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GALUTINĖS ATASKAITOS PROJEKTO TURINYS
Einamojo strateginio vertinimo (toliau – vertinimo) galutinę ataskaitą sudaro keturi
pagrindiniai skyriai ir ataskaitos priedai. Pirmajame galutinės ataskaitos skyriuje pateikiama
techninėje specifikacijoje numatyta vertinimo projekto apžvalga. Antrajame ataskaitos
skyriuje yra pristatomi atsakymai į techninėje specifikacijoje pateiktus šio vertinimo
klausimus. Trečiajame galutinės ataskaitos skyriuje yra pateikiamos atlikto vertinimo išvados,
struktūruojamos pagal penkis vertinimo kriterijus. Ketvirtasis skyrius apima vertimo
rekomendacijas dėl prioritetinių viešojo valdymo tobulinimo finansavimo sričių ir investicijų
administravimo procedūrų ir administravimo tvarkos. Toliau pateikiamas naudotos
literatūros sąrašas ir ataskaitos priedai – interviu programos dalyvių sąrašas, gerosios viešojo
valdymo srities praktikos projektus pristatantis elektroninis (toliau – el.) leidinys ir sutarties
vykdymo ataskaita.
1 lentelėje pateikiamos nuorodos į atskiras vertinimo ataskaitos dalis, kurios atitinka
techninėje specifikacijoje įvardytus reikalavimus galutinei ataskaitai.
1 lentelė. Galutinės vertinimo ataskaitos žemėlapis
Reikalavimas techninėje specifikacijoje
Apibendrinti visi Einamojo strateginio vertinimo rezultatai
Atsakyta į visus techninės specifikacijos III punkte
detalizuotus Einamojo strateginio vertinimo klausimus.
Identifikuotos prioritetinės investavimo į viešojo valdymo
tobulinimą sritys.
Pateiktos analize pagrįstos išvados ir naudingos, laiku
pateiktos ir nauju 2014–2020 metų ES struktūrinės
paramos
programavimo
laikotarpiu
praktiškai
įgyvendinamos rekomendacijos dėl prioritetinių viešojo
valdymo tobulinimo finansavimo sričių, valstybinių
projektų nustatymo bei ES struktūrinės paramos
administravimo sistemos ir (arba) procedūrų (įskaitant
administravimo tvarkas) tobulinimo.
Pasiūlyta 2014–2020 m. laikotarpio ES struktūrinės
paramos administravimo tvarka, kuri galėtų leisti
efektyviai panaudoti paramą ir pasiekti numatytus
rezultatus viešojo valdymo tobulinimo srityje.
Santrauka lietuvių ir anglų kalbomis (kiekviena santrauka
nuo 5 iki 10 p. atskirai).
Glausta (iki 5 lapų) vertinimo projekto apžvalga, kuri
apimtų: vertinimo projekto tikslą, uždavinius, trumpą
vertinimo projekto specifikos nusakymą, esmines išvadas,
svarbiausias rekomendacijas bei vertinimo projekto naudą.
Sutarties vykdymo ataskaita, kurioje informuojama apie
sutarties įgyvendinimo eigą, pasiektus rezultatus, patirtas
sąnaudas.
Šaltinis: sudaryta PPMI remiantis technine specifikacija.

Vertinimo ataskaitos skyrius
Galutinės ataskaitos 1 ir 3 skyriai
Galutinės ataskaitos 2 skyrius
Galutinės ataskaitos 4 skyrius
Galutinės ataskaitos 4 skyrius

Galutinės ataskaitos 4 skyrius

Vadovaujantis
techninės
specifikacijos
reikalavimais, santrauka yra pateikiama atskiru
dokumentu
Galutinės ataskaitos 1 skyrius

Galutinės ataskaitos 3 priedas
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1. VERTINIMO PROJEKTO APŽVALGA
Vertinimo projekto tikslas, uždaviniai ir objektas
Tikslas ir uždaviniai
Einamuoju strateginiu vertinimu „ES struktūrinės paramos rezultatyvumo ir poveikio viešojo
valdymo tobulinimui vertinimas veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių /
projektų lygiu“ (toliau – vertinimas) siekta nustatyti 2007–2013 m. Europos Sąjungos
(toliau – ES) struktūrinės paramos intervencijų veiksmingumą, gerosios praktikos pavyzdžius,
ir, remiantis esama viešojo valdymo tobulinimo situacija, įvertinti finansavimo poreikius
2014–2020 m. ES programavimo laikotarpiui. Šio vertinimo metu buvo atlikta išsami 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpio intervencijų analizė ir,
atsižvelgiant į nustatytas pamokas, identifikuotos prioritetinės viešojo valdymo tobulinimo
srities finansavimo kryptys 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu.
1 paveikslas. Vertinimo tikslas ir uždaviniai
Nustatyti 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos intervencijų veiksmingumą, gerosios praktikos
pavyzdžius, ir, remiantis esama viešojo valdymo tobulinimo situacija, įvertinti finansavimo poreikius 2014–
2020 m. ES programavimo laikotarpiui.

Šaltinis: sudaryta PPMI remiantis technine specifikacija.

Pirmas uždavinys buvo aktualus baigiantis 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
programavimo laikotarpiui. Buvo surinkta nemažai ES struktūrinės paramos viešajam
valdymui stebėsenos duomenų, atlikta daug su ES struktūrinės paramos poveikiu viešajam
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valdymui susijusių apklausų, tačiau trūksta koncentruotos duomenų analizės ir rezultatų
apibendrinimo visoje viešojo valdymo tobulinimo srityje. Baigiantis šiam laikotarpiui ir
rengiant ateinančiojo 2014–2020 m. ES programavimo laikotarpio veiksmų programą buvo
reikalinga įvertinti pokytį, kuris pasiektas viešojo valdymo srityje panaudojant ES
struktūrinę paramą, ir nustatyti svarbiausias paramos panaudojimo pamokas, iš kurių būtų
galima pasimokyti būsimuoju programavimo laikotarpiu.
Antras uždavinys buvo pasiektas atliekant 2007–2013 m. įgyvendintų viešojo valdymo
tobulinimo projektų analizę. Nemažai projektų buvo baigti įgyvendinti 2012 m. arba baigiami
įgyvendinti 2013 m. Tai leido įvertinti sukurtus faktinius projektų produktus ir (iš dalies)
pasiektą rezultatą. Ši 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpio
projektų „inventorizacija“ padėjo nustatyti gerosios praktikos pavyzdžius, kurie galės būti
panaudoti Lietuvai dalyvaujant tarptautinėse gerosios praktikos sklaidos iniciatyvose,
vadybai ir viešajam valdymui skirtose konferencijose, taip pat įgyvendinant tam tikras
nacionalines iniciatyvas.
Vertinimo objektas
Einamojo strateginio vertinimo objektas apėmė visų 2007–2013 m. ES finansuojamų veiksmų
programų priemones viešojo valdymo srityje (išskyrus techninės paramos priemones).
Dauguma priemonių, skirtų viešajam valdymui tobulinti, patenka į Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos (toliau – ŽIPVP) 4 prioritetą „Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo sistemos efektyvumo didinimas“. Taip pat vertinimo
objektas apėmė ne tik priemonių, bet ir atskirų projektų, prisidėjusių prie viešojo valdymo
tobulinimo, lygmenį. Atsižvelgdama į tai, kiek veiksmų programos priemonės ir jų projektai
jau buvo nagrinėti anksčiau, ir į tai, kiek priemonė prisideda prie viešojo valdymo tobulinimo,
vertintojų komanda atliko skirtingo gylio analizę.
Atliekant šį vertinimą į objekto apimtį patenkančios priemonės buvo nagrinėjamos jas
suskirsčius į penkias temines sritis: (1) žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas, (2)
veiklos valdymas, (3) sisteminės viešosios politikos reformos, (4) elektroninės valdžios
priemonės, (5) bendradarbiavimas. Šios penkios teminės sritys buvo suformuluotos
integravus Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategijoje (kuria buvo daugiausia
remiamasi planuojant 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpio
intervencijas) ir Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programoje minimas viešojo
administravimo tobulinimo kryptis.
Atkreiptinas dėmesys, kad kitos specifinės priemonės, pagal kurias yra finansuojamas,
pavyzdžiui, tik švietimo ir (ar) tik sveikatos priežiūros arba socialinės apsaugos sistemų
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, į vertinimo objektą nebuvo traukiamos, nes jos priklauso
kitų ministerijų, tarkime, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau –
ŠMM), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) ar Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) kompetencijos sritims.
Visos jos buvo ar bus nagrinėjamos kituose atliekamuose konkrečių sričių vertinimuose.
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Vertinimo projekto specifika, analizės pagrindas ir metodika
Vertinimas buvo mišrus, turintis ne tik poveikio, bet ir įgyvendinimo vertinimo bruožų. Jo
analizės pagrindas rėmėsi kaitos teorija grįstu vertinimo požiūriu. Kaitos teorija grįstas
vertinimas – tai neeksperimentinis poveikio vertinimas, atsakantis į klausimus, kodėl ir kaip
veikia intervencija. Jį atliekant, remiantis programos ar jos dalies teorija, nagrinėjamas
priežastinis ryšys tarp intervencijų, kitų veiksnių ir stebimų pokyčių. Šis požiūris ypač
aktualus vertinant ES struktūrinės paramos intervencijas viešojo valdymo srityje, kurioms
daugeliu atvejų negali būti taikomas kontrafaktinio poveikio vertinimo požiūris.
Atlikdamas einamąjį strateginį vertinimą paslaugų teikėjas kaitos teorijos požiūrį taikė visam
viešojo valdymo objekto analizavimui. Bendra viešojo valdymo kaitos teorija buvo sudaryta
vadovaujantis Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategija, Viešojo administravimo
tobulinimo tarpinstituciniu veiklos planu, Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m.
programa ir jos įgyvendinimo veiksmų planu, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
veiksmų programomis ir jų intervencijomis viešojo valdymo srityje, taip pat kitais
dokumentais. Ši integruota teorija buvo pateikta įvadinėje ataskaitoje, atskirai nurodant (1)
2007–2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos finansuojamų viešojo valdymo
intervencijų kaitos teoriją ir (2) 2014–2020 m. programavimo laikotarpio problemų ir
uždavinių medžius viešojo valdymo srityje.
Be to, pagal kiekvieną viešojo valdymo sritį (žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas;
veiklos valdymas ir paslaugų teikimas; sisteminės viešosios politikos reformos; elektroninės
valdžios priemonės; bendradarbiavimas) buvo sudarytos specialios intervencijų logikos,
kuriose pateikiamos vertikaliosios logikos (tikslai, uždaviniai, uždavinių ir veiklų tipai,
veiklos) bei horizontaliosios logikos (prielaidos, kurios daro teigiamą arba neigiamą įtaką
tikslų ir uždavinių pasiekimui, veiklų įgyvendinimui). Penkių viešojo valdymo krypčių
intervencijų logikos ir jų aprašymai pateikiami šios ataskaitos 2.1 dalyje.
Einamojo strateginio vertinimo metu aiškinant ES struktūrinės paramos panaudojimą viešojo
valdymo srityje remtasi informacija, surinkta ir apdorota taikant įvairius vertinimo metodus.
Siekiant atlikti kokybišką vertinimą pagal techninėje specifikacijoje nustatytus uždavinius
buvo parinkti tinkamiausi kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai, padedantys įgyvendinti
iškeltas vertinimo užduotis. Per visą vertinimą buvo taikomi šie vertinimo metodai:
- pirminių ir antrinių šaltinių analizė;
- stebėsenos rodiklių ir duomenų analizė;
- interviu programa;
- apklausų duomenų analizė;
- kaštų rezultatyvumo analizė;
- paremtų ir neparemtų subjektų palyginimas;
- atvejo studijos ir novatoriškų projektų atranka;
- ekspertų panelė;
- fokusuota grupinė diskusija;
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-

strateginė alternatyvų analizė;
suinteresuotųjų grupių poreikių analizė.

Surinkta informacija buvo verifikuojama remiantis suinteresuotųjų grupių nuomone ir
pozicijomis, kurios buvo nustatytos per fokusuotas grupines diskusijas ir viešuosius
aptarimus. Taip pat įgyvendindamas projektą paslaugų teikėjas dalyvavo įvairiuose
renginiuose ir susitikimuose, susijusiuose su 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų
programavimu viešojo valdymo srityje.
Vertinimo projekto nauda
Einamojo strateginio vertinimo „ES struktūrinės paramos rezultatyvumo ir poveikio viešojo
valdymo tobulinimui vertinimas veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių /
projektų lygiu“ nauda yra daugialypė. Pirmiausia atliktas 2007–2013 m. ES struktūrinės
paramos rezultatyvumo ir poveikio viešojo valdymo tobulinimui kompleksinis vertinimas
veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių / projektų lygmeniu. Antra, įvertinti
finansavimo poreikiai 2014–2020 m. ES programavimo laikotarpiui ir pateiktos
rekomendacijos dėl prioritetinių viešojo valdymo tobulinimo finansavimo sričių. Trečia,
parengtas elektroninis leidinys apie gerosios praktikos novatoriškus projektus, leidžiantis
nustatyti gero projektų sudarymo ir įgyvendinimo pamokas, kurios galėtų būti pakartotos
naujuoju programavimo laikotarpiu. Ketvirta, vykdant projektą buvo surengti trys viešieji
vertinimo rezultatų pristatymai ir du renginiai vertinimo rezultatams, išvadoms ir
rekomendacijoms pristatyti bei aptarti.
Vertinimo išvados ir rekomendacijos pateikiamos šios galutinės ataskaitos 3 ir 4
skyriuose.
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2. VERTINIMO KRITERIJAI
VERTINIMO REZULTATAI

IR

KLAUSIMAI:

Šiame ataskaitos skyriuje pateikiami apibendrinti atsakymai į visus projekto techninėje
specifikacijoje nurodytus vertinimo klausimus.

2.1. TINKAMUMAS
1. Kiek 2007–2013 m. laikotarpio ES finansuojamų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos (ŽIPVP), Ekonomikos augimo veiksmų programos (toliau – EAVP) ir Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos (toliau – SSVP) įgyvendinimo priemonės ir projektai viešojo
valdymo tobulinimo srityje atitiko Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategiją,
Viešojo administravimo tobulinimo tarpinstitucinį veiklos planą ir Viešojo valdymo
tobulinimo 2012–2020 m. programą?
Šis vertinimo klausimas buvo operacionalizuotas, jį suskirstant į tris konkrečius klausimus dėl
viešojo valdymo strategijos ir programos logikos, dėl veiksmų programų ir priemonių viešojo
valdymo srityje logikos ir dėl jų atitikimo.
1.1. Kokia buvo nacionalinės viešojo administravimo plėtros / tobulinimo ir yra viešojo valdymo
tobulinimo (pagal Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategiją, Viešojo administravimo
tobulinimo tarpinstitucinį veiklos planą ir Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programą
ir jos įgyvendinimo veiksmų planą) intervencijų logika (tikslai, uždaviniai, priemonės)?
Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategija siekė šių tikslų ir uždavinių1:
- viešojo administravimo sistemos tobulinimo (viešojo administravimo sistemos institucijų
sandaros ir jų vidinės struktūros modernizavimo; į rezultatus orientuoto valdymo
tobulinimo; sprendimų priėmimo procedūrų supaprastinimo; teikiamų viešųjų paslaugų
kokybės gerinimo);
- teritorinio valdymo institucijų vidinės sandaros ir jų veiklos tobulinimo (valdymo
dekoncentravimo ir decentralizavimo; teritorinio valdymo optimizavimo);
- vietos savivaldos plėtojimo (savivaldybių veiklos ir finansinio savarankiškumo,
savivaldybių veiklos ir finansinio valdymo efektyvumo didinimo; sąlygų savivaldybėms
teikti geros kokybės, gyventojams prieinamas viešąsias paslaugas sudarymo; seniūnijų
stiprinimo vykdant vidinę savivaldybių decentralizaciją);

Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategija. Patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d.
nutarimu
Nr.
488.
Šaltinis
internete:
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=386132&p_query=&p_tr2=>.
1
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- valstybės tarnybos administracinių gebėjimų didinimo, valstybės tarnautojo įvaizdžio
gerinimo (sistemingo valstybės tarnautojų mokymų organizavimo; tarpinstitucinio
bendradarbiavimo užtikrinimo; valstybės tarnybos procedūrų ir taisyklių
supaprastinimo; valstybės tarnautojo įvaizdžio gerinimo);
- viešojo administravimo institucijų teikiamų paslaugų prieinamumo, kokybės, skaidrumo
tobulinimo, naudojantis patikimų informacinių technologijų (toliau – IT) galimybėmis
(sąlygų pasinaudojimo IT teikiamomis galimybėmis sudarymo; viešojo administravimo
sprendimų priėmimo efektyvumo ir skaidrumo didinimo; viešųjų paslaugų naudojant
saugias IT naudojimo).
Remiantis Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategija ir Viešojo valdymo
tobulinimo 2012–2020 metų programa, šioje ataskaitoje buvo nustatytos kelios pagrindinės
viešojo valdymo tobulinimo sritys: (1) valstybės tarnybos stiprinimas, (2) veiklos valdymas,
(3) sisteminės viešosios politikos reformos, (4) elektroninės valdžios priemonės, (5)
bendradarbiavimas. Pagal jas šioje ataskaitoje vertinama ES veiksmų programų priemonių ir
projektų tinkamumas, įgyvendinimas ir rezultatai. Nors strateginiuose viešojo valdymo
dokumentuose sisteminėms viešosios politikos reformoms nėra teikiama daug dėmesio
(išskyrus dėl centrinės valdžios ir vietos savivaldos sistemos optimizavimo ar geresnio
reglamentavimo), ši kryptis buvo išskirta atsižvelgiant į Europos Komisijos gaires dėl viešojo
valdymo intervencijų 2014–2020 m. laikotarpiu. Siekiant šios krypties tikslų ir uždavinių,
naujuoju programavimo laikotarpiu galima vadovautis LR Vyriausybių programomis,
prioritetais ir prioritetinėmis priemonėmis.
Remiantis Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategija ir Viešojo valdymo
tobulinimo 2012–2020 metų programa, jų tikslams ir uždaviniams pasiekti buvo naudojamos
šios pagrindinės priemonės: teisinės; sistemų tobulinimo; tyrimų, apklausų ir analizės;
informacijos ir ryšių technologijos (toliau – IRT) ir informavimo priemonės. Lietuvoje vyravo
teisinės priemonės, kurios pasitelkiamos įgyvendinant beveik visus viešojo valdymo
tobulinimo tikslus – peržiūrimi teisės aktai, rengiami nauji teisės aktai arba keičiami esami
teisės aktai. Taip pat siekiant minėtos strategijos ir programos tikslų, viešojo administravimo
sistemoje buvo diegiamos įvairios institucijų veiklos valdymo sistemos. Šios priemonės
aktualiausios gerinant asmenų aptarnavimo kokybę, diegiant į rezultatus orientuotą valdymą
ir didinant valstybės tarnybos patrauklumą. Siekiant tobulinti viešojo administravimo
sistemą, dažniausiai buvo atliekami tyrimai, analizės ir visuomenės apklausos. Šios
priemonės buvo naudojamos norint teikti kokybiškas viešąsias paslaugas, įtraukti visuomenę
į valdymo procesus, efektyvinant savivaldybių veiklą ir rengiant valstybės tarnautojų
mokymus. IRT priemonės buvo diegiamos didinant visuomenės naudojimosi IT galimybes ir
teikiant viešąsias paslaugas. Galiausiai horizontaliojo pobūdžio informavimo priemonės buvo
naudojamos visiems programų tikslams pasiekti.
Visos šios priemonės (išskyrus teisės aktų derinimą ir priėmimą) gali būti finansuojamos iš
ES struktūrinės paramos investicijų lėšų. Dauguma šių veiklų tipų numatyti 2014–2020 m.
veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis
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valdymas“ bendrųjų remiamų veiklų tipų aprašyme. Tačiau svarbias informavimo ir
komunikavimo priemones galima priskirti ne tik prie konkretaus uždavinio „Modernizuoti
žmogiškųjų išteklių valdymą valstybinėje tarnyboje“, bet ir prie kitų uždavinių (ypač
konkretaus uždavinio „Diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą“)2.
Atsižvelgiant į viešojo valdymo tobulinimo tendencijas Europos šalyse3 ir į Lietuvos
poreikius, sudarant ir įgyvendinant sistemines reformas, taip pat į teisėkūros svarbą
įgyvendinant viešojo valdymo strateginius dokumentus, galima papildomai planuoti specialių
reformų padalinių veiklos finansavimą iš Europos socialinio fondo (toliau – ESF) naujuoju
programavimo laikotarpiu.
Atliekant vertinimą buvo nustatyta strateginių valdymo tobulinimo dokumentų tikslai,
uždaviniai ir priemonės. Mažiausiai šių dokumentų tikslai ir uždaviniai atitinka ES
struktūrinės paramos intervencijas sisteminių viešųjų politikų reformų srityje. Beveik visos
minėtų dokumentų priemonės gali būti finansuojamos iš ES struktūrinių fondų investicijų
naujuoju programavimo laikotarpiu, bet reikalinga skirti daugiau dėmesio informavimo ir
komunikavimo priemonėms 2014–2020 m. veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės
poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ intervencijoms ir numatyti specialių
reformų padalinių veiklos finansavimą iš ESF.
1.2. Kokie buvo 2007–2013 m. laikotarpio ES finansuojamų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos įgyvendinimo priemonių ir projektų viešojo valdymo tobulinimo srityje tikslai,
uždaviniai ir (finansuojamos) veiklos?
Galutinėje ataskaitoje pagal svarbiausias intervencijų sritis pateikiamos intervencijų logikos,
kurios apima tiek vidinius veiksnius (tikslai, uždaviniai, uždavinių / veiklų tipai, veiklos), tiek
išorinius veiksnius (svarbiausias prielaidas), ir jų aprašymai.

Nors viešojo valdymo pokyčiams įgyvendinti svarbus efektyvus komunikavimas, per XV Vyriausybės kadenciją
reformų komunikavimas buvo nepakankamas. J. Šiugždinienė, E. Gaulė, R. Rauleckas, „Redisigning the strategic
managment system in a time of fiscal crisis in Lithuania“, EGPA2013 konferencijos pranešimas, 2013 m.
3 Apie 80 proc. Europos šalių, dalyvavusių EUPAN apklausoje, teigė, kad jų šalyje veikia tarpinstituciniai viešojo
valdymo reformos dariniai, kurie apima ne tik įvairias tarybas ir komitetus, bet ir sekretoriatus ar grupes.
Pavyzdžiui, tarpministerinis generalinis sekretoriatas Vyriausybei modernizuoti Prancūzijoje; generalinis
sekretoriatas valdžios išlaidoms Graikijos Finansų ministerijoje; IKT projektų grupė Portugalijoje; Viešosios
administracijos būklės sekretoriatas prie Ispanijos Finansų ir viešosios administracijos ministerijos.
2
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Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas
Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas apima tokias VRM priemones: „Valstybės
tarnybos sistemos stiprinimas“ (VP1-4.1-VRM-01-V), „Kvalifikacijos tobulinimas Europos
Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“ (VP1-4.1-VRM-02-V), „Valstybės institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (VP1-4.1-VRM-03-V), „Savivaldybių institucijų
ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (VP1-4.1-VRM-04-R) ir SADM priemonę
„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ (VP1-1.1-SADM-06-K). Taip pat
mokymo veiklos gali būti finansuojamos pagal kitas viešojo valdymo priemones.
Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo uždaviniai yra stiprinti valstybės tarnybos
sistemą ir kelti valstybės tarnautojų kvalifikaciją. Svarbiausi uždaviniai ir planuojami
produktai susiję su darbuotojų mokymu ir jų mokymo bei kvalifikacijos sistemos tobulinimu,
taip pat žmogiškųjų išteklių valdymo priemonių diegimu. Pastarosios apima darbuotojų
atrankos, motyvavimo ir vertinimo mechanizmų kūrimą4. Pagal minėtas priemones
įgyvendinami projektai apima tokias veiklas kaip strategijų, planų, informacinių sistemų
kūrimas, tyrimų ir mokymo poreikių analizių atlikimas, mokymo programų, mokomosios
medžiagos ir priemonių kūrimas, mokymų ir viešinimo renginių organizavimas5.
2 lentelė. Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo intervencijų logika
Tikslai

Uždaviniai
Uždavinių / veiklų tipai

Veiklos

Tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą ir
stiprinti administracinius gebėjimus valstybės
tarnyboje.
Stiprinti valstybės tarnybos sistemą.
Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją.
Žmogiškųjų išteklių valdymo (priėmimo į darbą,
motyvavimo, vertinimo ir kt.) priemonės.
Mokymo ir kvalifikacijos sistemos tobulinimo
priemonės.
Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo
priemonės.
Žmogiškųjų išteklių strategijos ir planai.
Informacinės sistemos.
Tyrimai.
Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo
organizavimas.
Mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimo
organizavimas.
Mokymosi programų, medžiagos ir priemonių
rengimas.

Prielaidos

Išorinių paslaugų teikimo
kokybė.
Organizacinė paramos gavėjų
branda.
Efektyvus ES struktūrinės
paramos administravimas.
Mokymų atitiktis dalyvių
poreikiams.
Valstybės tarnautojų ir kitų
darbuotojų kaita.
Įgūdžių ir kompetencijų
panaudojimas darbe.
Modernių
žmogiškųjų
išteklių valdymo priemonių
patvirtinimas teisės aktais.

Šaltinis: sudaryta PPMI.

4
5

Pagal ŽIPVP 4 prioriteto aprašymą.
<www.esparama.lt> informacija.
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Svarbiausios žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo prielaidos yra organizacinė
paramos gavėjų branda, išorinių paslaugų teikimo kokybė, veiksmingas ES paramos
administravimas, mokymų atitiktis dalyvių poreikiams, valstybės tarnautojų ir kitų
darbuotojų kaita, įgūdžių ir kompetencijų panaudojimas darbe, modernių žmogiškųjų išteklių
valdymo priemonių patvirtinimas teisės aktais.
Pagal priemonę „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“ (VP1-4.1-VRM-01-V), kurios
tikslas yra tobulinti valstybės tarnybos sistemą, buvo finansuojami keli sisteminiai valstybės
tarnybos valdymo projektai. Priemonės „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“ (VP1-4.1-VRM-04-R), „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“ (VP1-4.1-VRM-03-V) ir „Kvalifikacijos tobulinimas Europos
Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“ (VP1-4.1-VRM-02-V) yra skirtos darbuotojų
kvalifikacijai tobulinti. Maždaug pusė mokymų (skaičiuojant pagal dalyvių skaičių) buvo
susiję su bendrosiomis kompetencijomis, pavyzdžiui, analitiniais ir vadybiniais gebėjimais,
pusė – su specialiosiomis kompetencijomis, reikalingomis dirbant, pavyzdžiui, energetikos ar
sveikatos apsaugos srityje6. Beveik 2 iš 5 mokymuose dalyvavusių valstybės tarnautojų
mokėsi informacinių ir komunikacinių technologijų valdymo ir / arba kalbų7.
Veiklos valdymo tobulinimas
Veiklos valdymo tobulinimo sritis apima tokias priemones kaip „Veiklos valdymo
tobulinimas“ (VP1-4.2-VRM-01-V), „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“
(VP1-4.2-VRM-03-V), „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ (VP1-4.3-VRM-01-V) ir
„Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai /
trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ (VP1-4.2-VRM-02-R). Veiklos valdymo priemonių
tikslai buvo tobulinti vidaus administravimą, didinti veiklos efektyvumą, tobulinti į rezultatus
orientuotą valdymą. Svarbiausias uždavinys ir planuojami produktai yra susiję su įdiegtomis
veiklos valdymo sistemomis. Veiklos valdymo sistemos apima finansinio ir nefinansinio
valdymo, turto ir dokumentų valdymo, kokybės vadybos, taip pat žmogiškųjų išteklių
valdymo sistemas8. Pagal minėtas priemones įgyvendinamų projektų veiklos apėmė tokias

ESTEP, 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto tarpinių rezultatų
vertinimas, siekiant parengti išsamią informaciją Europos Komisijai teikiamai metinei įgyvendinimo ataskaitai,
2013 m.
7 Ten pat.
8 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo
vertinimas“, galutinė vertinimo ataskaita. Parengta LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu, 2010 m. . Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/
4_prioriteto_vertinimo_ataskaita.pdf>.
6
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veiklas kaip IRT sprendimų diegimas, valdymo procesų tobulinimas, įvairių analizių ir
metodikų rengimas, darbuotojų mokymas, konsultacinės pagalbos teikimas9.
3 lentelė. ŽIPVP 4 prioriteto veiklos valdymo sistemų intervencijų logika
Tikslai

Uždaviniai
Uždavinių / veiklų tipai

Veiklos

Tobulinti vidaus administravimą, teikiamų
viešųjų paslaugų kokybę ir aptarnavimą, didinti
veiklos efektyvumą, tobulinti į rezultatus
orientuotą valdymą.
Diegti veiklos valdymo sistemas.
Skatinti viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvas.
Žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos.
Finansinės valdymo sistemos.
Nefinansinės valdymo sistemos.
Turto ir dokumentų valdymo sistemos.
Kokybės vadybos sistemos.
Piliečių aptarnavimo gerinimas (per tyrimus,
apklausas, metodinę medžiagą ir t. t.).
Vieno langelio principo diegimas.
IT sprendimų diegimas.
Valdymo procesų tobulinimas.
Analizių ir metodikų rengimas.
Darbuotojų mokymas.
Konsultacinės pagalbos teikimas.

Prielaidos
Viešojo valdymo reformų
ryšys su ES struktūrinės
paramos
finansuojamais
viešojo valdymo projektais.
Organizacijos
vadovų
palaikymas.
Požiūris ir nusistatymas
veiklos valdymo atžvilgiu.
Pakankami
žmogiškieji
ištekliai.
Strateginio
planavimo
tradicijų stiprumas.
Išorinių paslaugų teikimo
kokybė.
Organizacinė paramos gavėjų
branda.
Efektyvus ES struktūrinės
paramos administravimas.

Šaltinis: sudaryta PPMI.

Svarbiausios veiklos valdymo prielaidos apima viešojo valdymo projektų ryšį su viešojo
valdymo reformomis, organizacinę paramos gavėjų brandą, išorinių paslaugų teikimo
kokybę, efektyvų ES paramos administravimą.
Priemonė „Veiklos valdymo tobulinimas“ (VP1-4.2-VRM-01-V) yra vienintelė sisteminė
priemonė veiklos valdymo srityje. Ji buvo orientuota į projektų, susijusių su į rezultatus
nukreipto ir įrodymais grįsto valdymo (veiklos rezultatų stebėsenos, programų vertinimų,
funkcijų analizės, sprendimų poveikio vertinimo) iniciatyvų įgyvendinimą. Pagal šią
priemonę įgyvendintų projektų veiklos apėmė centralizuoto strateginio planavimo ir
stebėsenos IT sprendimo diegimą, įvairių dokumentų (iš jų vertinimų, tyrimų, studijų,
galimybių studijų ir pan.) rengimą, konsultacijas, mokymus ir metodinę pagalbą.
Apibendrinant galima pasakyti, kad šios priemonės veiklos buvo skirtos savotiškai
strateginio planavimo reformos techninei / metodologinei pagalbai10.

<www.esparama.lt> informacija.
Remiamasi pagal priemones „Veiklos valdymo tobulinimas“ (VP1-4.2-VRM-01-V), „Viešojo administravimo
subjektų sistemos tobulinimas“ (VP1-4.2-VRM-03-V), „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ (VP1-4.3-VRM-019

10

17

EINAMOJO STRATEGINIO VERTINIMO ATASKAITOS PARENGIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PRISTATYMO
PASLAUGOS

Priemonė „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ (VP1-4.2-VRM-03-V)
buvo nukreipta į veiklos valdymo sistemų (dažniausiai informacinių sprendimų pagrindu)
diegimą organizacijų lygmeniu. Ši priemonė buvo skirta ir valstybės, ir savivaldos
institucijoms. Priemonės tikslai apėmė institucijų procesų analizę, procesų optimizavimą,
vidaus administravimo tobulinimą išnaudojant IT teikiamas galimybes. Vidaus
administravimo tobulinimas apėmė tik dokumentų valdymo, projektų valdymo, personalo
valdymo, finansų ir apskaitos bei strateginio planavimo ir kitų sistemų diegimą. Dažnai
įgyvendinant vieną projektą buvo diegiamas daugiau negu vienas IT sprendimas. Pažymėtina,
kad būtent ši priemonė buvo panaudota kaip tam tikra techninė pagalba įgyvendinant viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės reformą (priemonės projektuose buvo
diegiamos finansų valdymo ir apskaitos sistemos). Be tipinių IT sprendimų centrinės valdžios
institucijos arba atskiros valstybės valdomos viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) įgyvendino
keletą stambių valstybės lygmens projektų. Pavyzdžiui, centrinės perkančiosios organizacijos
sukūrimas (CPO LT), viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės
sistemos (VSAKIS) sukūrimas ir įdiegimas, valstybės turto informacinės paieškos sistemos
sukūrimas, įdiegimas ir naudojimas valstybės turtui valdyti, viešųjų pirkimų centrinės rizikos
analizės sistemos sukūrimas, įdiegimas ir pan. Apibendrinant galima pasakyti, kad ši
priemonė iš esmės buvo skirta IT sprendimų finansavimui viešajame sektoriuje11.
Priemonė „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ (VP1-4.3-VRM-01-V) buvo nukreipta į
kokybės vadybos sistemų / modelių diegimą, paslaugų / aptarnavimo kokybės gerinimą.
Buvo diegiami ISO standartai, BVM ir LEAN modeliai. Be kokybės vadybos sistemų, tarp
projektų veiklų buvo projektų valdymo sistemos kūrimas ir diegimas, procesų valdymo
sistemų kūrimas ir diegimas bei įvairių procesų analizės dokumentų rengimas. Pagal šią
priemonę buvo ar yra įgyvendinamos ir kelios sisteminio pobūdžio iniciatyvos, pavyzdžiui,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) įgyvendina projektą, kuriame
yra atliekama kokybės vadybos metodų ir piliečių aptarnavimo gerinimo naujovių viešojo
administravimo sektoriuje stebėsena visos Lietuvos mastu. Ši priemonė skirta tiek kokybės
vadybos metodų stebėsenai ir sklaidai, tiek asmenų aptarnavimo gerinimo iniciatyvoms, tiek
bendram kokybės vadybos kultūros Lietuvos viešojo valdymo sistemoje ugdymui bei
stiprinimui.
Priemonės „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai
/ trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ (VP1-4.2-VRM-02-R) tikslas buvo siekiant didinti
teritorinę socialinę sanglaudą, gerinti regioninės plėtros planavimą. Kadangi finansuojamos
veiklos iš esmės apėmė savivaldybių strateginio planavimo dokumentų rengimą, galima

V) ir „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai“ (VP1-4.2-VRM-02-R) įgyvendinamų ir baigtų įgyvendinti projektų SFMIS2007
duomenimis.
11 Ten pat.
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daryti išvadą, jog vienas siauresnių priemonės tikslų buvo stiprinti strateginį planavimą
Lietuvos savivaldos lygmeniu. Pagal šią priemonę buvo įgyvendinta 170 projektų, kurių
pagrindinės finansuojamos veiklos buvo įvairių galimybių studijų rengimas. Šios priemonės
projektus įgyvendino Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, 6
apskrities viršininkų administracijos ir visos 60 savivaldybių administracijų. Nepaisant tokių
tikslinių ES struktūrinės paramos priemonių, interviu programa atskleidė, kad strateginis
planavimas ir veiklos valdymas savivaldybėse yra opus ir ilgą laiką besitęsiantis iššūkis12.
Elektroninės valdžios skatinimas
Elektroninės valdžios skatinimas apima tokias priemones kaip „Elektroninės valdžios
paslaugos“ (VP2-3.1-IVPK-01-V), „Elektroninė demokratija“ (VP2-3.1-IVPK-02-V),
„Sąveikumas“ (VP2-3.1-IVPK-06-V) ir „Intelektualios valdymo sistemos“ (VP2-3.1-IVPK-03V). Šių priemonių tikslai yra sukurti kokybiškas ir prieinamas viešąsias el. paslaugas ir
prisidėti prie efektyvesnės bei taupesnės valdžios kūrimo. Svarbiausias uždavinys yra susijęs
su interaktyvių elektroninių viešųjų paslaugų diegimu ir plėtra, taip pat su viešojo sektoriaus
institucijų veiklos optimizavimu. Šie uždaviniai įgyvendinami į el. erdvę perkeliant viešąsias
paslaugas, kuriant el. priemones, skirtas piliečiams reikšti savo nuomonę, ir užtikrinant
sąveikumą tarp viešųjų informacinių sistemų. Elektroninės valdžios skatinimas iš viso apima
aštuonias priemones, iš kurių el. valdžios paslaugų kūrimas ir el. demokratijos plėtra
įgyvendinamos tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmenimis.
Priemonė „Informacinių technologijų sauga“ (VP2-3.2-IVPK-02-K), sudaryta pagal kitą
intervencijos logiką, taip pat prisideda prie elektroninės valdžios skatinimo. Šios priemonės
tikslas yra užtikrinti valstybės informacinių išteklių saugą ir sustiprinti gyventojų
pasitikėjimą el. bendravimo su viešosiomis institucijomis saugumu. Pagrindinis uždavinys ir
numatytas produktas yra remti projektus, susijusius su saugos klausimais.
4 lentelė. EAVP 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ intervencijų logika
Tikslai

Kokybiškos,
prieinamos
ir
gyventojų
naudojamos el. viešosios paslaugos, kurios
užtikrintų, kad IRT būtų veiksmingai
naudojamos viešajam sektoriui modernizuoti.
Užtikrinti
efektyvų
valstybės
valdomų
informacijos išteklių naudojimą ir duomenų
mainus.

Prielaidos

Remiamasi pagal priemones „Veiklos valdymo tobulinimas“ (VP1-4.2-VRM-01-V), „Viešojo administravimo
subjektų sistemos tobulinimas“ (VP1-4.2-VRM-03-V), „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ (VP1-4.3-VRM-01V) ir „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai“ (VP1-4.2-VRM-02-R)įgyvendinamų ir baigtų įgyvendinti projektų SFMIS2007
duomenimis.
12
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Uždaviniai

Uždavinių / veiklų tipai

Veiklos

Paremti interaktyvias el. viešąsias paslaugas ir
el. turinį, diegti IRT sprendimus ir optimizuoti
veiklą.
El. valdžios paslaugos.
El. demokratija.
Intelektualios valdymo sistemos.
Viešųjų informacinių išteklių sąveikumas.
Viešųjų paslaugų perkėlimas į el. erdvę.
El. priemonių, skirtų piliečiams reikšti savo
nuomonę, kūrimas.
El. sistemų, skirtų teikti viešąsias paslaugas,
diegimas.
Sprendimų, skirtų užtikrinti informacinių
sistemų sąveikumą, kūrimas.

Aiški valstybės informacinių
išteklių
optimizavimo
ir
konsolidavimo vizija.
Sprendimų
diegimo
koordinavimas ir derinimas.
Valstybės
ir
savivaldybių
institucijų
ir
įstaigų
bendradarbiavimas
kuriant
centralizuotas
ir
sąveikias
el. viešąsias paslaugas.
Išorinių
paslaugų
teikimo
kokybė.
Organizacinė paramos gavėjų
branda.
Efektyvus
ES
struktūrinės
paramos administravimas.

Šaltinis: sudaryta PPMI.

Norint sėkmingai skatinti elektroninės valdžios plėtrą, svarbu užtikrinti, kad yra
suformuluota aiški valstybės informacinių išteklių optimizavimo vizija ir patvirtinti
pagrindiniai IRT saugos principai. Siekiant užtikrinti viešųjų informacinių sistemų
sąveikumą, būtina, kad tinkamai funkcionuotų valstybės informacinių išteklių sąveikumo
platforma (kaip numatyta LR valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme) ir visos
valstybės institucijos naudotųsi jos paslaugomis. Valstybės informacinių išteklių saugumą
galima užtikrinti, jeigu yra sukurta informacijos saugos valdymo ir koordinavimo sistema.
Plėtojant viešąsias el. paslaugas, svarbu užtikrinti, kad potencialiai galintys dubliuotis
el. sprendimai (pvz., konsultacijos su piliečiais skirtingose savivaldybėse) būtų kuriami
centralizuotai. Kitos svarbios prielaidos el. valdžios plėtrai yra išorinių paslaugų teikimo
kokybė, organizacinė paramos gavėjų branda ir efektyvus ES struktūrinės paramos
administravimas.
Sisteminių viešosios politikos reformų skatinimas
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu buvo planuota tęsti ir
(arba) vykdyti profesinio mokymo, mokslo ir studijų, sveikatos priežiūros sistemos,
socialinių paslaugų, socialinio draudimo, pensijų sistemos ir verslą kontroliuojančių
institucijų priežiūros funkcijų atlikimo valstybėje reformas. Taip pat buvo vykdomos įvairios
administracinės naštos mažinimo iniciatyvos. Sisteminių viešosios politikos reformų sritis
apima tokias priemones kaip „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ (VP1-4.3-VRM-02-V) ir
„Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ (VP1-4.3-VRM-03-V).
Pagrindiniai priemonių tikslai buvo tobulinti strateginį atitinkamos valdymo srities valdymą,
gerinti reglamentavimą, kryptingai įgyvendinti švietimo ir socialinės apsaugos sričių
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reformas. Pagal minėtas priemones įgyvendinamų projektų veiklos apėmė platų spektrą: nuo
mokymų iki stebėsenos modelių kūrimo ar informacinių sistemų (toliau – IS) diegimo13.
5 lentelė. ŽIPVP 4 prioriteto sisteminių viešosios politikos reformų intervencijų logika
Tikslai

Uždaviniai

Uždavinių / veiklų tipai

Veiklos

Tobulinti strateginį valdymą švietimo, socialinės
apsaugos ir darbo srityse.
Įgyvendinti verslą kontroliuojančių institucijų
priežiūros funkcijų pertvarką.
Užtikrinti reglamentavimo stebėseną.
Mažinti administracinę naštą piliečiams ir verslui.
Mokyti valstybės tarnautojus ir darbuotojus.
Įgyvendinti geresnio reglamentavimo iniciatyvas.
Sukurti mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės
sistemą.
Optimizuoti profesinio mokymo tinklą.
Įgyvendinti projektus, susijusius su švietimo ir
socialinės apsaugos bei darbo pertvarkomis.
Įgyvendinti projektus, susijusius su sveikatos
priežiūros sistemos tobulinimu.
Optimizuoti verslą kontroliuojančių institucijų
priežiūros funkcijų planavimą ir įgyvendinimą.
Metodinių dokumentų rengimas.
Institucinių ir administracinių gebėjimų stiprinimas.
Stebėsenos ir analizės sistemų kūrimas.
Viešinimas.
IS ir el. duomenų bazių kūrimas.
Administracinės naštos vertinimų atlikimas.
Analizių ir metodikų rengimas.
Rodiklių sistemų kūrimas.
Procesų vadovų rengimas.
Renginių organizavimas.
Administracinės naštos skaičiavimai.
Administravimo procedūrų peržiūros.
El. įrankių modeliavimas ir diegimas.
Bandomųjų tyrimų atlikimas.
Teisės aktų projektų rengimas.
Būklės apžvalgų rengimas.
Tarptautinės ir Lietuvos patirties vertinimų atlikimas.

Prielaidos

Politiniai
Vyriausybės
prioritetai.
Politinis
palaikymas
Seime.
Reformos „vedlio“ ir
„savininko“ buvimas.
Teisinis
reglamentavimas.
Ekonominė situacija.
Tarpinstitucinis
bendradarbiavimas.
Institucinė branda.
Pakankamas kokybiškų
rinkos
paslaugų
prieinamumas.
Pakankami žmogiškieji ir
finansiniai ištekliai.
Sukurtų
produktų
naudojimas.

Šaltinis: sudaryta PPMI.

Viešosios politikos reformos yra apibrėžiamos kaip sisteminiai viešųjų politikų turinio ar
įgyvendinimo pokyčiai, kuriais yra siekiama geresnių rezultatų arba efektyvesnio sistemos
funkcionavimo. Sisteminių viešosios politikos reformų įgyvendinimas pirmiausia
grindžiamas aukščiausiosios valdžios institucijų sprendimais ir teisės aktų nuostatomis. Be

13

<www.esparama.lt> informacija.
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to, struktūrinės reformos dažnai vykdomos per ekonominę krizę. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijos (toliau – LRVK) ir VRM užsakymu atlikto tyrimo „Viešojo
administravimo tobulinimo tendencijos: Lietuvos ir Europos šalių vertinimas“ metu
nustatyta, kad ekonominis sunkmetis Lietuvoje darė vidutinį poveikį reformoms, bet jų
įgyvendinimas priklausė nuo vidinių veiksnių14.
Institucijų lygmeniu sėkmingas sisteminių reformų iniciatyvų įgyvendinimas dažnai
priklauso nuo efektyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir atitinkamų organizacijų
gebėjimų ar noro vykdyti pokyčius. Įgyvendinant viešojo administravimo intervencijas buvo
pasiūlyta taikyti bendradarbiavimo, tinklaveikos ir kitus principus, galinčius padėti
įgyvendinti ir sisteminių reformų projektus. Kitos prielaidos susijusios su organizacine
paramos gavėjų branda ir įsigyjamų paslaugų kokybe.
Rekonstruojant atskirų priemonių intervencijos logiką, pastebėta, kad priemonės „Viešųjų
politikų reformų skatinimas“ (VP1-4.3-VRM-02-V) projektai labai specifiniai, priklausantys
skirtingoms sritims (pvz., visuomenės psichikos sveikata, mokslo ir technologijų plėtra,
žmogiškųjų išteklių pasiūlos prognozavimas, Lietuvos socialinis modelis ir t. t.). Iš 23
priemonės projektų dauguma buvo savotiška techninė pagalba, paruošiamieji darbai atskirų
sričių iniciatyvoms įgyvendinti. Projektų veiklos apėmė metodikų, studijų, koncepcijų ir
įvairių kitų dokumentų kūrimą. Taip pat keli projektai buvo skirti teisinio reglamentavimo
tobulinimui ir esamų IT sistemų plėtimui. Pagal šią priemonę yra įgyvendinama verslą
kontroliuojančių institucijų reforma. Taip pat pažymėtina, kad 2007–2013 m. ES struktūrinės
paramos laikotarpio naujai įtraukto visuotinės dotacijos valdytojo – Lietuvos mokslų
tarybos – kompetencijos taip pat buvo kuriamos ir stiprinamos pagal vieną iš priemonės
projektų.
Priemonės „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ (VP1-4.3VRM-03-V) projektuose ir jų veiklose esama bendros tendencijos – siekio mažinti
administracinę naštą. Daugumos projektų veiklos yra nukreiptos į administracinės naštos
piliečiams ir verslui įvertinimą, įvairių IT sprendimų galimybių analizę ir diegimą. Pagal šią
priemonę yra įgyvendinami arba jau įgyvendinti 8 projektai. Vienas jų yra Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ŪM) įgyvendinamas sprendimų ir jų poveikio
vertinimo diegimas, kuris prie administracinės naštos mažinimo prisideda atliekant
kokybišką verslo sąlygas reglamentuojančių teisės aktų projektų poveikio vertinimą.
Projekto tikslas yra sukurti efektyvią sprendimų ir jų projektų poveikio vertinimo sistemą.
Šio tikslo siekiama įdarbinant asmenis, kuriems yra pavesta atlikti probleminių prioritetinių
sričių poveikio verslui vertinimą, parengiant poveikio verslui vertinimo klausimyną / gaires,

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Viešojo administravimo tobulinimo tendencijos: Lietuvos ir
Europos šalių vertinimas“, galutinė tyrimo atskaita. Parengta LR Vyriausybės kanceliarijos ir LR vidaus reikalų
ministerijos užsakymu, 2013 m.
14
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užtikrinant konsultacijas su ūkio subjektais. Tai viena iš sisteminio lygmens iniciatyvų ŪM
kompetencijos srityse.
Apibendrinant pažymėtina, kad būtent ŪM išsiskiria abejose priemonėse įgyvendindama
sisteminio lygmens, verslo subjektų sąlygas gerinančias iniciatyvas, kurios prisideda prie
reformų įgyvendinimo valstybės mastu. Paminėtinas vienas vykdant interviu programą
įvardytą sisteminių reformų projektų įgyvendinimo sėkmės prielaidą – reformos „savininko“
ar „vedlio“ buvimą. Daugelis institucijų atstovų nurodė, kad dažnai strateginės iniciatyvos
žlunga dėl „idėjinio vedlio“ ir joms skirtos komandos stokos.
Bendradarbiavimo tarp valdžios institucijų ir kitų suinteresuotųjų grupių skatinimas
Bendradarbiavimo tarp valdžios institucijų ir įvairių suinteresuotųjų grupių sritis apima net
šešias ŽIPVP ir SSVP priemones. Galima išskirti tris bendradarbiavimo skatinimo tipus.
1. Bendradarbiavimas tarp įvairių sektorių (viešojo ir privataus, viešojo ir
nevyriausybinio). Šiam tipui priklauso tokios priemonės kaip „Valdžios ir
nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“ (VP1-4.1-VRM-08-V),
„Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“ (VP1-4.1VRM-07-V) ir „Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė“ (VP1-4.1-VRM-06-V).
2. Bendradarbiavimas tarp centrinės valdžios institucijų ir įstaigų. Tipą atitinka priemonė –
„Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“ (VP1-4.2-VRM-05-V). Įtraukiama
tiek, kiek atitinka bendradarbiavimo ir partnerystės projektų įgyvendinimą. Pagal šią
priemonę įgyvendinami du projektai: „Lietuvos įsitinklinimo Europos Sąjungoje
skatinimas“ ir „Lietuvos ES reikalų sistemos efektyvumo didinimas (LESSED)“.
3. Bendradarbiavimas regioniniu lygmeniu. Į šio tipo priemonių sąrašą patenka iš Europos
socialinio fondo (toliau – ESF) finansuotos priemonės „Regioninių ekonomikos augimo
centrų plėtra (VP3-1.1-VRM-01-R) ir „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai
kaimo vietovėse sudarymas“ (VP3-1.2-VRM-01-R).
Pirmųjų dviejų priemonių grupių tikslas yra skatinti institucijų bendradarbiavimą ir
partnerystę, siekiant padidinti viešojo administravimo skaidrumą, efektyvumą ir Lietuvos
įtaką priimant ES sprendimus. Svarbiausias uždavinys yra įvairių partnerysčių formų
projektų įgyvendinimas. Šio uždavinio yra siekiama per veiklų, susijusių su viešinimu, viešojo
sektoriaus institucijų ir partnerių gebėjimų stiprinimu, bendradarbiavimo priemonių kūrimu
ir metodinių dokumentų rengimu, įgyvendinimą. Trečios grupės priemonės, prisidedančios
prie bendradarbiavimo skatinimo, siekia didinti teritorinę socialinę sanglaudą plėtotinuose
regioniniuose ekonomikos augimo centruose ir didinti teritorinę socialinę sanglaudą. Šios
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priemonės priklauso SSVP 1 prioritetui ir jau buvo vertintos „2007–2013 m. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonės „Regioninių ekonomikos augimo
centrų plėtra“ įgyvendinimo atskiruose regioniniuose ekonomikos augimo centruose ir jos
tęstinumo vertinime“15 ir „2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1
prioriteto priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse
sudarymas“ poveikio ir jos tęstinumo vertinime“16. Pagal pirmą priemonę vykdoma veikla,
susijusi su bendradarbiavimu, yra parama inovatyvioms vietos gyventojų bendruomenės
iniciatyvoms. Tačiau atliekant vertinimą pastebėta, kad ši veikla iš esmės nebuvo vykdoma
(pirmiausia SSVP minimos verslo skatinimo vietos bendruomenės iniciatyvos). Pagal antrą
SSVP priemonę buvo vykdomas kaimo vietovėse esančių viešųjų pastatų modernizavimas –
viešieji pastatai buvo pritaikomi kuriamam smulkiajam verslui, bendruomenės poreikiams ar
socialinėms paslaugoms. Šiais infrastruktūros pokyčiais siekiama skatinti gyventojų
verslumą ir didinti jų užimtumą, sudarant palankias sąlygas teikti konsultacijas, reikalingas
pradėti verslą ar aktyviau įsitraukti į darbo rinką, lengvatinėmis sąlygomis suteikti patalpas
besikuriančiam smulkiajam verslui17. Taigi pastaroji SSVP priemonė yra nagrinėjama tokiu
lygiu, kiek atitinka su bendradarbiavimu susijusius tikslus.
6 lentelė. ŽIPVP 4 prioriteto bendradarbiavimo skatinimo intervencijų logika
Tikslai

Uždaviniai

Skatinti institucijų bendradarbiavimą ir partnerystę,
siekiant padidinti viešojo administravimo skaidrumą,
efektyvumą ir Lietuvos įtaką priimant ES sprendimus.
Įgyvendinti projektus, susijusius su bendradarbiavimo ir
partnerystės tarp valdžios ir nevyriausybinio sektorių
tobulinimu.
Įgyvendinti projektus, susijusius su bendradarbiavimo ir
partnerystės tarp viešojo ir privataus sektoriaus tobulinimu.
Įgyvendinti bendradarbiavimo ir partnerystės projektus,

Prielaidos

Bendradarbiavimo
iniciatyvų
koordinavimas.
Įgyvendinančiųjų
įstaigų supratimas apie
bendradarbiavimo

UAB „BGI Consulting“, „2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonės
„Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ įgyvendinimo atskiruose regioniniuose ekonomikos augimo
centruose ir jos tęstinumo vertinimas“, galutinė ataskaita. Tyrimas atliktas LR vidaus reikalų ministerijos
užsakymu, 2012 m.
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/
VRM_Regionu_centru_pletros_vertinimas_ataskaita.pdf>.
16 UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, „2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1
prioriteto priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ poveikio ir
jos tęstinumo vertinimas“, galutinė vertinimo atskaita. Tyrimas atliktas LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu,
2013
m.
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2012MVP/
Veiklos_diversifikacijos_kaimo_vietovese_poveikio_vertinimas.pdf>.
17 UAB „BGI Consulting“, „2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonės
„Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ įgyvendinimo atskiruose regioniniuose ekonomikos augimo
centruose ir jos tęstinumo vertinimas“, galutinė ataskaita. Tyrimas atliktas LR vidaus reikalų ministerijos
užsakymu, 2012 m.
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/
VRM_Regionu_centru_pletros_vertinimas_ataskaita.pdf>.
15
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Uždavinių/veiklų
tipai

Veiklos

susijusius su integruotos jaunimo politikos plėtra ir
Lietuvos integracijos į ES gilinimu.
Viešinimas.
Viešojo sektoriaus institucijų ir partnerių gebėjimų
stiprinimas.
Bendradarbiavimo priemonių sukūrimas.
Metodinių dokumentų rengimas.
Teisės aktų projektų ir (arba) rekomendacijų, kaip šiuos
teisės akus tobulinti, rengimas. Veiklos vadovų (gairių),
rekomendacijų, rengimas, standartizavimas.
Gerosios praktikos sklaida, konferencijų ir seminarų
organizavimas, vartotojų švietimo modelio sukūrimas.
Tyrimų, analizių, galimybių studijų ir sociologinių apklausų
atlikimas.
Viešojo sektoriaus darbuotojų stažuotės panašiose
institucijose, projektų vykdytojų ir partnerių darbuotojų
mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas.
Atskiro padalinio, teiksiančio metodinę ir konsultacinę
pagalbą viešojo sektoriaus subjektams, įsteigimas.
Bendradarbiavimo tinklo sukūrimas.
LINESIS (Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės
sistemos) modernizavimas ir plėtra.
Kaimo vietovėse esančių viešųjų pastatų pritaikymas verslui
ir bendruomenės poreikiams.

reikalingumą
ir
susijusių
iniciatyvų
palaikymas.
Suinteresuotosioms
šalims
priimtinų
dalyvavimo
būdų
užtikrinimas.
Išorinių
paslaugų
teikimo kokybė.
Organizacinė paramos
gavėjų branda.

Šaltinis: sudaryta PPMI.

Pagrindinės bendradarbiavimo skatinimo veiklos atkartoja kitų sričių intervencijų veiklas.
Vis dėlto dalis šių priemonių išsiskiria savo orientacija į vieną viešosios politikos sritį.
Pavyzdžiui, priemonė „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių
skatinimas“ (VP1-4.1-VRM-07-V) yra orientuota į vietos ir centrinio lygmens bei
tarpsektorinį bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje. Viena priemonių yra orientuota į
valdžios ir nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) sektoriaus partnerystės skatinimą,
tačiau visi įgyvendinami projektai labai skiriasi savo objektu ir pobūdžiu. SSVP priemonės
pasižymi infrastruktūros plėtra ir visos yra orientuotos į regioninės sanglaudos didinimą. Šių
priemonių projektai yra atrenkami regionų tarybose, savivaldybėms teikiant projektinius
pasiūlymus. Apibendrinant galima pasakyti, kad bendradarbiavimo sričiai priklausančioms
priemonėms būdinga tiek tarpusavio, tiek vidinė diversifikacija.
Vykdant „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo
vertinimą“ atlikta apklausa parodė, kad tik 40 proc. LR Seimo ir 25 proc. ministerijų
respondentų pritarė, kad projektai, skirti visoms institucijoms centriniu ir (arba) vietos
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savivaldos lygmeniu, yra vykdomi aukščiausiųjų valstybės institucijų18. Nors buvo
įgyvendinamas ribotas kiekis projektų, skirtų bendradarbiavimui tobulinti, tačiau būtina
užtikrinti bendradarbiavimo srityje vykdomų priemonių koordinavimą ir galimybę naudotis
sukurtais produktais skirtingo lygmens institucijose.
Institucijų lygmeniu svarbu ne tik užtikrinti diegiamų bendradarbiavimo priemonių kokybę,
informavimą apie šių priemonių egzistavimą ir jų priimtinumą suinteresuotosioms šalims,
bet taip pat būtina užtikrinti projektus įgyvendinančių institucijų palaikymą. Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo gerinimas išliks aktualus stiprinant administracinius gebėjimus ir viešąjį
administravimą Lietuvoje, nes iš visų anksčiau pateiktų sričių intervencijų logikų galima
matyti, kad efektyvus bendradarbiavimas yra viena iš prielaidų efektyviam priemonių
įgyvendinimui, taip pat projektuose apsibrėžtų rezultatų pasiekimui. Kitos svarbios
prielaidos bendradarbiavimo plėtrai yra aiškus atsakomybės pasiskirstymas tarp
bendradarbiaujančių institucijų, informacijos apie galimybę dalyvauti viešosios politikos ir
teisėkūros procese sklaida ir organizacinė paramos gavėjų branda.
Pagrindiniai žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo projektų uždaviniai buvo stiprinti
valstybės tarnybos sistemą ir kelti valstybės tarnautojų kvalifikaciją. Pagrindiniai veiklos
valdymo ir paslaugų teikimo projektų uždaviniai buvo diegti veiklos valdymo sistemas ir
skatinti viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvas. El. valdžios projektai siekė šių uždavinių:
paremti interaktyvias el. viešąsias paslaugas ir el. turinį, diegti IRT sprendimus ir optimizuoti
veiklą. Sisteminių reformų srityje buvo siekiama daugelio uždavinių, kurie turėjo prisidėti
prie strateginio valdymo tobulinimo skirtingose valdymo srityse ir geresnio reglamentavimo.
Taip pat skatinant institucijų bendradarbiavimą ir partnerystę bei didinant skaidrumą buvo
siekiama įvairių uždavinių per bendradarbiavimo projektus. Pirmųjų trijų viešojo valdymo
sričių intervencijų logikoms būdingas didesnis aiškumas ir konkretumas.
1.3. Kiek 2007–2013 m. laikotarpio ES finansuojamų veiksmų programų tikslai, uždaviniai ir
(finansuojamos) veiklos atitiko / atitinka nacionalinės viešojo administravimo ar valdymo
plėtros / tobulinimo intervencijų logiką?
Atsakant į šį konkretų klausimą siekiama nustatyti, kiek 2007–2013 m. laikotarpio ES
finansuojamų veiksmų programų tikslai, uždaviniai ir (finansuojamos) veiklos viešojo
valdymo srityje atitiko ar atitinka nacionalinės viešojo administravimo ar valdymo plėtros /
tobulinimo intervencijų logiką. Beveik visos į šio vertinimo objektą įtrauktos viešojo valdymo
priemonės buvo planuojamos valstybės ar regionų planavimo būdu. Valstybės ir regionų
projektai buvo planuojami atsižvelgiant ne tik į atitinkamų veiksmų programų prioritetų

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto
įgyvendinimo vertinimas“, galutinė vertinimo ataskaita. Parengta LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu,
2010 m., p. 104. Šaltinis internete: <http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESS
P_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/4_prioriteto_vertinimo_ataskaita.pdf>.
18
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tikslus ir uždavinius, bet ir į nacionalinių strateginio planavimo dokumentų nuostatas. Taip
pat ŽIPVP 4 prioriteto atveju gautų valstybės projektų aprašymų vertinimą, kuris apima
atitiktį bendriesiems ir specialiesiems projektų atrankos kriterijams, atlieka Vidaus reikalų
ministerijos Viešojo valdymo politikos departamentas, atsakingas už nacionalinių strateginių
dokumentų rengimą ir stebėseną. Kadangi vienas iš projektų atrankos kriterijų buvo atitiktis
nacionaliniams strateginiams dokumentams (dažniausiai projektai, kurie pateko į valstybės
ar regionų projektų planavimo sąrašus, privalėjo atitikti Viešojo administravimo plėtros iki
2010 m. strategiją), naudinga nagrinėti, kiek priemonės ir projektai atitiko šių dokumentų
turinį.
Toliau pateiktoje lentelėje nurodoma viešojo valdymo priemonių atitiktis Viešojo
administravimo plėtros iki 2010 m. strategijos ir Viešojo valdymo tobulinimo programos
turiniui. Atitikimo laipsnis buvo matuojamas pagal šią skalę: aukštas, vidutinis ir žemas
atitikimas.
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7 lentelė. Vertinimo objekto atitiktis Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategijos ir Viešojo valdymo tobulinimo programos
turiniui
VA tobulinimo
kryptys
Priemonės

Žmogiškųjų
išteklių
tobulinimas
viešajame
sektoriuje
(VP1-1.1SADM-06-K)
Geresnis
Europos
Sąjungos
politikų
įgyvendinimas (VP1-4.2VRM-05-V)
Viešųjų politikų reformų
skatinimas
(VP1-4.3VRM-02-V)
Ekonominės
veiklos
reglamentavimo
tobulinimas, kita verslo
aplinka (VP1-4.3-VRM03-V)
Valdžios
ir
nevyriausybinio sektorių
bendradarbiavimas
ir
partnerystė
(VP1-4.1VRM-08-V)
Kvalifikacijos
tobulinimas
Europos

Žmogiškųjų išteklių
valdymo
modernizavimas

Į rezultatus
orientuoto
valdymo
skatinimas

Geresnio
reglamenta
vimo
skatinimas

Elektroninės
valdžios
skatinimas

Institucinės
sandaros
tobulinimas

Vietos
savivaldos
plėtojimas

XX

Viešųjų
paslaugų
kokybės ir
prieinamumo
didinimas

Viešojo
valdymo
atvirumo ir
visuomenės
dalyvavimo
skatinimas

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XXX

X

X

X

XX

X

X

X

XX

XXX

X
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VA tobulinimo
kryptys
Priemonės

Sąjungos
reikalų
ir
tarnybinės etikos srityse
(VP1-4.1-VRM-02-V)
Valstybės institucijų ir
įstaigų
dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas
(VP1-4.1-VRM-03-V)
Savivaldybių institucijų ir
įstaigų
dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas
(VP1-4.1-VRM-04-R)
Viešojo
ir
privataus
sektorių
partnerystė
(VP1-4.1-VRM-06-V)
Viešųjų
paslaugų
kokybės
iniciatyvos
(VP1-4.3-VRM-01-V)
Bendradarbiavimo tarp
valstybinio
ir
nevyriausybinio sektorių
skatinimas
(VP1-4.1VRM-07-V)
Viešojo administravimo
subjektų
sistemos
tobulinimas
(VP1-4.2VRM-03-V)

Žmogiškųjų išteklių
valdymo
modernizavimas

Į rezultatus
orientuoto
valdymo
skatinimas

Geresnio
reglamenta
vimo
skatinimas

XX

X

X

XX

X

X

X

X

X

XX

Elektroninės
valdžios
skatinimas

Institucinės
sandaros
tobulinimas

XX

XXX

X

X

XX

Viešojo
valdymo
atvirumo ir
visuomenės
dalyvavimo
skatinimas

X

X

X

Vietos
savivaldos
plėtojimas

Viešųjų
paslaugų
kokybės ir
prieinamumo
didinimas

X

X

X

X

XXX

X

X

XXX

X
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VA tobulinimo
kryptys
Priemonės

Valstybės
tarnybos
sistemos
stiprinimas
(VP1-4.1-VRM-01-V)
Veiklos
valdymo
tobulinimas
(VP1-4.2VRM-01-V)
Regioninės
plėtros
tobulinimas,
regionų
plėtros
planai
ir
savivaldybių (ilgalaikiai /
trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai
(VP1-4.2-VRM-02-R)
Elektroninės
valdžios
paslaugos
(VP2-3.1IVPK-01-V)
Elektroninė demokratija
(VP2-3.1-IVPK-02-V)
Elektroninė demokratija:
regionai (VP2-3.1-IVPK05-R)
Sąveikumas
(VP2-3.2IVPK-02-K)
Intelektualios valdymo
sistemos (VP2-3.1-IVPK03-V)

Žmogiškųjų išteklių
valdymo
modernizavimas

Į rezultatus
orientuoto
valdymo
skatinimas

XXX

X

X

XXX

X

X

X

Geresnio
reglamenta
vimo
skatinimas

Elektroninės
valdžios
skatinimas

Institucinės
sandaros
tobulinimas

Vietos
savivaldos
plėtojimas

Viešųjų
paslaugų
kokybės ir
prieinamumo
didinimas

X

X

X

X

X

XXX

XX

XXX
XXX

Viešojo
valdymo
atvirumo ir
visuomenės
dalyvavimo
skatinimas

XX
X

XX

X

XXX

X

X

XXX

XX
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VA tobulinimo
kryptys
Priemonės

Žmogiškųjų išteklių
valdymo
modernizavimas

Į rezultatus
orientuoto
valdymo
skatinimas

Geresnio
reglamenta
vimo
skatinimas

Elektroninės
valdžios
paslaugos savivaldybėse
X
(VP2-3.1-IVPK-08-V)
Pažangios elektroninės
paslaugos
(VP2-3.1X
IVPK-14-K)
Informacinių
technologijų sauga (VP23.2-IVPK-02-K)
Regioninių ekonomikos
augimo centrų plėtra
X
X
(VP3-1.1-VRM-01-R)
Prielaidų
spartesnei
ūkinės
veiklos
diversifikacijai
kaimo
X
vietovėse
sudarymas
(VP3-1.2-VRM-01-R)
Pastaba: X – mažas atitikimas; XX – vidutinis atitikimas; XXX – aukštas atitikimas.
Šaltinis: sudaryta PPMI.

Elektroninės
valdžios
skatinimas

XXX

Institucinės
sandaros
tobulinimas

Vietos
savivaldos
plėtojimas

Viešųjų
paslaugų
kokybės ir
prieinamumo
didinimas

X

XX

XXX

XX

XXX

X

XXX

XX

XXX

XX

Viešojo
valdymo
atvirumo ir
visuomenės
dalyvavimo
skatinimas
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Apibendrinant galima pasakyti, kad viešojo valdymo priemonės visapusiškai atspindi
nacionalinių strateginių dokumentų turinį ir gerai atitinka šių dokumentų intervencijų logiką.
Daugiausia dėmesio 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu naudojant ES struktūrinę
paramą buvo teikiama el. valdžios skatinimui, viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo
didinimui, žmogiškųjų išteklių modernizavimui ir į rezultatus orientuoto valdymo skatinimui.
Tačiau naudojant ES struktūrinę paramą mažiau dėmesio buvo teikiama institucinės
sandaros optimizavimui. Nors palyginti su kitomis Europos šalimis Lietuvoje gana aktyviai
buvo vykdomos institucinės sandaros reformos iniciatyvos, joms įgyvendinti ES struktūrinė
parama buvo naudojama retai (viena iš išimčių yra verslą kontroliuojančių institucijų
konsolidavimas).
Taip pat skiriasi atitikimas pagal pagrindines viešojo valdymo intervencijas, finansuojamas iš
ES struktūrinės paramos. Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo srityje dauguma
priemonių netiesiogiai prisidėjo prie viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo,
nes daugelyje priemonių galėjo būti finansuojami mokymai. Tiesiogiai žmogiškųjų išteklių
modernizavimo tikslus atitiko priemonės „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“ (VP14.1-VRM-01-V), „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos
srityse“ (VP1-4.1-VRM-02-V), „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“ (VP1-4.1-VRM-03-V), „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“ (VP1-4.1-VRM-04-R) ir „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas
viešajame sektoriuje“ (VP1-1.1-SADM-06-K). Pasikeitus valstybės tarnautojų mokymo
prioritetams pagal Valstybės tarnautojų mokymo 2011−2013 metų strategiją, buvo pakeisti
atitinkamų ŽIPVP 4 prioriteto priemonių aprašai – tai padėjo užtikrinti tęstinį mokymo
priemonių aktualumą19.
Veiklos valdymo tobulinimo srityje daug viešojo valdymo priemonių, kurios buvo
finansuojamos 2007–2013 m. laikotarpiu, daugiau ar mažiau susijusios su į rezultatus
orientuotu valdymu. Labiausiai su šia viešojo valdymo tobulinimo kryptimi susijusios
priemonės VP1-4.2-VRM-01-V „Veiklos valdymo tobulinimas“, kiek mažiau – „Viešojo
administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ (VP1-4.2-VRM-03-V) ir „Viešųjų paslaugų
kokybės iniciatyvos“ (VP1-4.3-VRM-01-V). Be to, šią tobulinimo kryptį iš dalies atitinka
el. valdžios priemonės, kurias įgyvendinant buvo diegiami IRT sprendimai viešojo sektoriaus
organizacijose, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų darbuotojų mokymo
priemonės, nes vienas iš mokymų prioritetų buvo susijęs su valstybės ir savivaldybių
institucijų bei įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimu. Pagaliau su veiklos valdymu šiek tiek

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto
įgyvendinimo vertinimas“, galutinė vertinimo ataskaita. Parengta LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu,
2010 m.,
p.
104.
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/
4_prioriteto_vertinimo_ataskaita.pdf>.
19
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susijusios priemonės, pagal kurias buvo finansuojamas įvairių strateginių ar planavimo
dokumentų rengimas.
Visos el. valdžios plėtrai skirtos priemonės daugiau ar mažiau atitinka el. valdžios tikslus.
Pavyzdžiui, Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategijoje numatyta plėtoti
viešąsias el. paslaugas, užtikrinti aukštą jų perkėlimo į internetą lygį ir jų teikimą pagal vieno
langelio principą, plėtoti projektus el. demokratijos srityje, naudoti IRT viešojo
administravimo procesams tobulinti ir užtikrinti saugų IRT naudojimą. 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos lėšomis finansuotos el. valdžios plėtrai skirtos priemonės apėmė visus
šiuos aspektus. Be to, informacinių sistemų sąveikumui ir el. paslaugų plėtrai skirtos
priemonės yra susijusios su viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimu, taip pat į
rezultatus orientuotu valdymu. El. demokratijos plėtrai skirtos priemonės atitinka viešojo
valdymo atvirumo didinimo ir visuomenės dalyvavimo skatinimo viešajame administravime
tobulinimo kryptį. Savivaldybių lygmeniu įgyvendintos el. paslaugų plėtros ir el.
demokratijos priemonės yra susijusios su vietos savivaldos plėtojimu.
Elektroninės valdžios skatinimo kryptį iš dalies atitinka kai kurios ŽIPVP 4 prioriteto
priemonės (žr. 7 lentelę). Pavyzdžiui, pagal priemones „Valstybės institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (VP1-4.1-VRM-03-V) ir „Savivaldybių institucijų ir
įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (VP1-4.1-VRM-04-R) numatyta tobulinti
valstybės tarnautojų ir savivaldybių darbuotojų kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Pagal
priemonę „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“ (VP1-4.2-VRM-05-V) vykdytas
projektas, per kurį parengta intelektinių transporto sistemų galimybių plėtros Lietuvoje
studija. Tarp daugelio likusių priemonių veiklų numatyta diegti ir modernizuoti informacines
sistemas bei duomenų bazes, automatizuoti kokybės valdymo sistemas ir kt.
Nors su viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimu labiausiai susijusi ŽIPVP 4
prioriteto priemonė „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ (VP1-4.3-VRM-01-V), daug kitų
viešojo valdymo priemonių taip pat atitinka šį strateginį tikslą. Tai ypač būdinga el. valdžios
ir regioninės politikos priemonėms, kurios susijusios su viešųjų paslaugų infrastruktūros
plėtra.
Su geresniu reglamentavimu labiausiai susijusi priemonė yra „Ekonominės veiklos
reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ (VP1-4.3-VRM-03-V). Ji nukreipta į
administracinės naštos mažinimo iniciatyvas. Administracinės naštos mažinimo veiklos
apima ne tik administracinės naštos įvertinimą, bet ir projektus, skirtus informacijos apie
teisės aktuose nustatytus reikalavimus verslui prieinamumui didinti, projektams, kuriuos
įgyvendinant yra parengiamas kontaktinės institucijos modelis, sukuriamos organizacinės,
teisinės, techninės ir finansinės prielaidos. Taip pat su geresnio reglamentavimo
iniciatyvomis susijusi priemonė „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“ (VP14.2-VRM-05-V), pagal kurią buvo finansuojama teisės aktų poveikio vertinimai, ES reikalų
sistemos efektyvumo didinimas tarpžinybiniu ir institucijų lygmeniu, Lietuvos narystės ES
programos LINESIS atnaujinimas ir kitos su geresniu reglamentavimu susijusios iniciatyvos.
Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 185
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patvirtinta Geresnio reglamentavimo programa, kitos dvi priemonės „Veiklos valdymo
tobulinimas“ (VP1-4.2-VRM-01-V) ir „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ (VP1-4.3-VRM02-V) prie geresnio reglamentavimo iniciatyvų prisidėjo kiek mažiau.
2007–2013 m. laikotarpio ES finansuojamų veiksmų programų tikslai, uždaviniai ir
(finansuojamos) veiklos gerai atitiko nacionalinių viešojo valdymo dokumentų turinį, bet
atitikimo laipsnis nebuvo vienodas. Daugiausia dėmesio 2007–2013 m. programavimo
laikotarpiu naudojant ES struktūrinę paramą buvo teikiama el. valdžios skatinimui, viešųjų
paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimui, žmogiškųjų išteklių modernizavimui ir į
rezultatus orientuoto valdymo skatinimui, o mažiausia dėmesio teko institucinės sandaros
tobulinimui.

2. Kokios viešojo valdymo tobulinimo priemonės ir projektai labiausiai atitiktų Viešojo
valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programą ir jos įgyvendinimo veiksmų planą? Kokios
viešojo valdymo tobulinimo priemonės ir projektai labiausiai atitiktų tiriamųjų subjektų
poreikius?
Šis klausimas buvo operacionalizuotas, jį suskirstant į du konkrečius klausimus.
2.1. Kokie 2014–2020 m. laikotarpio ES finansuojamos veiksmų programos prioritetai,
specifiniai uždaviniai, priemonės (finansuojami veiksmai) ir galimi projektai labiausiai atitiktų
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programą ir jos įgyvendinimo veiksmų planą?
2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų finansuojami prioritetai turi būti strategiškai
suderinti su nacionaliniais strateginiais dokumentais (įskaitant Nacionalinę pažangos
programą, taip pat Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programą / veiksmų planą).
Be to, atrinkti viešojo valdymo projektai turės atitikti nacionalinių strateginių dokumentų
turinį. Kadangi Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programa ir jos įgyvendinimo
veiksmų planas jau patvirtinti, reikalinga nagrinėti ne tik tai, kokie ES struktūrinės paramos
projektai numatyti Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programos veiksmų plane, bet
ir tai, kokie papildomi veiksmai galėtų padėti įgyvendinti šiuos nacionalinius strateginius
dokumentus.
Remiantis atitikimo tarp Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programos / veiksmų
plano ir 2014–2020 m. ES veiksmų programos analize, daugiausia veiksmų planuojama
finansuoti pagal 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos investicijų veiksmų programos 10
prioritetą „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“. Tai planuojama
daryti pagal visus penkis konkrečius uždavinius, nors mažiau veiksmų numatyta pagal naują
konkretų uždavinį „Gerinti verslo reguliavimo aplinką“, kuriam įgyvendinti galima
suformuluoti papildomas priemones ir veiksmus Viešojo valdymo tobulinimo programos
veiksmų plane ir kituose dokumentuose (pvz., administracinės naštos mažinimo priemonių
plane 2014–2015 m., kurio rengimą koordinuoja ŪM). Tačiau viešojo valdymo programos
tikslą „Visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų tiekimą“ galima finansuoti net pagal kelis
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skirtingus veiksmų programos prioritetų investicinius prioritetus. Uždaviniui „Gerinti
paslaugų kokybę taikant subsidiarumo principą ir kuo aktyviau į tai įtraukiant visuomenę“
2014–2020 m. ES lėšos nėra planuojamos, bet šia finansavimo galimybe galima pasinaudoti
įgyvendinant šio atskiro uždavinio priemones / veiksmus (žr. trečiąjį tinkamumo klausimą).
2014–2020 m. veiksmų programos 2 prioritetas „Informacinės visuomenės skatinimas“
labiausiai atitinka Viešojo valdymo tobulinimo programos veiksmų plano 1 ir 2 tikslus. Pagal
pirmąjį tikslą numatyti du uždaviniai: didinti viešojo valdymo institucijų veiklos skaidrumą ir
skatinti visuomenės dalyvavimą viešojo valdymo procesuose. Pagal antrąjį Viešojo valdymo
tobulinimo programos tikslą numatyta gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą ir kokybę.
Šiuos tikslus atitinka veiksmų programos 2.3 investicinis prioritetas „Taikomųjų IRT el.
valdžios, el. mokymosi, el. įtraukties, el. kultūros ir el. sveikatos programų tobulinimas 2c“,
pagal kurį numatyta plėtoti el. viešąsias ir administracines paslaugas, diegti el. demokratijos
sprendimus, viešumo ir skaidrumo užtikrinimo priemones.
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programą ir jos įgyvendinimo veiksmų planą
labiausiai atitiktų 2014–2020 m. ES veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės
poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ intervencijos, taip pat 2 prioriteto
„Informacinės visuomenės skatinimas“ intervencijos. Papildomų veiksmų galima numatyti
siekiant įgyvendinti 10 prioriteto uždavinį „Gerinti verslo reguliavimo aplinką“, taip pat ES
investicijų lėšos gali būti planuojamos viešojo valdymo tobulinimo programos uždaviniui
dėl visuomenės įtraukimo pasiekti.

2.2. Kokie 2014–2020 m. laikotarpio ES finansuojamos veiksmų programos prioritetai,
specifiniai uždaviniai, priemonės (finansuojami veiksmai) ir galimi projektai labiausiai atitiktų
tiriamųjų subjektų (valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos; kitos biudžetinės įstaigos,
teikiančios viešąsias paslaugas; viešosios įstaigos ir valstybės įmonės, atliekančios viešąjį
administravimą arba teikiančios viešąsias paslaugas) poreikius?
Pagal ŽIPVP 4 prioriteto apklausos rezultatus aktualiausios investicijų sritys buvo valstybės
tarnautojų kvalifikacijos kėlimas (taip teigė 59,0 proc. apklausos respondentų), viešųjų ar
administracinių paslaugų kokybės gerinimas (40,1 proc.) ir žmogiškųjų išteklių valdymo
tobulinimas (38,9 proc.). Apklausos respondentų nuomone, mažiausiai aktualios veiklos yra
viešųjų politikų reformų skatinimas (tik 3,6 proc. respondentų šią veiklą pažymėjo kaip
aktualią), tarpinstitucinio bendradarbiavimo gerinimas (15,9 proc.), institucijų struktūros
tobulinimo ar partnerytės tarp viešojo ir privataus sektorių gerinimo ar nevyriausybinių
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organizacijų skatinimo veiklos (apie 20 proc.)20. Šie poreikiai labiausiai atspindi valstybės ir
savivaldybių institucijų bei įstaigų, taip pat kitų biudžetinių įstaigų atstovų nuomonę21.
Šios apklausos rezultatus iš esmės atitinka valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų
poreikiai, kurie buvo suformuluoti rengiant Nacionalinę pažangos programą. Šios institucijos
daugiausia poreikių pateikė žmogiškųjų išteklių valdymo ir veiklos valdymo srityje. Tokių
poreikių mažiau buvo pateikta bendradarbiavimo srityje ir beveik visai nepateikta sisteminių
viešosios politikos reformų projektų srityje. Tai rodo papildomų pastangų poreikį siekiant
įgyvendinti šias viešojo valdymo tobulinimo kryptis. Be to, valstybės ir savivaldybių
institucijų bei įstaigų poreikiai dažniausiai atitinka 2007–2013 m. laikotarpiu finansuojamus
poreikius, kurie nebūtinai atitinka 2014–2020 m. ES programos intervencijų logiką ir
svarbiausių viešojo valdymo iniciatyvų įgyvendinimo poreikius. Pavyzdžiui, viešojo valdymo
institucijos beveik nepateikė poreikių bendrųjų valdžios funkcijų ir išlaidų efektyvumo
srityje.
Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijų poreikį taip pat rodo Lietuvos viešojo valdymo
reformų trajektorijų ir iniciatyvų palyginimas su kitų Europos valstybių duomenimis. Veiklos
valdymas, kuriam Lietuvoje buvo teikiama daug dėmesio tiek sisteminiu, tiek organizaciniu
lygmeniu naudojant ES struktūrinės paramos lėšas, dažnai viršija Europos šalių vidurkį pagal
taikymo dažnumą. Pavyzdžiui, remiantis COCOPS (Coordinating for Cohesion in the Public
Sector of the Future) apklausos duomenimis, pagal strateginio planavimo dažnumą Lietuvos
valstybės institucijos ir įstaigos yra tarp Europos šalių lyderių – Lietuva užima antrą vietą po
Jungtinės Karalystės22. Todėl 2014–2020 m. prioritetas galėtų būti teikiamas veiklos valdymo
taikymo kokybei ir rezultatų panaudojimui organizaciniu lygmeniu, taip pat skirtingų veiklos
valdymo sistemų integravimui sisteminiu ir organizaciniu lygmeniu, konkrečių veiklos
valdymo sistemų, pritaikytų atskiroms valdymo sritims ir apimančioms įvairius viešojo
valdymo subjektus (įskaitant viešąsias įstaigas), diegimui ir tobulinimui.
Vietos savivaldos poreikius veiklos valdymo srityje rodo 2014 m. LRVK atlikta apklausa
„Strateginis planavimas savivaldybėse“, kurioje dalyvavo 52 savivaldybės iš 60. Jos rezultatai

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto
įgyvendinimo vertinimas“, galutinė vertinimo ataskaita. Parengta LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu,
2010 m.,
p.
104.
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/
4_prioriteto_vertinimo_ataskaita.pdf>.
21 Apklausoje dalyvavusių viešųjų įstaigų nuomone, aktualiausios paramos sritys yra viešųjų ar administracinių
paslaugų kokybės gerinimas; partnerystės tarp viešojo ir privataus sektorių gerinimas, nevyriausybinių
organizacijų skatinimas; veiklos valdymo sistemų tobulinimas ir žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas. Tai
rodo, kad viešųjų įstaigų, kurios dažniau teikia viešąsias paslaugas ir vykdo kitas politikos įgyvendinimo
funkcijas, poreikiai yra labiausiai susiję su veiklos ir viešųjų paslaugų teikimo tobulinimu, bendradarbiavimo
tarp skirtingų organizacijų skatinimu, palyginti su visais apklausos respondentais.
22 G. Hammerschmid, S. van de Walle, „Public administration reform in Europe: Lessons learned from the EU FP 7
COCOPS Project“. Presentation for the EUPAN meetings, Vilnius, Lithuania.
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rodo, kad visos apklausoje dalyvavusios savivaldybės turi parengusios strateginį plėtros
planą, o 96,2 proc. savivaldybių turi strateginį veiklos planą ir 87 proc. jų rengia planų
vykdymo ataskaitas. Tačiau strateginiam planavimui būdingos žmogiškųjų išteklių, neigiamo
požiūrio, nepakankamos stebėsenos, finansinių išteklių stokos, bendros planavimo
metodikos ir vieningo informacinio sprendimo trūkumo problemos23. Atsižvelgiant į
santykinai žemą veiklos valdymo brandą vietos lygmeniu, reikalinga investuoti į veiklos
valdymą labiau integruotu būdu ir daugiau dėmesio teikti veiklos turiniui (tikslams,
uždaviniams, vertinimo kriterijams ir t. t.), taip pat derinti šias investicijas su kitomis
priemonėmis (mokymais ir motyvacijos stiprinimu valstybės tarnyboje).
Taip pat 24 proc. visų Lietuvos viešojo administravimo įstaigų, kurios dalyvavo 2013 m. VRM
užsakymu vykdytoje kokybės vadybos metodų taikymo apklausoje24 (31 respondentas iš 131),
teigė, kad ketina diegti BVM 2014–2015 m. arba 2016–2020 m. Tai rodo tolesnį ne tik
kokybės vadybos metodų diegimo ir jų taikymo tobulinimo poreikius, kuriuos planuojama
finansuoti pagal konkretų uždavinį „Diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą
valdymą“, poreikį 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu.
Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo srityje Lietuva taip pat gana gerai atitiko bendras
Europos valstybių tendencijas, bet tam tikro neatitikimo esama darbo užmokesčio sistemos
reformavimo, darbuotojų skaičiaus planavimo ir aukštesniosios valstybės tarnybos plėtros
srityje25. Taip pat, remiantis 4 prioriteto projektų vykdytojų apklausos duomenimis,
kvalifikacijos tobulinimas buvo aktualiausia paramos sritis. Kadangi valstybės tarnybai
trūksta orientacijos į rezultatus, novatoriškumo, lankstumo, analitinių ir strateginių
gebėjimų, reikalingos investicijos tiek tobulinant atskirų valstybės tarnybos funkcijų
vykdymą (pvz., diegiant kompetencijų modelį ar kuriant aukštesniąją valstybės tarnybą), tiek
ugdant darbuotojų strategines ir profesines kompetencijas, reikalingas pokyčiams
įgyvendinti.
2013 m. kovo 18 d.–balandžio 3 d. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės (toliau – VTD) atlikta valstybės ir savivaldybių institucijose ir
įstaigose vadovaujančias pareigas einančių valstybės tarnautojų ir personalo administravimo
funkcijas vykdančių asmenų apklausa parodė, kad daugiausia respondentų pritarė
mokymams, kurie būtų skirti profesinių gebėjimų tobulinimui (95,4 proc.), piliečių

LR Vyriausybės kanceliarija, apklausos „Strateginis planavimas savivaldybėse“ tyrimo ataskaita, Vilnius,
2014 m.
24 Socialinės informacijos centras, VRM, „Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo ir
kitose institucijose/ įstaigose stebėsena“, tyrimo ataskaita, 2013. Šaltinis internete <http://vakokybe.vrm.lt/get.
php?f.804>
25 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Viešojo administravimo tobulinimo tendencijos: Lietuvos ir
Europos šalių vertinimas“, galutinė tyrimo atskaita. Parengta LR Vyriausybės kanceliarijos ir LR vidaus reikalų
ministerijos užsakymu, 2013 m.
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aptarnavimo ir paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimui (90,3 proc.), analitinių gebėjimų
stiprinimui (89,9 proc.), komunikaciniams įgūdžiams (86,1 proc.) ir vadybinių (vadovavimo
ir valdymo) gebėjimų (84,3 proc.) tobulinimui26. Jie apima tiek bendrąsias, tiek specifines
profesines kompetencijas. Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo poreikiai būdingi ne
tik valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, kurioms taikomas Valstybės
tarnybos įstatymas, bet ir kitoms organizacijų grupėms.
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu išliks poreikis investuoti į el. viešąsias
paslaugas. 2013 m. atlikto tyrimo duomenimis, Lietuva 2,3 karto atsilieka nuo Europos šalių
vidurkio diegdama interneto portalus ir elektronines formas 27. Palyginti su ankstesniais
metais, viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į internetą brandos lygis Lietuvoje
nuolat auga, tačiau 2013 m. pradžioje dauguma paslaugų gyventojams dar nebuvo
pasiekusios maksimalaus brandos lygio (paso išdavimo paslaugos brandos lygis siekė 20
proc., automobilio registravimas – 25 proc., nedarbo socialinio draudimo išmokos – 50 proc.
ir kt.)28. 2013 m. atliktas valstybės institucijų interneto svetainių tyrimas parodė, kad 59
proc. įstaigų svetainių atitinka Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų interneto svetainėms aprašo reikalavimus29. Labiausiai aprašą atitinka ministerijų
(94,8 proc.), savivaldybių (92 proc.) ir LR Vyriausybei atskaitingos įstaigos (83,4 proc.),
mažiausiai – savivaldybėms pavaldžios įstaigos (43,2 proc.), Seimui atskaitingos įstaigos
(63,2 proc.) ir ministerijoms pavaldžios įstaigos (68,3 proc.). 2012 m. 37 proc. Lietuvos
gyventojų naudojosi el. valdžios paslaugomis ir pagal šį rodiklį Lietuva užėmė 20 vietą tarp
kitų ES narių30.
Šie duomenys rodo, kad Lietuvoje tebėra poreikis investuoti į el. viešųjų paslaugų
prieinamumą ir kokybę tiek valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, tiek kitoms
biudžetinėms įstaigoms. Lietuvoje taip pat išlieka viešųjų įstaigų ir valstybės įmonių poreikis
investicijoms el. paslaugų srityje31. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad nors 2007–2013 m.

Valstybės tarnybos departamentas prie LR Vyriausybės, „Dėl valstybės tarnautojų prioritetinių mokymų
poreikio bei tikslų: apklausos dėl valstybės tarnautojų prioritetinių mokymų artimiausiais metais tyrimo
ataskaitos santrauka“, Vilnius, 2013 m.
27 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Viešojo administravimo tobulinimo tendencijos: Lietuvos ir
Europos šalių vertinimas“, galutinė tyrimo atskaita. Parengta LR Vyriausybės kanceliarijos ir LR vidaus reikalų
ministerijos užsakymu, 2013 m.
28 Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2013“. Vilnius, 2013 m.
29 Europos tarpdisciplininių tyrimų institutas, „Valstybės institucijų interneto svetainių tyrimo ataskaita“.
2013 m.
birželis,
Vilnius.
Šaltinis
internete:
<http://www.ivpk.lt/uploads/Bendrieji%20reikalavimai/Ataskaita_bendr-reik_2011_v3.pdf>.
30 Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje 2013“. Vilnius, 2013 m.
31 Pavyzdžiui, Lietuvoje numatoma plėtoti intelektines transporto sistemas (ITS) ir dalyvauti ES ITS politikos
įgyvendinime. 2011 m. parengta galimybių studija, kurioje išskirtos 5 prioritetinės ITS kryptys: avaringumo
mažinimas, viešojo transporto populiarinimas didinant paslaugų kokybę, darni transporto sistemos plėtra ir ITS
gebėjimų didinimas. Taip pat pasiūlyta 11 Lietuvos sąlygomis tinkamiausių ITS projektų. Pi.consult „Intelektinių
(pažangių) transporto sistemų įgyvendinimo Lietuvoje galimybių studija“, galutinė ataskaita, Vilnius, 2011 m.
vasario 15 d.
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ES struktūrinės paramos laikotarpiu buvo sukurta daug naujų el. paslaugų, daugelis jų nėra
susietos tarpusavyje, be to, ne visos paslaugos yra prieinamos el. valdžios vartų portale 32.
Todėl 2014–2020 m. svarbiausias prioritetas bus ne tik naujų el. paslaugų kūrimas, bet jau
sukurtų el. paslaugų tobulinimas ir jų prieinamumo didinimas. Svarbu konsoliduoti jau
sukurtas el. viešąsias paslaugas, pritaikant jas šiuolaikiniams poreikiams (pvz., kurti
gyvenimo įvykio paslaugas, plačiau žr. 3.4 skyriuje „Tęstinumas“).
Kaip minėta, sisteminių viešųjų politikų reformų intervencijų sritis yra viena mažiausiai
aktualių visų organizacijų tipų atžvilgiu. Sisteminės reformos, kurios apima visas valdymo
sritis, priklauso nuo politinių sprendimų, o jų teikiama nauda pasireiškia ilgesniu laikotarpiu
palyginti su kitomis intervencijų sritimis organizacijų ar individų lygmeniu. Todėl ši
intervencijų sritis gali būti aktualiausia aukščiausiosios valdžios institucijoms, taip pat
ministerijų vadovybei. Sisteminių reformų poreikius pagrindžia 2013 m. Europos Komisijos
rekomendacijos Lietuvos konvergencijos programai ir nacionalinei reformų programai33 bei
LR Vyriausybės dokumentai (programa, prioritetai, prioritetinės priemonės). 2014–2020 m.
ES veiksmų programos projekte numatyta finansuoti skirtingų valdymo sričių (pvz., švietimo,
kultūros, sveikatos, mokesčių, institucinės sandaros, pensijų, valstybės valdomų įmonių ir kt.)
reformas. Detalesnius specifinių reformų poreikius rodo atitinkamų atsakingų institucijų
analizė34.
Bendradarbiavimo srityje Lietuva atsilieka nuo Europos šalių vidurkio pagal įvairias
iniciatyvas (pvz., piliečių chartijų ir standartų plėtra kol kas iš viso nebuvo vykdoma)35. Nors
pirmasis Viešojo valdymo tobulinimo programos tikslas yra „užtikrinti viešojo valdymo
procesų atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai juose dalyvauti“, šios programos veiksmų
plane numatyta santykinai mažai priemonių ir veiksmų, kuriuos planuojama finansuojami
naujuoju laikotarpiu iš ES investicijų. Kadangi visuomenė dažnai su vykdomomis Vyriausybės
ir kitų valdžios institucijų veiklomis nėra susipažinusi, jos nuomonę formuoja žiniasklaida, o
ši dažniausiai pateikia tik neigiamus viešosios politikos ir valstybės valdymo aspektus. Tokia
praktika galėjo lemti ir tai, kad ilgą laikotarpį korupcijos suvokimo dinamika mažai keitėsi,
t. y. svyravo ties 48, tačiau pastaraisiais metais stebimas pagerėjimas: 2013 m. Lietuva

Elektroniniai valdžios vartai <https://www.epaslaugos.lt/portal/> – portalas, skirtas pasiekti visas el. valdžios
paslaugas pagal vieno langelio principą.
33 Reformos dėl biudžeto deficito, pensijų reformos, valstybės valdomų įmonių reformos galėtų būti
finansuojamos iš ES struktūrinių fondų investicijų lėšų. Europos Komisija, rekomendacija „Tarybos
rekomendacija dėl Lietuvos 2013 m. nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2012–2016m.
Lietuvos
konvergencijos
programos“,
Briuselis,
2013
m.
<http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_lithuania_lt.pdf>
34 Pavyzdžiui, Specialiųjų tyrimų tarnyba išskyrė korupciniu požiūriu aktualiausias viešojo sektoriaus sritis
(viešieji pirkimai, savivaldybių veikla, teismų veikla, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos, energetikos,
aplinkos apsaugos sritys), kurioms galėtų būti teikiama daugiausia dėmesio panaudojant ES investicijas.
35 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Viešojo administravimo tobulinimo tendencijos: Lietuvos ir
Europos šalių vertinimas“, galutinė tyrimo ataskaita. Parengta LR Vyriausybės kanceliarijos ir LR vidaus reikalų
ministerijos užsakymu, 2013 m.
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surinko 57 balus iš 10036. Todėl ateityje būtina siekti palaikyti tokią rodiklio reikšmę ar net ją
gerinti. Šiam tikslui pasiekti būtina geriau informuoti visuomenę ir ją įtraukti į įvairius
sprendimų priėmimo ir viešųjų paslaugų teikimo procesus. Dėl konsultavimosi su visuomene
galimybių tokie projektai ypač aktualūs LR Vyriausybės kanceliarijai, ministerijoms ir
Vyriausybės įstaigoms, kurios dalyvauja formuojant politiką. Taip pat ši sritis aktuali
viešosioms įstaigoms, kurios, naudodamosi įvairiais tinklais, gali daryti įtaką valdžios
institucijų sprendimams ir jų įgyvendinimui. Be to, ši sritis aktuali viešojo valdymo
subjektams, kurie teikia viešąsias ir administracines paslaugas centriniu ar vietos lygmeniu.
Tačiau norint, kad šis procesas būtų sėkmingai įgyvendintas, reikia įtraukti daug
suinteresuotų subjektų, pavyzdžiui, galima pasitelkti NVO, asociacijas ar kitas organizacijas.
Šiai iniciatyvai įgyvendinti labiausiai tiktų nacionalinio lygmens priemonės, todėl regioninio
planavimo reikėtų atsisakyti, nes fragmentuotos iniciatyvos korupcijos srityje gali neduoti
sisteminių rezultatų.
Toliau 8 lentelėje pateikiamas apibendrintas 2014–2020 m. laikotarpio ES veiksmų
programos konkrečių viešojo valdymo uždavinių sisteminių ar skirtingų organizacijų grupių
poreikių atitikimas. Jis priklauso nuo konkretaus uždavinio: pagal vienus uždavinius daugiau
dėmesio reikalinga teikti sisteminėms intervencijoms, o pagal kitus – organizacinio lygmens
intervencijoms. Tai rodo, kad konkrečių viešojo valdymo uždavinių ir finansuojamų veiksmų
derinys gerai atitinka sisteminius ir organizacinius poreikius viešojo valdymo srityje.
8 lentelė. Konkrečių viešojo valdymo uždavinių sisteminių ir organizacinių poreikių atitikimas
Poreikio tipas

Diegti į
rezultatus
orientuotą ir
įrodymais
grįstą
valdymą
XXX

Didinti
viešojo
valdymo
procesų
skaidrumą
ir atvirumą
XXX

Gerinti
visuomene
i teikiamų
paslaugų
kokybę

Gerinti
verslo
reguliavimo
aplinką

Viešojo valdymo
XX
XXX
sistemos
tobulinimo
poreikiai
Viešojo valdymo XX
XX
XXX
XX
tobulinimo
poreikiai
organizaciniu
lygmeniu
Pastaba: X – mažai aktualu, XX – vidutiniškai aktualu, XXX – labai aktualu.
Šaltinis: sudaryta PPMI.

Transparency
International,
„Coruption
<http://www.transparency.org/cpi2013/results>.
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Perception

Modernizuoti
žmogiškųjų išteklių
valdymą valstybinėje
tarnyboje
XX

XXX

Index“,

2013

m.,

40

EINAMOJO STRATEGINIO VERTINIMO ATASKAITOS PARENGIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PRISTATYMO
PASLAUGOS

2014–2020 m. laikotarpio ES finansuojamos veiksmų programos prioritetai, specifiniai
uždaviniai ir finansuojami veiksmai gerai atitinka viešojo valdymo institucijų poreikius. ESF
paramos gavėjams ir potencialiems paraiškų teikėjams mažiau aktualūs sisteminių viešųjų
politikų reformų poreikiai. Tai rodo poreikį tokių projektų sudarymą ir įgyvendinimą geriau
koordinuoti politiniu lygmeniu ir labiau centralizuoti.
Konkrečių viešojo valdymo uždavinių ir finansuojamų veiksmų derinys gerai atitinka
sisteminius ir organizacinius poreikius viešojo valdymo srityje. Viešojo valdymo sistemos
tobulinimo poreikiai būdingiausi uždaviniams „Diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais
grįstą valdymą“, „Didinti viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą“ ir „Gerinti verslo
reguliavimo aplinką“, o organizacinio lygmens poreikiai – uždaviniams „Gerinti visuomenei
teikiamų paslaugų kokybę“ ir „Modernizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybinėje
tarnyboje“.

3. Kokių tikslų galėtų siekti viešojo valdymo tobulinimo priemonės ir projektai 2014–
2020 m. laikotarpiu? Kaip jie galėtų būti matuojami?
Teikiant poziciją dėl viešojo valdymo tobulinimo priemonių ir projektų 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu bus siekiama atsakyti į toliau pateikiamus operacinius klausimus.
3.1. Pagal kokius 2014–2020 m. laikotarpio ES finansuojamos veiksmų programos prioritetus
galėtų būti finansuojamos viešojo valdymo tobulinimo priemonės ir projektai būsimuoju
laikotarpiu?
3.2. Atsižvelgiant į viešojo valdymo uždavinius ir rodiklius, kokios viešojo valdymo priemonės ir
projektai galėtų būti finansuojami iš ES struktūrinės paramos 2014–2020 m. laikotarpiu?
2014–2020 m. laikotarpio ES finansuojamoje veiksmų programoje viešojo valdymo
intervencijos planuojamos finansuoti pagal 9 lentelėje pateiktus prioritetus.
9 lentelė. 2014–2020 m. ES veiksmų programos prioritetai viešojo valdymo srityje
Veiksmų programos
prioritetas ir jo
pavadinimas
2 PRIORITETAS.
INFORMACINĖS
VISUOMENĖS
SKATINIMAS

Investicinis prioritetas ir konkretus
uždavinys

Viešojo valdymo intervencijos

2.1. Plačiajuosčio ryšio diegimas ir
didelės spartos tinklų plėtra naujų
skaitmeninei
ekonomikai
skirtų
technologijų ir tinklų rėmimas.
2.1.1. Padidinti
plačiajuosčių
elektroninių
ryšių
tinklų
infrastruktūros
prieinamumą
ir
naudojimą vietovėse, kuriose naujos
kartos prieigos infrastruktūros plėtros
ir paslaugų teikimo negali užtikrinti
rinka (2a).

2.1. Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros
plėtra vietovėse, kuriose šios infrastruktūros
plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti
rinkos dalyviai; plačiajuosčio elektroninio
ryšio pasiūlos ir paklausos skatinimas,
kuriant efektyvesniam rinkos reguliavimui ir
plėtrai skirtus technologinius sprendimus;
ypatingai
svarbios
valstybės
IRT
infrastruktūros
apsaugos
priemonių
diegimas.
2.2.
Viešojo
sektoriaus
informacijos
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Veiksmų programos
prioritetas ir jo
pavadinimas

10 PRIORITETAS.
VISUOMENĖS
POREIKIUS
ATITINKANTIS
IR
PAŽANGUS
VIEŠASIS
VALDYMAS

Investicinis prioritetas ir konkretus
uždavinys
2.1.2. Padidinti valstybės informacinės
infrastruktūros ir išteklių apsaugos
efektyvumą.
2.2. IRT produktų ir paslaugų,
elektroninės prekybos tobulinimas ir
IRT paklausos didinimas (2b).
2.2.1. Padidinti viešojo sektoriaus
informacijos pakartotinį panaudojimą
verslo ir visuomenės poreikiams.
2.2.2. Padidinti IRT paklausą ir
naudojimą gyventojų tarpe.
2.3. Taikomųjų IRT e. valdžios,
e. mokymosi, e. įtraukties, e. kultūros
ir e. sveikatos programų tobulinimas
(2c).
2.3.1. Padidinti elektroninių viešųjų ir
administracinių
paslaugų
prieinamumą ir kokybę.
10.1. Investavimas į institucinių
gebėjimų stiprinimą ir veiksmingesnį
viešąjį administravimą bei viešąsias
paslaugas nacionaliniu, regionų ir
vietos lygmenimis, siekiant reformų,
geresnio reglamentavimo ir gero
valdymo (11i).
10.1.1. Padidinti valdymo orientaciją į
rezultatus.
10.1.2. Padidinti viešojo valdymo
procesų skaidrumą ir atvirumą.
10.1.3. Pagerinti visuomenei teikiamų
paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą
visuomenės poreikiams.
10.1.4. Pagerinti verslo reguliavimo
aplinką.
10.1.5. Pagerinti žmogiškųjų išteklių
valdymą valstybės tarnyboje.

Viešojo valdymo intervencijos
pakartotinio panaudojimo, verslui kuriant
skaitmenines paslaugas ir produktus,
sprendimų rėmimas; viešųjų prieigos prie
interneto
taškų
šalies
viešosiose
bibliotekose infrastruktūros atnaujinimas;
IRT produktų ir paslaugų paklausos Lietuvos
gyventojų tarpe didinimas.
2.3. Elektroninių viešųjų ir administracinių
paslaugų plėtra bei tobulinimas, užtikrinant
kompleksinę paslaugų teikimo pertvarką ir
jų orientavimą į naudotoją; pažangių
elektroninių paslaugų kūrimui ir teikimui
reikalingų priemonių ir sprendimų kūrimas
bei diegimas.

10.1.1. Įrodymais grįsto valdymo priemonių
taikymas; viešojo valdymo institucijų veiklos
efektyvumo didinimas; nacionalinių viešojo
valdymo reformų įgyvendinimas.
10.1.2. Visuomenės įtraukimo į viešojo
valdymo procesus skatinimas; korupcijos
prevencijos
bei
korupcijos
tyrimo
efektyvumo didinimas; viešųjų pirkimų
sistemos
tobulinimas;
tarnybinės
(profesinės)
etikos
viešojo
valdymo
institucijose stiprinimas.
10.1.3. Visuomenei teikiamų paslaugų
kokybės ir asmenų aptarnavimo gerinimo
iniciatyvų kūrimas ir įgyvendinimas.
10.1.4. Geresnio reglamentavimo priemonių
vykdymas; ūkio subjektų veiklos priežiūros
sistemos efektyvumo didinimas; teisingumo
sistemos tobulinimas.
10.1.5. Valstybinės tarnybos žmogiškųjų
išteklių valdymo tobulinimas; aukštesniųjų
kategorijų valstybės tarnautojų ir valstybės
pareigūnų grandies stiprinimas; valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
strateginių kompetencijų stiprinimas.
Šaltinis: sudarė PPMI pagal 2014–2020 m. veiksmų programos projekto informaciją.

Pagal 2 prioritetą „Informacinės visuomenės skatinimas“ numatyti trys investiciniai
prioritetai: „Plačiajuosčio ryšio diegimas ir didelės spartos tinklų plėtra naujų skaitmeninei
ekonomikai skirtų technologijų ir tinklų rėmimas“, „IRT produktų ir paslaugų, elektroninės
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prekybos tobulinimas ir IRT paklausos didinimas (2b)“ ir „Taikomųjų IRT e. valdžios,
e. mokymosi, e. įtraukties, e. kultūros ir e. sveikatos programų tobulinimas (2c)“. Iš jų
el. valdžios plėtrai aktualiausias yra trečiasis investicinis prioritetas, kurio uždavinys –
„Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“. Pagal šį
investicinį prioritetą numatyta finansuoti el. viešųjų ir administracinių paslaugų plėtrą ir
tobulinimą, el. demokratijos sprendimų kūrimą, viešojo sektoriaus IRT infrastruktūros
optimizavimo, sąveikumo ir saugumo priemonių diegimą ir kitos 9 lentelėje nurodytos veiklų
grupės, kurias planuojama finansuoti 2014–2020 m. laikotarpiu.
Rengiantis finansuoti priemones el. valdžios srityje, svarbu užtikrinti, kad šios investicijos
būtų gerai apmąstytos ir kryptingos. Pirma, reikia numatyti ne tik el. viešųjų paslaugų plėtrą,
bet ir jau sukurtų el. paslaugų kokybės didinimą ir konsolidavimą. Antra, svarbu nustatyti
visus valstybės informacinius išteklius ir parengti jų optimizavimo planą. Trečia, reikia rasti
būdą, kaip veiksmingai plėtoti savivaldybių el. paslaugas, kurios įgyvendinant šį projektą yra
mažiausiai išplėtotos. Ketvirta, be el. demokratijos sprendimų plėtros reikalinga numatyti
visuomenei skirtas priemones, kurios padėtų piliečiams reikšti savo nuomonę įvairiais jiems
svarbiais viešojo valdymo klausimais. Penkta, būtina parengti plačiajuosčio ryšio
infrastruktūros plėtros modelį. Visos šios tęstinumui aktualios sąlygos plačiau aprašytos
skyriuje 3.4 „Tęstinumas“.
Dauguma viešojo valdymo intervencijų bus finansuojamos pagal 10 prioritetą „Visuomenės
poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“. Jame numatyti penki uždaviniai (žr. 9
lentelę). Pagal vieną investicinį prioritetą planuojama finansuoti penkis konkrečius
uždavinius ir atitinkamas veiklų grupes. Rengiantis finansuoti priemones šiose viešojo
valdymo srityje, taip pat svarbu užtikrinti, kad šios investicijos būtų gerai apmąstytos ir
kryptingos. Pirma, jos turi padėti įgyvendinti svarbiausias viešojo valdymo iniciatyvas
(žr. rekomendacijas) ir turi būti subalansuotos pagal visas viešojo valdymo tobulinimo
kryptis. Pavyzdžiui, kadangi Lietuva labiausiai neatitinka Europos viešojo administravimo
trajektorijų viešojo administravimo skaidrumo ir piliečių dalyvavimo srityje, reikia daugiau
dėmesio negu 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu skirti šios krypties iniciatyvoms.
Antra, jos turi derinti sisteminius, organizacinius ir individualius poreikius viešojo valdymo
institucijose ir valstybės tarnyboje. Tačiau naujuoju programavimo laikotarpiu reikalinga
daugiau dėmesio teikti sisteminių reformų projektams, juos geriau koordinuojant ir labiau
centralizuojant37. Trečia, nors viešojo valdymo intervencijas turi įgyvendinti valstybės ir

Pavyzdžiui, viešojo sektoriaus apskaitos reformos įgyvendinimas diegiant centralizuotus informacinius
sprendimus būtų užtikrinęs kokybiškesnį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų
(toliau – VSAFAS) diegimą tiek centriniu, tiek vietos savivaldos lygmeniu. VšĮ Viešosios politikos ir vadybos
institutas, „Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo vertinimas“, galutinė vertinimo
ataskaita. Parengta LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu, 2010 m., p. 104. Šaltinis internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/
4_prioriteto_vertinimo_ataskaita.pdf>.
37
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savivaldybių institucijos bei įstaigos, kitos viešojo sektoriaus organizacijos, šiame procese
turi dalyvauti ir NVO, ir socialinių partnerių organizacijos (ne tiek per atskiras šiai grupei
skirtas priemones, bet per jų įtraukimą į viešojo valdymo procesų skaidrumo ir atvirumo,
viešųjų paslaugų teikimo priemones). Ketvirta, reikalinga tobulinti sukurtas viešojo valdymo
sistemas ir priemones, o prieš kuriant naujas sistemas ir sprendimus būtina įvertinti jų
poreikį ir organizacinę paramos gavėjų brandą.
Kadangi 2014–2020 m. laikotarpio ES finansuojamos veiksmų programos projektas jau
parengtas, atsakant į šį klausimą daugiau dėmesio buvo teikiama ne prioritetams, o viešojo
valdymo priemonėms ir projektams, kurie naujuoju laikotarpiu galėtų būti finansuojami iš ES
struktūrinės paramos investicijų. Siekiama išskirti keliolika svarbiausiųjų viešojo valdymo
iniciatyvų, kurių projektai galėtų būti finansuojami būsimuoju laikotarpiu, idėjų.
Pirma, šios viešojo valdymo tobulinimo iniciatyvos turi atitikti strategijos „Europa 2020“, kitų
ES institucijų politinių iniciatyvų ir programų turinį, taip pat Europos Komisijos tarnybų
rekomendacijas dėl viešojo valdymo intervencijų krypčių 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu38. Antra, šios iniciatyvos turi atitikti nacionalinių strateginių dokumentų
(Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“, Nacionalinė pažangos programa), Viešojo
valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programos ir jos veiksmų plano turinį. Trečia, jos turi
būti susijusios su LR Vyriausybės prioritetais, svarbiausiomis LRVK ir ministerijų
iniciatyvomis, svarbiausiais valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų poreikiais viešojo
valdymo srityje. Ketvirta, šių iniciatyvų įgyvendinimas turi būti finansuojamas pagal
atitinkamus konkrečius ES veiksmų programos 10 prioriteto uždavinius. 10 lentelėje
apibendrinami strateginės analizės rezultatai, leidžiantys susieti ES ir nacionalinius tikslus
bei uždavinius, pagrindines politines ir administracines iniciatyvas, ES veiksmų programos
konkrečius uždavinius su viešojo valdymo iniciatyvomis, kurioms įgyvendinti gali būti
naudojamos ES investicijos.
10 lentelė. Svarbiausių viešojo valdymo iniciatyvų pagrindimas remiantis strategine analize
Viešojo valdymo
sritys

Veiklos valdymas

ES
strateginiai
tikslai ir
investicijų
kryptys
Toliau teikti
dėmesį
orientacijai į
rezultatus
viešajame
valdyme;

Nacionalinia
i viešojo
valdymo
tikslai

Viešojo
valdymo
institucijų
iniciatyvos

Tikslas
stiprinti
strateginį
mąstymą
viešojo
valdymo

Vyriausybės
prioritetai
dėl
sisteminių
reformų ir
viešojo

–

ES veiksmų
programos
uždaviniai
Padidinti
valdymo
orientaciją į
rezultatus.

Viešojo valdymo
iniciatyvos
1. Kokybiškai taikyti
įrodymais
grįsto
valdymo priemones ir
naudoti jų rezultatus.
2. Didinti bendrųjų
valdžios funkcijų ir

The European Commission, „Position of the Commission Services on the development of Partnership
Agreement and programmes in LITHUANIA for the period 2014–2020“. Ref. Ares(2012)1273776-26/10/2012.
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Viešojo valdymo
sritys

ES
strateginiai
tikslai ir
investicijų
kryptys
prioretizuoti
horizontaliuo
sius
projektus,
kuriais
siekiama
sisteminių
pokyčių.

Nacionalinia
i viešojo
valdymo
tikslai

Viešojo
valdymo
institucijų
iniciatyvos

institucijose
ir gerinti jų
veiklos
valdymą.

valdymo,
LRVK
iniciatyva
dėl
įrodymais
grįsto
valdymo
motyvavim
o sistemos.
Vyriausybės
prioritetas
dėl kovos su
korupcija
stiprinimo.

ES veiksmų
programos
uždaviniai

Viešojo valdymo
skaidrumas

Stiprinti
korupcijos
prevenciją.

Tikslas
–
užtikrinti
viešojo
valdymo
procesų
atvirumą ir
skatinti
visuomenę
aktyviai
juose
dalyvauti.

Padidinti
viešojo
valdymo
procesų
skaidrumą ir
atvirumą.

Viešųjų paslaugų
kokybė
ir
prieinamumas

Europos el.
valdžios
veiksmų
plano 2011–
2015
m.
prioritetai:
didinti
viešojo
valdymo
orientaciją į
kokybę.

Tikslas
–
užtikrinti
visuomenės
poreikius
atitinkančių
paslaugų
teikimą.

Vyriausybės
prioritetai
viešųjų
paslaugų ir
informacinė
s
visuomenės
srityje.

Pagerinti
visuomenei
teikiamų
paslaugų
kokybę,
didinant jų
atitiktį
visuomenės
poreikiams.

Geresnis
reglamentavimas

Geresnio
reglamentavi
mo
prioritetas ES
lygmeniu;
toliau

Geresnis
reglamentavi
mas
yra
uždavinio
„Diegti
į
rezultatus

Vyriausybės
prioritetai
dėl
investicijų
aplinkos
gerinimo ir

Pagerinti
verslo
reguliavimo
aplinką.

Viešojo valdymo
iniciatyvos
išlaidų efektyvumą.
3. Kokybiškai taikyti
strateginį planavimą ir
įgyvendinti
veiklos
rezultatų stebėseną.
4. Sukurti sisteminių
reformų
projektų
koordinavimo sistemą ir
valdymo grupę.
1.
Skatinti
antikorupcinių
priemonių
įgyvendinimą Lietuvos
viešajame sektoriuje.
2.
Įgyvendinti
iniciatyvas,
skirtas
informacijos
prieinamumui
piliečiams didinti ir
valdžios
duomenims
atverti verslui.
3.
Skatinti
viešojo
valdymo
institucijų
konsultavimąsi
su
visuomene ir didinti jos
dalyvavimo
viešojo
valdymo
procesuose
galimybes.
1.
Plėtoti
kokybės
vadybos
metodų
taikymą
viešojo
valdymo institucijose ir
toliau
vykdyti
šių
metodų
taikymo
stebėseną.
2. Kurti ir įgyvendinti
visuomenei
teikiamų
paslaugų kokybės ir
asmenų
aptarnavimo
gerinimo iniciatyvas.
1.
Įgyvendinti
inovatyvius teisingumo
vykdymo procesus ir
didinti
teisingumo
sistemos
veikimo
efektyvumą.
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Viešojo valdymo
sritys

Žmogiškųjų
išteklių valdymas

ES
strateginiai
tikslai ir
investicijų
kryptys
paprastinti
procedūras ir
reguliacinį
pagrindą
verslui, toliau
tobulinti
teisingumo
sistemos
efektyvumą ir
kokybę.
Žmogiškųjų
išteklių
valdymo
tobulinimo
prioritetas;
stiprinti
viešosios
tarnybos
karjeros
sistemą.

Nacionalinia
i viešojo
valdymo
tikslai

Viešojo
valdymo
institucijų
iniciatyvos

orientuotą ir
įrodymais
grįstą
valdymą“
kryptis.

darbo
santykių
lankstumo;
administrac
inės naštos
mažinimo
iniciatyva.

Uždavinys –
didinti
valstybės
tarnybos
patrauklumą.

Vyriausybės
priemonės
dėl
valstybės
tarnybos.

ES veiksmų
programos
uždaviniai

Viešojo valdymo
iniciatyvos
2. Įgyvendinti geresnio
reglamentavimo
iniciatyvas,
ypač
administracinės naštos
mažinimo ir verslo
priežiūros
institucijų
veiklos konsolidavimo
iniciatyvas.

Pagerinti
žmogiškųjų
išteklių
valdymą
valstybės
tarnyboje.

1.
Įgyvendinti
kompetencijomis grįstą
žmogiškųjų
išteklių
valdymo
modelį
valstybės
ir
savivaldybių
institucijose
bei
įstaigose.
2.
Sukurti
aukštesniosios
valstybės
tarnybos
sistemą
ir
stiprinti
vadovų grandį.
3. Sukurti finansinės ir
nefinansinės
motyvacijos
sistemą
valstybės tarnyboje ir
atskirose institucijose
bei įstaigose.

Šaltinis: sudaryta PPMI pagal strateginės analizės rezultatus.

Viešojo valdymo iniciatyvų, kurios galėtų būti finansuojamos iš ES struktūrinių investicijų
lėšų 2014–2020 m. laikotarpiu, sąrašas pateikiamas rekomendacijų dalyje.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu dauguma viešojo valdymo intervencijų bus
finansuojama pagal 10 prioritetą „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis
valdymas“. Pagal 2 prioritetą „Informacinės visuomenės skatinimas“ numatyta finansuoti
el. valdžios intervencijas, užtikrinant jų suderinamumą su 10 prioriteto investicijomis.
Atlikus strateginę analizę ir apibendrinus vykdant interviu programą išsakytas
respondentų nuomones, sudarytas 14 pagrindinių viešojo valdymo iniciatyvų, kurios galėtų
būti finansuojamos iš ES struktūrinių investicijų lėšų 2014–2020 m. laikotarpiu, sąrašas
(žr. galutinės ataskaitos rekomendacijas).
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2.2. EFEKTYVUMAS
Atliekant šį einamąjį strateginį vertinimą buvo vertinami trys efektyvumo aspektai: (1)
intervencijų viešojo valdymo tobulinimo srityje planavimo kokybė (objektyvusis efektyvumo
aspektas); (2) administravimo tvarkos kokybė (objektyvusis efektyvumo aspektas); (3)
pagrindinių suinteresuotųjų šalių efektyvesnis bendradarbiavimas ir kokybės tobulinimas
ateityje (tiek subjektyvusis, tiek objektyvusis efektyvumo aspektas). Vertinimo klausimų
sąrašas buvo papildytas valdymo ir kontrolės sistemos dalyvių, dirbančių viešojo valdymo
tobulinimo srityje, pasitenkinimo administravimo sistemos veikimu analize. Subjektyvusis
efektyvumo analizės aspektas buvo nagrinėjamas giliau. Tai leidžia pateikti visapusišką
administravimo efektyvumo vertinimą.
4. Ar buvo aiški takoskyra tarp Sanglaudos fondo (SF), Europos regioninės plėtros fondo
(ERPF) ir Europos socialinio fondo (ESF) paramos viešojo valdymo tobulinimo srityje
2007–2013 m. laikotarpiu? Ar nebuvo paramos dubliavimo aspektų?
Šis vertinimo klausimas yra susijęs su pirmuoju aspektu – ES struktūrinės paramos
intervencijų planavimu. Atsakant į šį vertinimo klausimą buvo nagrinėjamas SF, ERPF ir ESF
intervencijų viešojo valdymo tobulinimo srityje planavimo efektyvumas: buvo vertinama, ar
tų pačių tikslų siekiančios intervencijos nebuvo dubliuojamos tarp skirtingų struktūrinių
fondų. Esama atvejų, kuomet panašūs projektai ar jų įgyvendinimo sprendimai yra atliekami
kelių struktūrinių fondų lėšomis. Atkreiptinas dėmesys, kad visa tai didina dvigubo
finansavimo riziką ir gali lemti neefektyvų lėšų panaudojimą.
Šis klausimas buvo operacionalizuotas taip:
4.1. Ar nebuvo dubliavimo ir persidengimo tarp skirtingų fondų finansuojamų viešojo valdymo
priemonių ir projektų tikslų, uždavinių ir finansuojamų veiklų 2007–2013 m. laikotarpiu? Jeigu
taip, kokie buvo dubliavimo ir persidengimo aspektai (pvz., informacinių technologijų srityje)?
4.2. Ar buvo sinergijos efektų tarp skirtingų fondų finansuojamų viešojo valdymo priemonių ir
projektų tikslų, uždavinių ir finansuojamų veiklų 2007–2013 m. laikotarpiu? Jeigu taip, kokie
buvo sinergijos efektai (pvz., instituciniu lygmeniu suderintos investicijos į žmogiškuosius
išteklius, veiklos valdymo procesus ir el. valdžios priemones)?
Remiantis apibrėžtu vertinimo objektu, viešojo valdymo priemonės ir projektai 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu buvo finansuojami visų trijų
struktūrinių fondų lėšomis. ESF parama buvo įsisavinama per ŽIPVP 1 ir 4 prioriteto
priemones. ERPF parama buvo įsisavinama tiek per ŽIPVP priemones, kryžminio finansavimo
forma, tiek per EAVP priemones, skirtas el. valdžios plėtrai. SF parama daugiausia buvo skirta
vietos bendruomenių ir valdžios bendradarbiavimui stiprinti, sukuriant reikalingą
infrastruktūrą (SSVP).
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2011 m. atliktame 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos takoskyrų vertinime pažymima,
kad didžiausios priemonių persidengimo rizikos esama tarp priemonių, pagal kurias
finansuojami darbuotojų mokymai (pvz., VP1-4.1-VRM-03-V ir VP1-1.1-SADM-06-K). Tarp
kitų viešojo valdymo tobulinimo priemonių persidengimo nebuvo pastebėta39. Atliekant
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos viešojo valdymo tobulinimo priemonių projektų
analizę pastebėta, kad įgyvendinant mokymų priemones (VP1-4.1-VRM-03-V, VP1-4.1-VRM04-V ir VP1-4.1-VRM-02-V) kilo dubliavimosi rizika, todėl vertinant projektų paraiškas buvo
peržiūrimos projektų veiklos.
El. valdžios srityje dubliavimosi dažniau pasitaikė ne priemonių, o projektų lygmeniu,
kuomet, pavyzdžiui, centralizuotai kuriant viešojo sektoriaus institucijų apskaitos sistemą,
tokios pačios sistemos buvo kuriamos savivaldos lygmeniu. Panaši situacija susiklostė ir
įgyvendinant el. demokratijos plėtrai regionuose skirtą priemonę: 42 Lietuvos savivaldybėse
sukurti besidubliuojantys sprendimai.
Kitas minėtas aspektas yra tam tikrų viešojo valdymo srities priemonių fragmentacija. 2007–
2013 m. laikotarpiu kelios strateginės viešojo valdymo tobulinimo priemonės buvo
įgyvendinamos sisteminiu lygmeniu, t. y. parama buvo suplanuota ir skirta vienam stambiam
projektui įgyvendinti, kurį vykdė patyręs ir pakankamai administracinių gebėjimų turintis
centrinės valdžios vienetas (pvz., VORT projektas). Visa tai leidžia teigti, jog viešojo
sektoriaus subjektų sistemų tobulinimo priemonės įgyvendinimas sisteminiu lygmeniu,
nefragmentuojant intervencijos, galėtų lemti efektyvesnį ES lėšų panaudojimą sisteminių
viešosios politikos reformų, veiklos valdymo tobulinimo ir el. valdžios plėtros srityse.
Taip pat 2007–2013 m. laikotarpiu buvo nenuoseklumų tarp skirtingų viešojo valdymo
priemonių tikslų, finansuojamų veiklų ir projektų. Pavyzdžiui, kaip aprašyta šios ataskaitos
tinkamumo dalyje, geresnio reglamentavimo projektai buvo finansuojami ne tik pagal šiai
iniciatyvai skirtą priemonę „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo
aplinka“ (VP1-4.3-VRM-03-V), bet ir pagal kitas priemones (pvz., „Geresnis Europos Sąjungos
politikų įgyvendinimas“ (VP1-4.2-VRM-05-V) ar „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ (VP14.3-VRM-02-V). Todėl 2014–2020 m. reikalinga nuosekliau paskirstyti tikslus, finansuojamas
veiklas ir projektus pagal atitinkamą priemones.
Sinergijos efektas tarp ESF ir ERPF įtvirtintas teisės aktais, t. y. ESF projektuose yra
numatytas 10 proc. tiesioginių išlaidų kryžminis finansavimas (ERPF lėšos), kurio lėšos gali
būti skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti. Tai ypač svarbu tuose projektuose, kuriuose yra
numatyti IT sprendimai. Atlikus 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo

UAB PWC, „2007–2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo takoskyrų vertinimas“, galutinė ataskaita.
Parengta LR finansų ministerijos užsakymu, 2011 m. Šaltinis internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/
Takoskyros_vertinimo_ataskaita.pdf>.
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sistemos vertinimą, nustatyta, kad ERPF ir SF intervencijose trūko sinergijos efekto.
Nepaisant to, kad projektų kompleksiškumas (t. y. leidžiama tinkamų finansuoti veiklų ir
išlaidų įvairovė viename projekte) lemia didesnę administracinę naštą, projektų vykdytojai
neigiamai vertino kelių skirtingų projektų poreikį atliekant to paties objekto rekonstrukciją40.
Kompleksiškumas turėtų būti mažinamas investavimo srityse, kuriose vyrauja „minkštieji“
projektai. Administravimo sistemos efektyvumo vertinimas parodė, kad dabartinė
administravimo sistema turi tam tikrų trūkumų – administruojant mažos vertės projektus
patiriami panašūs kaštai kaip ir administruojant didelius projektus. Todėl rekomenduojama
mažinti mažos vertės „minkštųjų“ projektų administravimo kaštus: (1) standartizuojant
intervencijas, ribojant leistinų veiklų ir išlaidų kategorijų įvairovę; (2) plačiau taikant
supaprastinimo priemones. Siekiant maksimizuoti supaprastintų išlaidų teikiamą naudą,
būtų tikslinga įgyvendinti priemones, pagrįstas tik supaprastintų kaštų taikymu (ypač tose
veiksmų programų priemonėse, kuriose vyrauja smulkesni projektai). Tam tikrais atvejais
projektams galėtų būti nustatomos išankstinės sąlygos (pvz., studijų programos parengimas
ir akreditacija būtų išankstinė sąlyga, o projekto įgyvendinimas apimtų tik fiksuotus įkainius,
susijusius su mokymo proceso įgyvendinimu)41.
ERPF ir SF atvejais supaprastintos išlaidos turėtų būti pradėtos taikyti ERPF ir SF
finansuojamų infrastruktūros plėtros projektų netiesioginėms ir pridėtinėms išlaidoms
finansuoti. Tai padėtų gerokai sumažinti projektų kompleksiškumą, projektų vykdytojams ir
įgyvendinančiosioms institucijoms susitelkti ties esminiais projektų komponentais ir mažinti
administracinę naštą. Su supaprastintų išlaidų taikymu susijusios praktikos turėtų būti
taikomos nuosekliai ir nekeičiamos, o tam, kad turėtų realų poveikį, jos turi būti plačiai
pristatytos pareiškėjams ir projektų vykdytojams42.

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, UAB PPMI Group, „ES struktūrinės paramos administravimo
sistemos efektyvumo vertinimas“, galutinė ataskaita. Parengta LR finansų ministerijos užsakymu, 2013 m.
Šaltinis internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/
ES_strukturines_paramos_administravimo_sistemos_efektyvumo_vertinimas.pdf>.
41 Ten pat.
42 Ten pat.
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2007–2013 m. ES struktūrinių fondų programavimo laikotarpiu takoskyra tarp
Sanglaudos fondo (SF), Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Europos socialinio
fondo (ESF) paramos viešojo valdymo tobulinimo srityje buvo pakankamai aiški su
keliomis išimtimis žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimo ir IT sistemų diegimo
srityse.
5. Kokios buvo Europos socialinio
fondo, Europos regioninio plėtros fondo
ir Sanglaudos fondo finansuojamų
programų, skirtų viešojo valdymo
tobulinimui, administravimo tvarkos?
Kokie buvo šių tvarkų privalumai ir
trūkumai?
Šis klausimas buvo operacionalizuotas
taip:
5.1. Kokios buvo Europos socialinio fondo,
Europos regioninio plėtros fondo ir
Sanglaudos fondo finansuojamų prioritetų
ir priemonių, skirtų viešajam valdymui
tobulinti, administravimo tvarkos ir kokios
įgyvendinančiosios
institucijos
jas
administravo?
5.2. Kokie buvo šių tvarkų privalumai ir
trūkumai, jų taikymo rodikliai (pvz., pagal
ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimą,
pažeidimų skaičių, administracinę naštą
pareiškėjams ir projektų vykdytojams)?

6. Kokia ES paramos administravimo
(įskaitant stebėseną ir vertinimą) tvarka
galėtų leisti efektyviai panaudoti
paramą ir pasiekti rezultatus viešojo
valdymo tobulinimo srityje 2014–
2020 m.
laikotarpiu
(atsakingos
institucijos, procedūros ir procesai)?
Šis klausimas yra operacionalizuotas taip:
6.1. Kokios atsakingos institucijos (tarpinės
institucijos, įgyvendinančiosios institucijos,
kitos dalyvaujančiosios institucijos) galėtų
būti
atsakingos
už
ES
paramos
panaudojimą viešojo valdymo tobulinimo
srityje 2014–2020 m. laikotarpiu?
6.2.
Kaip
galima
būtų
tobulinti
administravimo tvarkas (procedūras ir
procesus), taikomas viešojo valdymo
tobulinimo priemonėms ir projektams, kad
būtų užtikrinamas efektyvus ir rezultatyvus
paramos
panaudojimas
būsimuoju
programavimo
laikotarpiu
(dėl
administravimo
supaprastinimo,
orientacijos į rezultatus taikant stebėsenos
ir vertinimo priemones, tarpinių institucijų,
įgyvendinimo
agentūrų
ir
projektų
vykdytojų
administracinių
gebėjimų
stiprinimo)

Lietuvoje veikiančiai 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo sistemai buvo
būdingas tęstinumas, ją kuriant plačiai naudotasi 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu
sukaupta ES struktūrinės paramos administravimo patirtimi. 2007–2013 m. laikotarpiu
vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios (2004–2006 m. laikotarpio mokėjimo institucijos
artimas atitikmuo) institucijos funkcijos priskirtos Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
(toliau – FM), nes ji analogiškas funkcijas vykdė 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu. Į
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ES struktūrinės paramos sritį įtraukus institucinių gebėjimų stiprinimo bei viešojo
administravimo efektyvumo didinimo priemones, buvo paskirta nauja ministerija ir (ar) kita
valstybės institucija – VRM (turinti 2004–2006 m. iš Europos regioninės plėtros fondo
finansuotos INTERREG programos administravimo patirties), kuri taip pat koordinuoja ir
regionų projektų planavimą43.
2 paveikslas. Europos Sąjungos paramos programų administravimo proceso dalyviai
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

EUROPOS KOMISIJA

FINANSŲ MINISTERIJA:
Ministerijos ir (ar)
kitos valstybės
institucijos:

AM, SADM, SM,
SAM, ŠMM, ŪM,
VRM, IVPK

Veiksmų programų
stebėsenos
komitetas

- Vadovaujančioji institucija
- Tvirtinančioji institucija
- Mokėjimo institucija

Audito
institucija:
Valstybės
kontrolė

Veiksmų programų
valdymo komitetai
Viešųjų pirkimų
tarnyba

REGIONŲ
PLĖTROS
TARYBOS

ĮGYVENDINANČIOSIOS INSTITUCIJOS
CPVA, LVPA, ESFA, APVA, TID

VISUOTINIŲ DOTACIJŲ VALDYTOJAI

LMT, INVEGA, MITA

PAREIŠKĖJAI / PROJEKTŲ VYKDYTOJAI
Šaltinis: sudaryta PPMI.

Administruojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą dalyvauja penkios įgyvendinančiosios
institucijos. Dvi iš jų – Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA) ir Centrinė projektų
valdymo agentūra (toliau – CPVA) – administruoja viešojo valdymo tobulinimo priemones. Iš
į 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemą įtrauktų naujojo tipo
institucijų, viešojo valdymo tobulinimo intervencijoms svarbiausios yra regionų plėtros
tarybos. Atsižvelgiant į Sanglaudos fondo administravimo reformą ir šio fondo integravimą į
veiksmų programas, labiausiai pasikeitė Sanglaudos fondo administravimo sistema Lietuvoje.
Ji tapo iki galo integruota į bendrą ES struktūrinės paramos valdymo sistemą44.
ESFA administruoja visas ŽIPVP 4 prioriteto priemones, o CPVA – visas likusias į šio
vertinimo objektą patenkančias priemones. Visų šio vertinimo objekto priemonių
administravimo tvarka yra reglamentuota tiek Projektų administravimo ir finansavimo

43
44

Ten pat.
Ten pat.
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taisyklėse, kurios yra tvirtinamos LR Vyriausybės nutarimu, tiek atskiruose priemonių
finansavimo sąlygų aprašuose. Viešojo valdymo tobulinimo intervencijų administravimo
tvarka gali būti pristatoma iš kelių perspektyvų: (1) institucinės sandaros, (2)
administravimo principų ir praktikos, (3) pagrindinių administravimo procedūrų.
Institucinė sandara
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo sistema iš esmės veikia tinkamai ir
efektyviai. Bendras kontrolės lygis 2007–2013 m. laikotarpiu yra pakankamai gerai
subalansuotas, atsižvelgiant į tai, kad (1) įgyvendinančiųjų institucijų sąnaudos joms vykdant
pagrindines ES struktūrinės paramos administravimo funkcijas (paraiškų vertinimas,
mokėjimo prašymų tikrinimas, pirkimų kontrolė, projektų sutarčių keitimų administravimas,
patikros vietoje) sudarė mažiau negu 1 proc. administruojamų paramos lėšų (t. y.
įgyvendinančiųjų institucijų administracinės sąnaudos buvo pakankamai žemos), (2)
vadovaujantis Valstybės kontrolės metinėmis kontrolės ataskaitomis, tikėtinas klaidų lygis
sudarė 1,64 proc. Europos Komisijai (toliau – EK) deklaruotų išlaidų ir neviršijo
reglamentuose nustatytos didžiausios priimtinos 2 proc. klaidos ribos (2011 m. šis rodiklis
siekė 1,94 proc. EK deklaruotų išlaidų, taigi esama teigiamų tendencijų)45.
2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų programavimo laikotarpiu administravimo
sistemoje yra numatyti keli esminiai pakeitimai. Pirmiausia Informacinės visuomenės plėtros
komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK), administravęs el. valdžios priemones,
perduoda savo kaip tarpinės institucijos funkcijas Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijai, todėl 2014–2020 m. pirmojo lygmens tarpinės institucijos bus atskiros
ministerijos, atsakingos už savo srities projektus. Tai gali būti vertinama dvejopai.
Ministerijos kaip savo kompetencijos srities politikos formuotojos gerai išmano srities
iššūkius ir formuluoja investavimo strategijas. Kita vertus, 2013 m. atliktame ES struktūrinės
paramos administravimo vertinime buvo rekomenduojama nedaryti didesnių pokyčių
valdymo ir kontrolės sistemoje (VKS), nes, kaip parodė LMT visuotinės dotacijos pavyzdys,
administravimo gebėjimai daro lemiamą įtaką intervencijos įgyvendinimo sėkmei. Antra,
2014–2020 m. laikotarpiu siekiama pereiti prie dvišalių sutarčių tarp įgyvendinančiosios
institucijos ir projekto vykdytojo, taip pat atsisakoma projektų atrankos komitetų
organizavimo (numatant, jog įgyvendinančiosios institucijos arba ministerijos organizuoja
projektų vertinimo rezultatų aptarimą). Trečia, naujuoju programavimo laikotarpiu siekiama
tobulinti pažeidimų administravimo tvarką – įgyvendinančiosios institucijos atlieka
pažeidimo tyrimą ir nustato grąžintiną lėšų sumą. Tarpinės institucijos nepriima lygiagretaus

Ten pat.
Valstybės kontrolės atlikto 2007–2013 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinę paramą administruojančios
valdymo ir kontrolės sistemos (VKS) veikimo efektyvumo bei 2012 m. Europos Komisijai (EK) išlaidų audito
ataskaita. Šaltinis internete: < http://www.esparama.lt/naujiena?id=090bdd53801d0249>.
45
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sprendimo, o tik iškilus naujoms aplinkybėms kreipiasi į įgyvendinančiąją instituciją,
prašydamos pakartotinai atlikti pažeidimo tyrimą. Apibendrinant galima pasakyti, kad
viešojo valdymo srityje didžiausias pokytis yra el. valdžios priemones administruojančios
tarpinės institucijos pasikeitimas. Jis gali lemti ne tokį efektyvų ir sėkmingą priemonių
įgyvendinimą.
Administravimo principai ir praktikos
Vienas iš efektyvaus administravimo principų yra žemas pažeidimų skaičius. Atlikus visų ES
struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau –
SFMIS) nuo 2007 m. iki 2012 m. pabaigos užfiksuotų pažeidimų analizę pagal šio einamojo
strateginio vertinimo objektą, nustatyta, kad daugiausia pažeidimų užfiksuota SSVP apimčiai
priklausančių priemonių projektuose.
3 paveikslas. Pažeidimų pasiskirstymas pagal vertinimo objektą (priemonių lygmuo)

Šaltinis: SFMIS duomenys nuo 2007 m. iki 2012 m. pabaigos.

Toks pažeidimų pasiskirstymas gali būti nulemtas kelių veiksnių. Infrastruktūriniuose
projektuose pasitaiko daugiau pažeidimų dėl sudėtingų pirkimo procedūrų, kurios vykdomos
įgyvendinant projektą, ir pačių projektų sudėtingumo, pavyzdžiui, atlikti darbai per patikrą
yra detaliai tikrinami pagal darbų perdavimo–priėmimo aktus, o tai lemia, jog dažnai būna
nustatoma neatitikimų. Antra, projektus, kuriuose buvo nustatyti pažeidimai, įgyvendina
savivaldybės. Atliktas ES struktūrinės paramos efektyvumo vertinimas atskleidė, jog
savivaldybėms (ypač mažesnėms) trūksta administracinių gebėjimų tinkamai planuoti ir
vykdyti viešuosius pirkimus, efektyviai atlikti rangovų ir kitų paslaugų teikėjų darbų
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stebėseną bei kontrolę46. Trečia, veiklos valdymo ir el. valdžios projektų pažeidimų skaičius
taip pat yra nulemtas projektų sudėtingumo, ypač IT sistemų diegimo aspektu. IT sistemų
projektuose, taip pat kaip ir infrastruktūriniuose, pasitaiko daugiau pažeidimų. Ketvirta,
valstybės tarnybos tobulinimo sritis, kurioje pasitaiko mažiausiai pažeidimų, pasižymi
paprastais vidutinio dydžio mokymo projektais, nereikalaujančiais aukšto lygmens techninių
žinių ar itin gerų administravimo įgūdžių.
Ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms tenkantis pagrindinis vaidmuo ES
struktūrinės paramos administravimo sistemoje ir didžiausia pridėtinė vertė yra grindžiami
tuo, kad jų aukščiausia kompetencija valdymo srityse, už kurias yra atsakingos, kad jos
formuoja šių sričių strategiją, savo asignavimuose planuoja atitinkamiems sektoriams
skiriamas valstybės biudžeto lėšas ir t. t. Visa tai turėtų sudaryti sąlygas struktūrinės
paramos lėšas nukreipti efektyviai siekti nacionalinių prioritetų, derinti valstybės biudžeto ir
ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamas intervencijas ir pan. Vis dėlto ministerijoms
ir (ar) kitoms valstybės institucijoms administruoti priskirtos priemonės 2007–2013 m.
laikotarpiu ne visada atitiko konkrečiai institucijai priskirtas kompetencijos sritis.
Pavyzdžiui, už el. valdžios priemonių administravimą 2007–2013 m. laikotarpiu buvo
atsakingas IVPK. Šioje srityje susiklosčiusi situacija reikalauja itin glaudaus IVPK ir VRM
bendradarbiavimo. Be to, nors VRM yra atsakinga už viešojo valdymo politikos
koordinavimą, pagal savo kompetenciją tam tikrose viešojo valdymo srityse turi aktyviai
dalyvauti ir kitos centrinės valdžios institucijos (ypač LRVK, FM ir ŪM).
Atlikta analizė parodė, kad, nepaisant aiškesnių vadovaujančiosios institucijos funkcijų
delegavimo ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms bei įgyvendinančiosioms
institucijoms principų 2007–2013 m. laikotarpiu, ES struktūrinės paramos administravimo
sistema faktiškai išliko tripakopė, joje glaudžiai susipynusios įgyvendinančiųjų institucijų ir
ministerijų ar kitų valstybės institucijų funkcijos.
ES struktūrinės paramos administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra aiškiai
reglamentuota ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų bei įgyvendinančiųjų institucijų
tarpusavio atskaitomybė ir galimos įtakos priemonės. Viešojo valdymo srityje nei ESFA, nei
CPVA nėra pavaldžios VRM, bet šios ministerijos atstovai dalyvauja ESFA valdyme – vienas
VRM atstovas kartu su dviem ŠMM, dviem SADM atstovais ir vienu FM atstovu sudaro ESFA
valdybą. CPVA yra pavaldi tiesiogiai FM, o VRM gali kontroliuoti šią įstaigą tik tarpinės
institucijos ir įgyvendinančiosios institucijos santykių lygmeniu. Tais atvejais, kuomet
įgyvendinančiosios institucijos nėra formaliai pavaldžios ir atskaitingos ministerijoms ir (ar)

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, UAB PPMI Group, „ES struktūrinės paramos administravimo
sistemos efektyvumo vertinimas“, galutinė ataskaita. Parengta LR finansų ministerijos užsakymu, 2013 m.
Šaltinis internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/
ES_strukturines_paramos_administravimo_sistemos_efektyvumo_vertinimas.pdf>.
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kitoms valstybės institucijoms, pasitaiko ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų nenoro
deleguoti visas administravimo funkcijas įgyvendinančiosioms institucijoms arba
konsultuotis su jomis atitinkamų priemonių turinio klausimais.
Atlikus ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimą nustatyta,
kad veiksmų programų administravimo sąnaudos yra tiesiogiai susijusios su pagal jas
finansuojamų projektų vidutiniu dydžiu – didesnis vidutinis projekto dydis lemia mažesnes
veiksmų programų priemonių administravimo sąnaudas. Mažesnės priemonių, kuriose
vyrauja didesni projektai, administravimo sąnaudos yra nulemtos to, kad administruojant
tokias priemones tam tikrai lėšų sumai reikia atlikti mažiau administracinių veiksmų
(įvertinti paraiškų, patikrinti mokėjimo prašymų, atlikti patikrų vietoje ir pan.). Taigi
Lietuvoje veikianti ES struktūrinės paramos administravimo sistema yra labiau nukreipta į
vidutinių ir stambių projektų administravimą, o reikalavimai projektams ir jų
administravimo praktika yra menkai diferencijuojami pagal projektų dydį47.
Administravimo procedūros
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu buvo pradėtos taikyti dvi
naujos projektų planavimo procedūros – valstybės projektų planavimas ir regionų projektų
planavimas. Valstybės projektų planavimo, taikomo įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų
programas ir planuojant ES lėšas, tinkamumo ir efektyvumo vertinimo ir ES struktūrinės
paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimo metu buvo atlikta giluminė
praktikų administravimo analizė. Naudojant įvairius metodus surinkta informacija,
atskleidžianti pagrindinius taikymo iššūkius ir tobulintinas sritis.
Valstybės projektų planavimo taikymas buvo įvardyta kaip viena labiausiai pasiteisinusių
praktikų. Šis projektų atrankos būdas leidžia racionaliau paskirstyti ribotus finansinius
išteklius, kurie šiuo atveju gali būti pasitelkti strateginiams valstybės tikslams siekti. Be to,
valstybės planavimo procedūra gali būti pasitelkiama siekiant įgyvendinti tam tikras
konkrečias sisteminio lygmens reformas.
Toliau išvardijami pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susidurta 2007–2013 m. programavimo
laikotarpiu.
1. Valstybės projektų planavimo proceso neproporcingumas, kurį lemia kaštų ir naudos
analizės (toliau – KNA) taikymas tiek mažos vertės, tiek stambioms investicijoms.
2. Valstybės projektų planavimo proceso nenuoseklumas, kurį lemia KNA atlikimas
projektų paraiškų vertinimo etape.
3. Valstybės projektų planavimo proceso nekryptingumas / strategiškumo stoka. Atlikus
valstybės projektų planavimo vertinimą nustatyta, kad valstybės projektų planavimas
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geriau veikė transporto ir kitose infrastruktūros srityse, taip pat ten, kur buvo parengti
kokybiški strateginiai dokumentai arba politikos įgyvendinimo funkcijos deleguotos
specializuotoms agentūroms.
4. Valstybės projektų planavimas „iš apačios aukštyn“. Daugelyje valstybės politikos sričių
nesant parengtų kokybiškų dokumentų, kuriuose būtų galimų projektų sąrašai, ar
pakankamų valstybės politikos įgyvendinimo institucijų pajėgumų, dažnai buvo taikomas
valstybės projektų planavimas „iš apačios aukštyn“. Šio būdo efektyvumas priklauso nuo
atsakingų institucijų analitinių pajėgumų ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo, kuris
Lietuvoje yra palyginti žemas48.
Šie iššūkiai viešojo valdymo priemonėms darė įtaką keliais aspektais. Dėl valstybės projektų
planavimo proceso nekryptingumo ir strategiškumo stokos viešojo valdymo tobulinimo
projektai dažnai buvo planuojami „iš apačios aukštyn“, t. y. valstybės projektų planavimo
sąrašai buvo sudaromi remiantis atskirais institucijų poreikiais, vėliau juos perkeliant į
atitinkamus strateginius dokumentus. Taip pat kai kurių intervencijos sričių projektai buvo
įgyvendinami organizacijų lygmeniu, todėl buvo susidurta su žema projektų vykdytojų
organizacine branda, maža panašių projektų įgyvendinimo ir valdymo, viešųjų pirkimų
vykdymo patirtimi. Trečias aspektas yra ministerijos ir įgyvendinančiosios institucijos darbų
persidengimas: įgyvendinančioji institucija, atlikdama projekto paraiškos tinkamumo
vertinimą, turi įvertinti projekto atitiktį strateginiams dokumentams. Šis vertinimas yra
atliekamas ir įtraukiant projektus į valstybės projektų planavimo sąrašą, todėl vertėtų
svarstyti galimybę peržiūrėti projektų paraiškų vertinimo tvarkas49.
Įgyvendinant regionų planavimo praktiką buvo susidurta su regionų projektų planavimo
koordinavimo stoka. Ją nulėmė pasyvi nacionalinio regioninės politikos koordinatoriaus
pozicija ir pačios regioninio planavimo praktikos naujumas. Įgyvendinant regionų projektus
įvyko galimai finansuotinų veiklų ir aktualių savivaldybių investicinių poreikių
prasilenkimas, kurį lėmė nepakankamas Projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA)
rengėjų ir regioninių priemonių galimų pareiškėjų bendradarbiavimas, kartu su netinkamu
intervencijų įgyvendinamu pasitelkiant regionų projektų planavimą (o šį trūkumą lėmė
patirties, taikant regionų planavimo procedūrą, stoka ir centrinės valdžios strateginio

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Valstybės projektų planavimo, taikomo įgyvendinant 2007–
2013 m. veiksmų programas ir planuojant ES lėšas, tinkamumo ir efektyvumo vertinimas“, galutinė ataskaita.
Vertinimas
atliktas
LR
finansų
ministerijos
užsakymu,
2010
m.
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2009MVP/
Valstybes_projektu_ataskaita.pdf>.
VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, UAB PPMI Group, „ES struktūrinės paramos administravimo
sistemos efektyvumo vertinimas“, galutinė ataskaita. Parengta LR finansų ministerijos užsakymu, 2013 m.
Šaltinis internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/
ES_strukturines_paramos_administravimo_sistemos_efektyvumo_vertinimas.pdf>.
49 Ten pat.
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valdymo spragos) gali būti laikomi taip pat vienais svarbiausių 2007–2013 m. regioninės
politikos srities iššūkių50.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu valstybės projektų planavimo būdu
planuojamų įgyvendinti projektų sąrašas bus tvirtinamas ministro, remiantis tam tikru
strateginio planavimo dokumentu. Siekiant užtikrinti kryptingesnį ir nuoseklesnį projektų
planavimą, buvo sugriežtinti projektų atrankos reikalavimai. Galima išskirti kelis aspektus.
Pirma, jeigu strateginio planavimo dokumente numatyta daugiau projektų ar projektų
vykdytojų ir visiems projektams finansuoti neužtenka lėšų, į valstybės projektų sąrašą
projektai įtraukiami šiuose dokumentuose nustatyta prioritetine tvarka. Antra, ministerijai
nurodoma į valstybės projektų sąrašus įtraukti tik tuos projektus, kurie yra geriausia iš
galimų alternatyvų veiksmų programoje, strateginiuose dokumentuose ir projekto tikslams
įgyvendinti. Valstybės projektų planavimas neturėtų būti taikomas, kai reikalinga atlikti
išankstinę projektų / projektų vykdytojų atranką, siekiant nustatyti, kuris pareiškėjas galėtų
geriau prisidėti prie veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo.
Numatyta, kad regionų projektų planavimas vyks taip pat kaip ir 2007–2013 m. laikotarpiu.
Regionų plėtros taryba, remdamasi Regionų projektinių pasiūlymų atrankos tvarkos aprašu,
sudaro ir patvirtina regionų projektų sąrašą. Šis sąrašas yra tvirtinamas atsižvelgiant į
regionui nustatytą lėšų limitą ir remiantis regiono plėtros planu.
Vis dėlto, kai nacionaliniuose strateginio planavimo dokumentuose nėra nustatyti projektai ir
(ar) projektų vykdytojai, o reikalinga nustatyti, kuris pareiškėjas yra tinkamiausias
nacionalinio strateginio planavimo dokumente numatytiems tikslams pasiekti, turi būti
vykdomas projektų konkursas ar tęstinė projektų atranka. Konkurso būdu yra
atrenkami geriausi projektai pagal iš anksto nustatytus prioritetinius atrankos kriterijus.
Vykdant tęstinę projektų atranką įgyvendinančiosios institucijos atlieka tik projektų
tinkamumo vertinimą; šis projektų atrankos būdas taikomas, kai galima PFSA nustatyti
lengvai patikrinamus reikalavimus projektams ir projektų vykdytojams (taip pat PFSA turi
būti nustatyta didžiausia galima projektui skirti finansavimo suma, paraiškų vertinimo ir
atrankos periodiškumas, galutinis paraiškų pateikimo terminas), o planuojamos remti
veiklos yra nesudėtingos ir vienarūšės. Tęstinę projektų atranką rekomenduojama taikyti, kai
projektus numatoma įgyvendinti taikant supaprastintą išlaidų apmokėjimą, taip pat
įgyvendinant visuotinių dotacijų priemones ir pakankamai tiksliai žinant siūlomų įgyvendinti
veiklų poreikį. Apibendrinant galima pasakyti, kad organizuojant projektų atranką konkurso
ar tęstinio konkurso būdu, svarbu įvertinti galimą projektų srautą, nes tai bent jau iš dalies
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padeda suvaldyti projektų įgyvendinimo pradžios vėlavimo riziką (remiamasi Bendrojo
programavimo dokumento (toliau – BPD) laikotarpio patirtimi)51.
BPD laikotarpio įgyvendinimo metu buvo atsisakyta tęstinės projektų paraiškų atrankos.
Nepasiteisino pati tęstinė paraiškų teikimo procedūra, jeigu ji įgyvendinama taip, kaip
numatyta tuometinėse Administravimo ir finansavimo taisyklėse (nuolat priiminėti ir vertinti
paraiškas), nes didesnė tikimybė parama pasinaudoti teko pirmiesiems projektams,
bendrame projektų atrankos kontekste pagal tą pačią BPD priemonę buvo atrenkami
nebūtinai kokybiškiausi ir daugiausiai ekonominės-socialinės naudos sukuriantys projektai,
nes formaliai jie negalėjo būti lyginami tarpusavyje52.
Lyginant ribotos trukmės konkursą ir tęstinę projektų atranką, galima išskirti tokius
kiekvieno iš šio būdų privalumus ir trūkumus. Nepaisant to, kad ribotos trukmės projektų
konkursas dažnai lemia prastesnę pateikiamų paraiškų kokybę ir sukelia gana didelius darbo
krūvių svyravimus įgyvendinančiosiose institucijose, šis projektų atrankos būdas leidžia
įvertinti faktinį atskirų priemonių lėšų poreikį, tarp projektų pareiškėjų sukuria
konkurencines sąlygas, todėl projektų kokybė, tikėtina, bus aukštesnė. Šis atrankos būdas
taip pat yra strategiškesnis negu tęstinė projektų atranka, t. y. jis leidžia įvertinti, ar tam tikrų
projektų rinkinys bus optimalus; kuris iš panašių projektų yra geriausias ir pan. Tęstinės
projektų atrankos atveju konkurencija tarp projektų yra savotiškai apribojama, paliekant tik
laiko veiksnį (t. y. finansavimą gauna tie, kurie kreipiasi pirmieji, esant didesnei
nepaskirstytų priemonės lėšų daliai). Strategiškumas šio projektų atrankos būdo atveju yra
taip pat ribotas: neįmanoma iš karto numatyti visą projektų „derinį“, nes vėliau pateikti
aktualesni, geresni projektai gali būti neparemti dėl lėšų stygiaus. Taip pat tikėtina, kad
priemonės įgyvendinimo pabaigoje atlikus peržiūrą, kiek kokių projektų finansuota, gali
paaiškėti, jog lėšos buvo paskirstytos vienodiems projektams. Be to, pareiškėjams ilgą laiką
neteikiant paraiškų griežto paraiškų pateikimo termino nebuvimas gali iškreipti
įgyvendinančiųjų institucijų darbo krūvius. Taigi renkantis projektų atrankos būdą, svarbu
įvertinti tokius veiksnius kaip veiklos pobūdis (sisteminio ar organizacijų lygmens iniciatyva;
centriniam ar regionų lygmeniui būdinga veikla), projektų derinio „strategiškumo“ poreikį,
planuojamas taikyti supaprastinimo priemones, galimas nepakankamo projektų srauto
rizikas ir kt.53

VšĮ Europos socialiniai, ekonominiai ir teisiniai projektai, „Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo
dokumento (BPD) įgyvendinimo sistemos vertinimas“, galutinė vertinimo ataskaita, 2005 m. Šaltinis internete:
<http://www.esparama.lt/ES_Parama/bpd_2004_2006m._medis/administravimo_sistema/bpd_igyvendinimo_v
ertinimas/files/BPD_igyv_sist_vertinimas.pdf>.
52Ten pat.
53 Ten pat.
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Kaip jau minėta, 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu tęstinė projektų atranka
nepasiteisino verslui, MTTP ir atsinaujinantiems energijos šaltiniams skirtose priemonėse 54.
Tačiau Suomijoje tęstinė projektų atranka yra laikoma sėkmingu atveju: 2007–2013 m.
laikotarpiu ES struktūrinių fondų lėšos smulkiajam ir vidutiniam verslui šios šalies
regionuose buvo skirstomos vykdant būtent tęstinę projektų atranką. Pagrindiniai
argumentai buvo susiję su finansavimo verslui pateikimu tuomet, kai kyla poreikis: taip
sumažinama projekto neaktualumo rizika, kuri kyla dėl ilgai trunkančių projektų vertinimo
procedūrų. Viešojo valdymo tobulinimo investicijoms tęstinė projektų atranka gali būti
aktuali tik smulkiems, skirtingu metu aktualiems institucijų poreikiams finansuoti:
pavyzdžiui, įvairiems stebėsenos tyrimams, klientų pasitenkinimo apklausoms atlikti. Pagal
srities specifiką taikant tęstinę projektų atranką platesniam priemonių ratui gali kilti
nepakankamo projektų srauto rizika.
Stebėsena ir vertinimas
Siekiant į rezultatus orientuoto valdymo, 2007–2013 m. laikotarpiu daug dėmesio buvo
skiriama projektų stebėsenos priemonėms – įgyvendinamas rizikos valdymas,
kontroliuojamas rodiklių pasiekiamumas, vykdoma planuojamų deklaruoti išlaidų stebėsena
ir pan. Pavyzdžiui, esant nepakankamam veiklų įgyvendinamumui arba lėšų įsisavinimui, ESF
projektuose yra imamasi prevencijos priemonių. Jei nepasiekiami nustatyti projekto rodikliai,
svarstoma, ar projektui mažinti finansavimą. Apibendrinant galima pasakyti, kad Lietuvoje
yra užtikrintas stebėsenos vykdymas ir numatytos galimos poveikio priemonės, jei projekto
rezultatai būtų neigiami.
2007–2013 m. laikotarpiu taip pat buvo sistemingai vykdomas ES struktūrinių fondų
investicijų į viešojo valdymo tobulinimą vertinimas. Remiantis atliktu ES struktūrinės
paramos vertinimų kokybės vertinimu, 2008–2012 m. spalio mėn. iš 67 vertinimų buvo atlikti
42. Iš jų 32 buvo veiklos, o 28 – strateginiai vertinimai. Šalyje vyrauja teminiai (18) ir
administravimo sistemos vertinimai (17)55. Daugelis 2008–2012 m. atliktų vertinimų buvo
inicijuoti siekiant tobulinti ES paramos panaudojimą: gauti nepriklausomų vertinimo ekspertų
nuomonę dėl veiksmų programų tobulinimo ar atsiskaityti FM ir (ar) EK už paramos
panaudojimą. Aktualumu ES ir nacionalinėje politinėje darbotvarkėje išsiskyrė poveikio
vertinimai, kuriais paprastai siekiama įvertinti ES struktūrinės paramos įtaką 2007–2013 m.
siekiant ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir veiksmų programų tikslų ir

Ten pat.
Finansų ministerija, 2008–2012 metais atliktų vertinimų apžvalga, 2012 m. Šaltinis internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2012MVP/
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uždavinių56. Vidaus reikalų ministerija buvo antra tarp daugiausia vertinimų užsakiusių ir
vykdžiusių institucijų (žr. 4 paveikslą).
4 paveikslas. Suplanuotų ir įvykdytų vertinimo projektų pasiskirstymas pagal atsakingas
institucijas

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ES struktūrinės paramos vertinimų planais ir <www.esparama.lt>
pateiktomis vertinimų ataskaitomis.

Toliau įgyvendinant ES struktūrinių fondų vertinimo veiklas būtina užtikrinti vertinimų
kokybę ir jų rezultatų panaudojimą. Metaanalizės ir apklausų rezultatai parodė, kad ES
struktūrinės paramos vertinimo ataskaitų kokybė yra gera57. 2008–2012 m. ES struktūrinės
paramos vertinimo ataskaitose pateiktos rekomendacijos buvo pakankamai aktyviai
naudojamos – įgyvendintų rekomendacijų dalis sudarė 63 proc. visų priimtų įgyvendinti
rekomendacijų58.
2007–2013 m. ES struktūrinių fondų viešojo valdymo srities investicijų administravimo
institucijų struktūra ir administravimo tvarkos gali būti vertinamos kaip tinkamos, todėl
rekomenduojama naujuoju programavimo laikotarpiu jas tobulinti, neatliekant esminių
pakeitimų. Tokios projektų planavimo praktikos kaip valstybės projektų ar regionų projektų
planavimas laikomos sėkmingomis. Apibendrinant galima pasakyti, kad 2014–2020 m.
laikotarpiu rekomenduojama tobulinti viešojo valdymo projektų administravimą toliau
išvardijamomis kryptimis.
 2014–2020 m. laikotarpiu viešojo valdymo srities intervencijų administravimo

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „ES
struktūrinės paramos vertinimų kokybės vertinimas“, vertinimo ataskaita, 2013 m. Atlikta LR finansų
ministerijos užsakymu.
57 Ten pat.
58 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „ES
struktūrinės paramos vertinimų rezultatų panaudojimo vertinimas“, vertinimo ataskaita, 2013 m. Atlikta LR
finansų ministerijos užsakymu.
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efektyvumas turėtų būti pirmiausia siejamas su (1) reikalavimų projektams
diferencijavimu pagal projektų dydį ir (2) projektų kompleksiškumo mažinimu, taip pat
platesniu supaprastinimo priemonių taikymu.
Planuojamą taikyti kaštų ir naudos analizę (dėl sudėtingumo) rekomenduojama
numatyti tik stambiems, valstybinės reikšmės projektams.
2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama atsisakyti valstybės projektų planavimo
fragmentacijos ir tikslingai iš anksto suplanuoti intervencijas pagal aktualius lygmenis
(sisteminį ir organizacinį). Dėl to būtų daugiau sisteminio lygmens projektų, kurie būtų
administruojami aukšta organizacine branda ir stipriais administraciniais gebėjimais
pasižyminčių valstybės institucijų / įstaigų.
Atsižvelgiant į regionų projektų planavimo nuoseklumo trūkumą, naujuoju
programavimo laikotarpiu rekomenduojama VRM ir toliau stiprinti savo kaip regioninio
planavimo koordinatoriaus vaidmenį ir taip užtikrinti regioninio planavimo
integralumą, kad didžiąja dalimi būtų paisoma kiekvieno iš regionų poreikių.
Taip pat 2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama (1) centrinei ir vietos valdžiai
glaudžiau bendradarbiauti rengiant pagrindinius ES struktūrinės paramos panaudojimą
ir skyrimą apibrėžiančius dokumentus, taip pat (2) diferencijuoti regionus pagal jų
specifiką, atsižvelgiant į būtent tai teritorijai aktualias problemas. 2014–2020 m.
laikotarpiu rekomenduojama visapusiškai įvertinti intervencijas ir regionų lygmeniu
įgyvendinti tik regionams būdingus projektus (pvz., teritorijų tvarkymo, savivaldybės
lygmeniu teikiamų viešųjų paslaugų prieinamumo ir kitus projektus). Bendresnio
pobūdžio ir visas ar daugumą savivaldybių apimančias iniciatyvas būtų galima
įgyvendinti valstybės projektų planavimo būdu, projektų vykdytojais nurodant centrinės
valdžios institucijas, o savivaldybes įtraukiant kaip partnerius.

2.3. REZULTATYVUMAS
7. Kokie buvo 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių ir
projektų, tiesiogiai turėjusių prisidėti prie viešojo VALDYMO TOBULINIMO, PRODUKTAI IR
REZULTATAI?

7.1. Ar 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių ir projektų
produktai ir rezultatai viešojo valdymo srityje buvo tinkamai matuojami?
Šioje dalyje, remiantis PFSA analize, apibendrinamos pagrindinės produktų ir rezultatų
grupės, pateikiama stebėsenos rodiklių analizė. Pastarosios tikslas – nustatyti, ar rodikliai
gerai apibendrina priemonių, tiesiogiai turėjusių prisidėti prie viešojo valdymo tobulinimo,
pagrindinius produktus ir rezultatus, taip pat identifikuoti kitus informacijos apie produktus
ir rezultatus šaltinius (pvz., vertinimus, kuriuose buvo surinkta papildoma stebėsenos
informacijas apie aktualias priemones). Kitaip tariant, įvertinta, ar rodikliai yra pakankamai
specifiški ir tikslūs, rodiklių sistema nuosekli ir proporcinga, o jei ne – ar esama papildomų
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informacijos apie rezultatus ir produktus šaltinių. Tais atvejais, kai rodikliai neatspindi
svarbiausių sukurtų produktų, bus taikoma projektų sutarčių analizė (šaltinis – SFMIS) ir jau
atliktų vertinimų apžvalga. Taip bus siekiama kuo plačiau įvertinti produktus ir rezultatus
netgi tada, kai jie nėra išreikšti rodikliais.
Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas
Įvertinus žmogiškųjų išteklių temą apimančių priemonių projektų finansavimo aprašus,
galima išskirti dvi pagrindines rezultatų grupes: (a) geresnė darbuotojų (valstybės
tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
darbuotojų) kvalifikacija ir (b) sustiprinta valstybės tarnybos sistema ir jos funkcijos (pvz.,
atrankos, atlyginimo, vertinimo).
Prie (a) geresnės darbuotojų kvalifikacijos turėjo prisidėti šios produktų grupės59: tyrimai,
darbuotojų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų darbuotojų) kvalifikacijos tobulinimas, mokomoji medžiaga ir mokymo
programos, kvalifikacijos tobulinimo įstaigų ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. Prie (b)
valstybės sistemos tobulinimo turėjo prisidėti60 šie produktai: strategijos / planai,
informacinės sistemos, tyrimai. Pagrindinės rezultatų ir produktų grupės pavaizduotos 7
paveiksle (žr. 7.3 klausimą).
Įvertinus žmogiškųjų išteklių temos priemonių rodiklius, galima teigti, kad geresnės
darbuotojų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų darbuotojų) kvalifikacijos priemonių produktai ir rezultatai yra
pakankamai gerai atspindėti stebėsenos rodikliais. Rodikliais matuojamas išmokytų asmenų
skaičius ir įgytų žinių pritaikomumas darbo vietoje61 – o tai tiesiogiai atspindi geresnės
darbuotojų kvalifikacijos rezultatą. Įgyvendinant kvalifikacijos tobulinimo priemones buvo
santykinai daug finansuojama papildomų produktų (pvz., mokomosios medžiagos ir
priemonių), kurie nėra matuojami stebėsenos rodikliais, tačiau aprašyti projektų
įgyvendinimo ataskaitose ir sutarčių prieduose. Sustiprintos valstybės tarnybos sistemos
tobulinimo rezultatai ir su jais susiję produktai yra nepakankamai atspindėti stebėsenos
rodikliuose (plačiau žr. 11 lentelę).

Remiantis priemonių „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (VP1-4.1-VRM04-R), „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (VP1-4.1-VRM-03-V), „Kvalifikacijos
tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“ (VP1-4.1-VRM-02-V) ir „Žmogiškųjų išteklių
tobulinimas viešajame sektoriuje“ (VP1-1.1-SADM-06-K) finansavimo sąlygų aprašais.
60 Remiantis priemonės „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“ (VP1-4.1-VRM-01-V) finansavimo sąlygų
aprašu.
61 Nors šis rodiklis yra kritikuojamas dėl to, kad neatspindi motyvacijos ir įvaizdžio pokyčių (ESTEP, 2007–
2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas, siekiant
parengti išsamią informaciją Europos Komisijai teikiamai metinei įgyvendinimo ataskaitai, 2013 m.), tačiau šioje
ataskaitoje laikomasi nuostatos, kad jis gerai atspindi kvalifikacijos pokyčius.
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11 lentelė. Žmogiškųjų išteklių stebėsenos informacijos įvertinimas
Rezultatų
grupė
Geresnė
darbuotojų
kvalifikacija

Sustiprinta

Rodiklis

Produkto
rodiklis:
mokymuose
dalyvavę
asmenys
(valstybės
tarnautojai,
statutiniai
tarnautojai, kiti valstybės ir
savivaldybių institucijų ir
įstaigų darbuotojai).
Rezultato
rodiklis:
sėkmingai mokymus baigę
asmenys
(valstybės
tarnautojai,
statutiniai
tarnautojai, kiti darbuotojai),
kurie taiko įgytas žinias
darbe, (6 mėnesiai po
mokymų pabaigos).

Rodiklį
taikančios
priemonės
VP1-4.1-VRM-02-V
VP1-4.1-VRM-03-V
VP1-4.1-VRM-04-R
VP1-1.1-SADM-06K

VP1-4.1-VRM-02-V
VP1-4.1-VRM-03-V
VP1-4.1-VRM-04-R
VP1-1.1-SADM-06K

Įvertinimas

Tinkamas, tačiau rodiklis nebuvo
taikomas kitoms VRM priemonėms,
kurias įgyvendinant buvo vykdomi
mokymai.

Tinkamas, tačiau rodiklis nebuvo
taikomas kitoms VRM priemonėms,
kurias įgyvendinant buvo vykdomi
mokymai. Rodiklio reikšmė neprieinama
pagal VRM priemones.
Papildomi šaltiniai: Atlikti du šio
rodiklio vertinimai, apimantys ir
detalesnę stebėsenos informaciją apie
mokymuose įgytų žinių panaudojimą62.
Taip pat detali stebėsenos informacijos
apie VP1-4.1-VRM-03-V priemonės
finansuotų
mokymų kokybę yra
surinkta atliekant vertinimą 63.
Netinkamas, nes matuoja valstybės
tarnybos kontekstą, o ne tiesioginius
priemonių rezultatus.

Rezultato
rodiklis:
gyventojų
požiūrio
į
valstybės tarnautojų veiklos
pokyčius („nesikeitė“ ir
„pagerėjo“).

VP1-4.1-VRM-01-V

Produkto
rodiklis:
įgyvendinti
bendradarbiavimo
ir
partnerystės projektai.
Produkto
rodiklis:

VP1-4.1-VRM-02-V

Netinkamas, nes buvo įgyvendintas tik
vienas projektas, susijęs su rodikliu.

VP1-4.1-VRM-01-V

Iš

dalies

tinkamas,

nes

buvo

VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas, siekiant parengti išsamią informaciją Europos
Komisijai teikiamai metinei įgyvendinimo ataskaitai, 2013“, galutinė vertinimo ataskaita. 2013 m. liepos 23 d.
PPMI Group ir VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „ŽIPVP 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir
socialinė aprėptis“ 1 uždavinio „Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių“ įgyvendinimo
rodiklių apskaičiavimo metodikos parengimas ir tarpinio (2013 m.) bei galutinio (2015 m.) rezultato pasiekimo
apskaičiavimo paslaugos“, 2014 m. (tarpinė ataskaita).
63 UAB PWC, „ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas“, galutinė vertinimo ataskaita.
Parengta
LR
finansų
ministerijos
užsakymu,
2011
m.
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/
ESF_mokymu_galutine_vertinimo_ataskaita_2011-05.pdf>.
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Rezultatų
grupė
(valstybės
tarnybos)
sistema
struktūros

Rodiklis

ir

Rodiklį
taikančios
priemonės

įgyvendinti projektai, skirti
valstybės tarnybos sistemai
tobulinti.

Rezultato
rodiklis:
Gyventojų
požiūrio
į
valstybės tarnautojų veiklos
pokyčius („nesikeitė“ ir
„pagerėjo“).

Įvertinimas

skaičiuojami visi nurodytos priemonės
projektai. Konkretūs produktai, skirti
valstybės tarnybos sistemai tobulinti,
nebuvo matuojami rodikliais.

VP1-4.1-VRM-01-V

Papildomi
šaltiniai:
Stebėsenos
informacija apie produktus, skirtus
valstybės tarnybos sistemai tobulinti,
surinkta ir renkama vertinimų metu64.
Netinkamas, nes matuoja valstybės
tarnybos kontekstą, o ne tiesioginius
priemonių rezultatus. Pagal nurodytą
priemonę buvo finansuojami sisteminiai
projektai, skirti valstybės tarnybos
planavimui, stebėsenai gerinti, tačiau tai
neatspindėta rodikliais.
Papildomi šaltiniai: nėra.

Šaltinis: sudaryta PPMI.

Apibendrinant galima pasakyti, kad žmogiškųjų išteklių temos produktai ir rezultatai buvo
pakankamai tinkamai matuojami rodikliais. Be to, buvo atlikti ar šiuo metu atliekami bent šeši
vertinimai, per kuriuos surinkta detalesnė stebėsenos informacija apie žmogiškųjų išteklių
projektų produktus ir rezultatus. Pagrindinis žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemos
trūkumas buvo tai, kad daugelis viešojo valdymo tobulinimo priemonių įgyvendino mokymo
veiklas, tačiau buvo stebimas tik įgyvendinant tam tikras priemones išmokytų asmenų
skaičius ir žinių panaudojimas darbe.
Veiklos valdymo tobulinimas
Įvertinus veiklos valdymo temą galima suskirstyti šios srities priemonių rodiklius į keturias
pačias priemones atitinkančias grupes. Visų grupių rodikliai pakankamai specifiški ir
orientuoti į siekiamą pokytį, pažangą. Įdiegtų veiklos valdymo sistemų grupės rodikliai yra

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto
įgyvendinimo vertinimas“, galutinė vertinimo ataskaita. Parengta LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu,
2010 m.
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/
4_prioriteto_vertinimo_ataskaita.pdf>.
Valstybės tarnybos departamentas, Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio bei pareigybių aprašymų
katalogo poreikio bei taikymo galimybių analizė: Lietuvos viešojo administravimo sektoriaus bei privataus
sektoriaus
apklausos
rezultatų
santrauka,
2010
m.
Šaltinis
internete:
<http://www.vtd.lt/index.php?1043511656>.
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nukreipti į vis didesnį veiklos valdymo sistemų įdiegtumą tose institucijose, kurios patiria
santykinai daug valstybės išlaidų. Regioninės plėtros tobulinimas apima parengtus regionų
plėtros planus ir savivaldybių strateginius plėtros planus (ilgalaikius ar trumpalaikius).
Rezultato lygmeniu yra vertinama savivaldybių ir regionų dalis, gavusi paramą tokioms
iniciatyvoms įgyvendinti. Trečioji grupė yra orientuota į vidaus administravimo tobulinimą
viešojo administravimo subjektuose. Šios priemonės lėšomis buvo įgyvendinta viešojo
sektoriaus apskaitos reforma, kurios rezultatai buvo vertinami skaičiuojant viešojo
administravimo subjektų dalį, įsidiegusią vidaus administravimo tobulinimo priemones
(dažniausiai IT įrankius). Ketvirtoji grupė orientuota į kokybės vadybos sistemų diegimą ir
viešųjų paslaugų gerėjimo pažangą.
Dauguma teminės srities rodiklių yra įvertinti kaip tinkami. Pavyzdžiui, toks rodiklis kaip
„Viešojo sektoriaus subjektų metinės ataskaitos, parengtos naudojant bendrą informacinę
sistemą, skirtą efektyvesniam viešojo sektoriaus finansų valdymui ir apskaitai valstybės ir
savivaldybių lygmenimis“ priklauso rezultato lygmeniui, kuriuo yra vertinami siekiami
pokyčiai. Šiuo atveju ataskaitų pateikimas projekto vykdytojui (FM) leidžia įvertinti VSAFAS
standartų įdiegimo laipsnį centriniu ir savivaldos lygmenimis. Taip galima įvertinti, kokia
dalis VSAFAS IT sistemas įsidiegusių valstybės ir savivaldos institucijų jas praktiškai taiko ir
palaiko. Apibendrinant galima pasakyti, kad aukštas rodiklių tinkamumas gali būti
paaiškinamas labai aiškiu siekiamų pokyčių nustatymu, rodiklių skaičiavimo aprašų
parengimu ir centrinio lygmens institucijų lyderyste siekiant pažangos atskirose rezultatų
grupėse (veiklos valdymo sistemų grupėje – Ministro Pirmininko tarnyba (dabar – LRVK),
regioninės plėtros tobulinimo ir kokybės vadybos sistemų grupėse – VRM, viešojo
administravimo tobulinimo grupėje – FM).
Vis dėlto 2013 m. ESTEP parengus 2007–2013 m. „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimo, siekiant parengti išsamią informaciją
Europos Komisijai teikiamai metinei įgyvendinimo ataskaitą“ buvo nustatyta, kad rezultato
rodiklio „Valstybės išlaidos, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose ministerijose“
skaičiavimo metodika kelia abejonių. Tokią išvadą galima daryti dėl to, kad rodiklio
skaičiavimas yra pagrįstas institucijų įsivertinimu, o LRVK, centrinės už veiklos valdymą
atsakingos institucijos nuomone, labiausiai pažengusios ministerijos yra ne tos, kurios gavo
geriausius vertinimus. Tai sukelia tam tikrą prieštaravimą tarp kiekybinių ir kokybinių
rodiklio aspektų65.

VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas, siekiant parengti išsamią informaciją Europos
Komisijai teikiamai metinei įgyvendinimo ataskaitai, 2013“, galutinė vertinimo ataskaita. 2013 m. liepos 23 d.
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2012MVP/
ZIPVP_4_prioriteto_tarpiniu_rezultatu_vertinimas_Santrauka.pdf>.
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12 lentelė. Veiklos valdymo stebėsenos informacijos įvertinimas
Rezultatų
grupė

Rodiklis

Įdiegtos veiklos
valdymo
sistemos

Rezultato rodiklis: valstybės
išlaidos,
kurias
apima
veiklos valdymo sistemos
visose ministerijose.
Produkto
rodiklis:
ministerijose
įdiegtos
veiklos valdymo sistemos (iš
visų ministerijų).
Rezultato rodiklis: regionai,
gavę paramą regionų plėtros
planams rengti ir (ar)
atnaujinti.
Rezultato
rodiklis:
savivaldybių,
gavusių
paramą
strateginiams
plėtros planams atnaujinti ir
(ar) rengti, dalis.
Produkto rodiklis: parengti
ir (ar) atnaujinti regionų
plėtros planai.
Produkto rodiklis: parengti
ir
(ar)
atnaujinti
savivaldybių
plėtros
strateginiai planai.
Rezultato rodiklis: valstybės
ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų, kuriose įgyvendinti
vidaus
administravimo
tobulinimo projektai, dalis.
Rezultato rodiklis: viešojo
sektoriaus subjektų metinės
ataskaitos,
parengtos
naudojant
bendrą
informacinę sistemą, skirtą
efektyvesniam
viešojo
sektoriaus finansų valdymui
ir apskaitai valstybės ir
savivaldybių lygmenimis.
Produkto rodiklis: įdiegtos
vidaus administravimo ir
veiklos valdymą gerinančios
sistemos
ar
metodai
savivaldybių
administravimo
subjektuose /
valstybinio
administravimo ir kituose
viešojo
administravimo

Regioninės
plėtros
tobulinimas

Patobulinti
viešojo
administravimo
subjektų vidaus
administravimo
procesai

Rodiklį
taikančios
priemonės
VP1-4.2-VRM-01-V

Įvertinimas

Rodiklis yra tinkamas.

VP1-4.2-VRM-01-V

Rodiklis yra tinkamas.

VP1-4.2-VRM-02-R

Rodiklis yra tinkamas.

VP1-4.2-VRM-02-R

Rodiklis yra tinkamas.

VP1-4.2-VRM-02-R

Rodiklis yra tinkamas.

VP1-4.2-VRM-02-R

Rodiklis yra tinkamas.

VP1-4.2-VRM-03-V

Rodiklis yra iš dalies tinkamas, nes
jis rodo kiekybinius, o ne kokybinius
pokyčius (pvz., bendrųjų funkcijų
vykdymo efektyvumo pagerėjimą).

VP1-4.2-VRM-03-V

Rodiklis yra tinkamas.

VP1-4.2-VRM-03-V

Rodiklis yra tinkamas.
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Rezultatų
grupė

Rodiklis

subjektuose.
Produkto rodiklis: sukurta
viešojo
administravimo
stebėsenos sistema.
Produkto rodiklis: sukurta
bendra informacinė sistema,
skirta efektyvesniam viešojo
sektoriaus finansų valdymui
ir apskaitai valstybės ir
savivaldybių lygmenimis.
Produkto rodiklis: įdiegta
konsultacinės
pagalbos
priemonė.
Produkto rodiklis: sukurta
valstybės turto informacinė
paieškos sistema.
Pagerėjusi
Rezultato rodiklis: valstybės
viešųjų
ir savivaldybių išlaidos,
paslaugų
kurias
apima
kokybės
kokybė
vadybos sistemos.
Produkto rodiklis: įdiegtos
kokybės vadybos sistemos
savivaldybių
administravimo
subjektuose /
valstybinio
administravimo ir kituose
viešojo
administravimo
subjektuose.
Produkto rodiklis: vykdant
kokybės vadybos metodų
taikymo Lietuvos viešojo
administravimo institucijose
ir įstaigose stebėseną atlikti
tyrimai.
Produkto
rodiklis:
įgyvendinant vieno langelio
principą sukurta ir įdiegta
centralizuota viešųjų ir
administracinių
paslaugų
sistema.
Šaltinis: sudaryta PPMI.

Rodiklį
taikančios
priemonės

Įvertinimas

VP1-4.2-VRM-03-V

Rodiklis yra tinkamas.

VP1-4.2-VRM-03-V

Rodiklis yra tinkamas.

VP1-4.2-VRM-03-V

Rodiklis yra tinkamas.

VP1-4.2-VRM-03-V

Rodiklis yra tinkamas.

VP1-4.3-VRM-01-V

Rodiklis yra tinkamas.

VP1-4.3-VRM-01-V

Rodiklis yra tinkamas.

VP1-4.3-VRM-01-V

Rodiklis yra tinkamas.

VP1-4.3-VRM-01-V

Rodiklis yra tinkamas.

Apibendrinant galima pasakyti, kad veiklos valdymo tobulinimo temos produktai ir rezultatai
buvo pakankamai tinkamai matuojami rodikliais. Vienintelio rezultato rodiklio „Valstybės
išlaidos, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose ministerijose“ skaičiavimas yra
neobjektyvus.
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Elektroninės valdžios skatinimas

Pagrindinis elektroninės valdžios priemonių rezultatas yra kokybiškos, prieinamos ir
gyventojų naudojamos el. viešosios paslaugos bei efektyvus valstybės valdomų išteklių
naudojimas. Pagrindiniai produktai, prisidėję prie šio rezultato pasiekimo, buvo el. viešųjų
paslaugų ir sprendimų, skirtų užtikrinti informacinių sistemų sąveikumą, kūrimas.
Priemonės „Informacinių technologijų sauga“ tikslas – užtikrinti viešųjų išteklių apsaugą. Šio
tikslo buvo siekiama remiant veiksmus, skirtus valstybės IRT saugai užtikrinti.
Elektroninės valdžios priemonių rodikliai pakankamai gerai atspindi šių priemonių
produktus ir rezultatus. Daugelis priemonių yra skirtos el. viešųjų paslaugų ir IRT
sprendimams sukurti, o jų rodikliai matuoja sukurtų paslaugų skaičių ir jų naudojimo lygį bei
gyventojų pasitenkinimą jomis po dvejų metų. Dalis rodiklių yra platesni negu priemonės
remiamos veiklos. Pavyzdžiui, rezultato rodiklio „Gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų
interneto svetainėse, dalies padidėjimas“ pasiekimą lemia grupė veiksnių, iš jų gyventojų
skaitmeninis raštingumas, galimybė patogiai ir saugiai identifikuotis internetu ir pan.
(plačiau žr. 13 lentelę). Rodikliai prasčiausiai atspindi priemonės „Sąveikumas“ logiką. Ši
priemonė yra skirta didinti sąveikumą ir optimizuoti viešuosius informacinius išteklius,
užtikrinti efektyvų valstybės valdomų informacijos išteklių naudojimą, o jos rodikliai matuoja
rezultatus, kuriems ši priemonė neturi tiesioginės įtakos (t. y. gyventojų lankymasis viešųjų
institucijų interneto svetainėse).
Elektroninės valdžios stebėsenos rodikliai 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu
yra skirti vartotojo perspektyvai įvertinti (pavyzdžiui, „Gyventojų, besilankančių viešųjų
institucijų interneto svetainėse, dalies padidėjimas“ ir „Sukurtų elektroninių paslaugų
vartotojų dalis po dvejų metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo“). Kita vertus,
šie rodikliai nematuoja pokyčių institucijų viduje. Pavyzdžiui, pagal priemonę „Intelektualios
valdymo sistemos“ (VP2-3.1-IVPK-03-V) įgyvendinta daug projektų, kurių tikslas – padidinti
institucijų veiklos efektyvumą, o paslaugos gyventojams ar verslui sudarė nedidelę dalį visos
projekto vertės. Lietuvos saugios laivybos administracija įgyvendina projektą „Nacionalinės
laivų eismo stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas“66, kuriuo siekiama
užtikrinti efektyvią laivų eismo stebėseną, fiksuoti vietas, kur laivai pila degalus į jūrą ir, be
kitų dalykų, teikti el. paslaugas gyventojams. Taigi šiai ir kitoms priemonėms trūksta rodiklių,
matuojančių naujai sukurtų sistemų efektyvumą.

<Esparama.lt>, „Nacionalinės laivų eismo stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas“,
<http://www.esparama.lt/projektas?id=30975&pgsz=10>.
66
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13 lentelė. Elektroninės valdžios stebėsenos informacijos įvertinimas
Rezultatų
grupė

Rodiklis

Didesnis
viešųjų
paslaugų
prieinamumas
internetu
ir
išaugęs
jų
naudojimas
tarp
gyventojų

Rezultato
rodiklis:
gyventojų,
besilankančių
viešųjų institucijų interneto
svetainėse,
dalies
padidėjimas (palyginti su
2005 metų rodikliu).

Rodiklį
taikančios
priemonės
VP2-3.1-IVPK-01-V
VP2-3.1-IVPK-02-V
VP2-3.1-IVPK-05-R
VP2-3.1-IVPK-03-V
VP2-3.1-IVPK-08-V
VP2-3.1-IVPK-14-K
VP2-3.1-IVPK-06-V

Įvertinimas

Iš dalies tinkamas, nes šį rodiklį lemia
ne tik viešųjų el. paslaugų ir
sprendimų kūrimas, bet ir kiti
veiksniai: gyventojų skaitmeninis
raštingumas,
įgūdžiai
naudotis
internetu, galimybė patogiai ir
saugiai identifikuotis internetu ir kt.
Priemonei „Sąveikumas“ (VP2-3.1IVPK-06-V)
šis
rodiklis
yra
mažiausiai tinkamas, nes šios
priemonės
lėšomis
finansuotas
viešųjų
informacinių
išteklių
sąveikumas, o ne el. paslaugų
kūrimas. Šios priemonės rezultatams
matuoti tiktų, pavyzdžiui, rodiklis
„Sukurtų viešųjų išteklių sąveikumo
sprendimų dėka sumažėję institucijų
veiklos kaštai“.

Rezultato rodiklis: sukurtų
elektroninių
paslaugų
vartotojų dalis (iš visų
atitinkamų
paslaugų
vartotojų) po dvejų metų
nuo atitinkamų elektroninių
paslaugų sukūrimo.

VP2-3.1-IVPK-01-V
VP2-3.1-IVPK-03-V
VP2-3.1-IVPK-08-V
VP2-3.1-IVPK-14-K

Papildomi šaltiniai: projektų sutarčių
priedai,
projektų
įgyvendinimo
ataskaitos, Lietuvos informacinės
visuomenės vertinimas67.
Rodiklis tinkamas, nes jis matuoja
įgyvendinant konkrečių priemonių
lėšomis
finansuotus
projektus
sukurtų el. viešųjų paslaugų ir
sprendimų naudojimą.

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir
prioritetų 2014–2020 metais vertinimas“, vertinimo ataskaita. Parengta Informacinės visuomenės plėtros
komiteto
prie
Susisiekimo
ministerijos
užsakymu,
2012
m.
Šaltinis
internete:
<http://www.ivpk.lt/uploads/Tendencijos%20ir%20prioritetai/atnaujinti/Informacines%20visuomenes%20v
ertinimas%20-%20%20tekstas%202012-04-26%20VPVI.pdf>.
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Rezultatų
grupė

Rodiklis

Rezultato rodiklis: sukurtų
elektroninių
paslaugų
vartotojų,
teigiamai
vertinančių šias paslaugas,
dalis po dvejų metų nuo
atitinkamų
elektroninių
paslaugų sukūrimo.

Rezultato
rodiklis:
elektroninių
paslaugų,
suteiktų verslo subjektams
ir gyventojams, skaičius po
dvejų metų nuo visų
priemonės
projektų
įgyvendinimo.
Produkto rodiklis: paremtos
interaktyvios elektroninės
viešosios paslaugos.

Rodiklį
taikančios
priemonės
VP2-3.1-IVPK-01-V
VP2-3.1-IVPK-02-V
VP2-3.1-IVPK-05-R
VP2-3.1-IVPK-03-V
VP2-3.1-IVPK-08-V
VP2-3.1-IVPK-14-K

Įvertinimas

Rodiklis tinkamas, nes jis matuoja
įgyvendinant konkrečių priemonių
lėšomis
finansuotus
projektus
sukurtų el. viešųjų paslaugų ir
sprendimų vartotojų vertinimą.

VP2-3.1-IVPK-14-K

Rodiklis tinkamas, nes jis matuoja
įgyvendinant konkrečių priemonių
lėšomis
finansuotus
projektus
sukurtų el. paslaugų, suteiktų
vartotojams, skaičių.

VP2-3.1-IVPK-01-V
VP2-3.1-IVPK-02-V
VP2-3.1-IVPK-05-R
VP2-3.1-IVPK-03-V
VP2-3.1-IVPK-08-V
VP2-3.1-IVPK-14-K

Rodiklis tinkamas, nors įvairiose
priemonėse jis matuoja skirtingus
dalykus.
Pavyzdžiui,
priemonės
„Elektroninės valdžios paslaugos“
(VP2-3.1-IVPK-01-V), „Elektroninės
valdžios paslaugos savivaldybėse“
(VP2-3.1-IVPK-08-V) ir „Pažangios
elektroninės
paslaugos
lėšomis
kuriamos ir plėtojamos elektroninės
viešosios paslaugos“ (VP2-3.1-IVPK14-K) yra skirtos elektroninėms
paslaugoms
kurti.
Priemonės
„Elektroninė demokratija“ (VP2-3.1IVPK-02-V)
ir
„Elektroninė
demokratija: regionai“ (VP2-3.1IVPK-05-R)
yra
skirtos
kurti
priemones, kuriomis asmenys galėtų
reikšti savo nuomonę įvairiais
valstybės gyvenimo klausimais.
Priemonei „Sąveikumas“ (VP2-3.1IVPK-06-V) šis rodiklis yra mažai
tinkamas, nes jos tikslas yra kurti
informacinių ir ryšių technologijų
panaudojimu grįstus sprendimus,
skirtus užtikrinti efektyvų valstybės
valdomų
informacijos
išteklių
naudojimą ir duomenų mainus.
Papildomi šaltiniai: projektų sutarčių
priedai,
projektų
įgyvendinimo
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Rezultatų
grupė

Sustiprinta
valstybės
informacinių
išteklių
apsauga

Rodiklis

Rezultato rodiklis: interneto
vartotojų, kurie pasitiki
elektroninio bendravimo su
viešosiomis
institucijomis
saugumu,
dalies
padidėjimas*.

Rodiklį
taikančios
priemonės
VP2-3.2-IVPK-02-K

Įvertinimas

ataskaitos.
Iš dalies tinkamas, nes pasitikėjimą
el. paslaugomis lemia ne tik
konkrečių
interneto
svetainių
apsauga,
bet
ir
gyventojų
skaitmeninis raštingumas (interneto
grėsmių išmanymas), pasitikėjimas
viešosiomis institucijomis ir kt.
EAVP keitime, pateiktame EK, yra
siūloma patikslinti investicijų srities
„Elektroninė sauga“ aprašymą ir
panaikinti šios investicijų srities
rezultato rodiklį „Interneto vartotojų,
internete susiduriančių su saugos
problemomis, dalies sumažėjimas
(procentiniai punktai)“, nes veiklos /
projektai, kurie galėtų prisidėti prie
šio rodiklio pasiekimo, nebus
finansuojami 3 prioriteto lėšomis,
todėl šis rodiklis tapo nebeaktualus ir
nebus pasiektas.
Rodiklis yra tinkamas. Pirmos
kategorijos informacinių sistemų
pažeidimai gali sukelti ypač sunkius
padarinius valstybei.
Šis rodiklis yra tinkamas.

Rezultato rodiklis: pirmos VP2-3.2-IVPK-02-K
kategorijos
informacinės
sistemos
prieinamumo
pažeidimų sumažėjimas.
Produkto rodiklis: paremtų VP2-3.2-IVPK-02-K
projektų, susijusių su saugos
klausimais, skaičius.
* Ekonomikos augimo veiksmų programos ataskaitoje už 2012 m. vis dar naudojamas rodiklis „Interneto
vartotojų, internete susiduriančių su saugos problemomis, dalies sumažėjimas“, nors jis pakeistas 2010 m.
gruodžio 1 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1710. Ataskaitose minimas senasis rodiklis, nes dar atitinkamai
nepakeistas veiksmų programos tekstas.

Šaltinis: sudaryta PPMI.

Apibendrinant galima pasakyti, kad elektroninės valdžios skatinimo temos produktams ir
rezultatams matuoti buvo parinkti pakankamai tinkamai rodikliai. Didesnio viešųjų paslaugų
prieinamumo internetu ir išaugusio jų naudojimas rezultatų grupės rodikliai gerai matuoja
gyventojams skirtų paslaugas skaičių ir jų naudojimo lygį. Įgyvendinant projektus taip pat
buvo kuriami sprendimai institucijų informacinių sistemų sąveikumui ir saugumui užtikrinti.
Tačiau parinkti rodikliai nematuoja įvykusių pokyčių institucijų viduje.
Sisteminių viešosios politikos reformų vykdymas
Sisteminių viešosios politikos reformų srities produkto ir rezultato rodiklius galima
suskirstyti į kelias rezultatų grupes: a) geresnės darbuotojų kvalifikacijos grupė apima tik
vienos priemonės rezultatus; b) optimizuotas valdymas apima kelių priemonių rezultatus ir
atspindi tiek geresnio reglamentavimo projektų įgyvendinimą, tiek dokumentų paketų
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parengimą, tiek stebėsenos ir analizės sistemų indėlį į tam tikros specifinės srities strateginio
valdymo tobulinimą. Trečioji grupė – c) stebėsenos ir informacinių sistemų kūrimas – apima
bene daugiausia rezultatų ir produktų, kurie yra tarpusavyje susipynę ir dažnai priskirti ne
tam rodiklių lygmeniui.
Atlikus priemonių rodiklių analizę yra pastebėta, kad dauguma rodiklių yra netinkami, nes a)
neatitinka priemonės tikslų, b) nėra orientuoti į pokyčius ir pažangą, c) atspindi ne tą
rodiklio lygmenį, d) yra pernelyg specifiški ir susiję tik su vienu konkrečiu projektu. Įsigilinus
į priemonės „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ (VP1-4.3-VRM-02-V) finansavimo sąlygų
aprašus matyti, kad nesugebėta kryptingai įgyvendinti priemonės tikslo, perkeliant jį į
rodiklių ir projektų lygmenį. Priemonės turinį apibrėžia keturi skirtingi finansavimo sąlygų
aprašai, kurių dalis yra skirta konkretiems projektams. Dėl to priemonės rodiklių skaičius per
didelis (8 rezultato ir 10 produkto rodiklių) ir neorientuotas į vieną ar kelis siekiamus
pokyčius, aiškiai apibrėžtą pažangą. Priemonės „Ekonominės veiklos reglamentavimo
tobulinimas, kita verslo aplinka“ (VP1-4.3-VRM-03-V), kurios intervencijų logika aiškesnė ir
nuoseklesnė, rodikliai yra įvertinti kaip tinkami. Ši priemonė su anksčiau aptartąja susijusi
tik vieno produkto rodiklio lygmeniu. Apibendrinant galima pasakyti, kad sisteminių
viešosios politikos reformų srityje esama akivaizdaus tinkamų, į pokytį orientuotų rodiklių
trūkumo.
Taip pat pažymėtina, kad rodiklių analizė atskleidžia intervencijos logikos spragas. Pagal
sisteminių reformų priemones buvo finansuojama stebėsena / prognozavimas, valdymo
optimizavimas, mokymai. Turint galvoje, kad buvo siekiama viešosios politikos reformų
įgyvendinimo, intervencijų logikoje trūksta teisės aktų ir kitų reformos dokumentų rengimo,
reformų poveikio vertinimo, konsultacijų su suinteresuotosiomis grupėmis, viešinimo
kampanijų. Verta paminėti, kad didelis produkto ir rezultato rodiklių skaičius taip pat rodo
itin didelę projektų fragmentaciją. Šie trūkumai bus detaliau nagrinėjami toliau šiame
vertinime.
14 lentelė. Sisteminių viešosios politikos reformų stebėsenos informacijos įvertinimas
Rezultatų
grupė

Rodiklis

Geresnė
darbuotojų
kvalifikacija

Rezultato
rodiklis:
sėkmingai
mokymus
baigusių asmenų, kurie taiko
įgytas žinias darbe, dalis.
Produkto
rodiklis:
mokymuose
dalyvavę
asmenys.

Rodiklį
taikančios
priemonės
VP1-4.3-VRM-02-V

VP1-4.3-VRM-02-V

Įvertinimas

Rodiklis tinkamas tik iš dalies, nes jis
nėra būdingiausias sisteminių reformų
rezultatas.
Rodiklis tinkamas tiek, kiek jis prisideda
prie aukštesnio lygmens rodiklio
pasiekimo.

72

EINAMOJO STRATEGINIO VERTINIMO ATASKAITOS PARENGIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PRISTATYMO
PASLAUGOS

Rezultatų
grupė

Rodiklis

Optimizuotas
valdymas

Rezultato rodiklis: parengti
paketai
dokumentų,
susijusių
su
sveikatos
priežiūros
sistemos
tobulinimu
ir
(arba)
sveikatos priežiūros kokybe,
ir
(arba)
sveikatos
priežiūros
technologijų
vertinimu.
Produkto
rodiklis:
įgyvendinti projektai, susiję
su
sveikatos
priežiūros
sistemos
tobulinimu
ir
(arba) sveikatos priežiūros
kokybe, ir (arba) sveikatos
priežiūros
technologijų
vertinimu.
Rezultato rodiklis: parengta
metodikų, vadovų, sąvadų,
atlikta tyrimų, susijusių su
verslą
kontroliuojančių
institucijų
priežiūros
funkcijų
planavimu,
optimizavimu.
Produkto rodiklis: geresnio
reglamentavimo
diegimo
projektai, finansuoti ES
struktūrinės
paramos
lėšomis.
Produkto
rodiklis:
įgyvendinti projektai, susiję
su verslą kontroliuojančių
institucijų
priežiūros
funkcijų optimizavimu.
Rezultato rodiklis: veikiant
mokslo ir studijų stebėsenos
ir
analizės
sistemai,
patobulintas
strateginis
valdymas mokslo ir studijų
srityje.
Rezultato rodiklis: sukurtas
kontaktinis
centras
(organizacinių,
teisinių,
techninių
ir
finansinių
sąlygų,
užtikrinančių
kontaktinio centro veikimą,
sudarymas).

Rodiklį
taikančios
priemonės
VP1-4.3-VRM-02-V

Įvertinimas

Rodiklis yra netinkamas, nes atspindi
produktų, o ne rezultatų (pažangos,
pokyčių) lygmenį.

VP1-4.3-VRM-02-V

Rodiklis tinkamas iš dalies. Įgyvendintų
projektų skaičius tiesiogiai neparodo
įgyvendinant
priemonę
sukurtų
produktų.

VP1-4.3-VRM-02-V

Rodiklis yra netinkamas, nes atspindi
produktų, o ne rezultatų (pažangos,
pokyčių) lygmenį. Be to, rodiklis yra
pernelyg specifinis ir buvo matuojamas
įgyvendinant tik vieną projektą.

VP1-4.3-VRM-02-V
VP1-4.3-VRM-03-V

Veiksmų programos
tinkamas.

VP1-4.3-VRM-02-V

Rodiklis iš dalies tinkamas. Įgyvendintų
projektų skaičius tiesiogiai neparodo
įgyvendinant
priemonę
sukurtų
produktų, o pats rodiklis buvo
matuojamas įgyvendinant tik vieną
projektą.
Rodiklis yra tik iš dalies tinkamas.
Nepaisant to, kad jis orientuotas į
pokytį, jo matavimas yra nepakankamai
specifinis ir susijęs tik su vieno projekto
įgyvendinimu.

VP1-4.3-VRM-02-V

VP1-4.3-VRM-03-V

rodiklis

yra

Rodiklis yra netinkamas, nes atspindi
produktų, o ne rezultatų (pažangos,
pokyčių) lygmenį. Be to, rodiklis yra
pernelyg specifinis ir buvo matuojamas
įgyvendinant tik vieną projektą.
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Rezultatų
grupė

Rodiklis

Produkto rodiklis: pradėta
profesinio mokymo tinklo
optimizavimo reforma.

Sukurtos
stebėsenos ir
informacinės
sistemos

Rezultato rodiklis: sukurta ir
įgyvendinta
integruotų
mokslo, studijų ir verslo
centrų (slėnių) ir jungtinių
tyrimų programų stebėsenos
sistema.
Produkto
rodiklis:
įgyvendintas
projektas,
susijęs su integruotų mokslo,
studijų ir verslo centrų
(slėnių) ir jungtinių tyrimų
programų stebėsena.
Rezultato rodiklis: sukurta
socialinių
paslaugų
licencijavimo
informacinė
sistema.
Produkto
rodiklis:
įgyvendinti projektai, susiję
su
socialinių
paslaugų
licencijavimo
sistemos
sukūrimu.
Rezultato rodiklis: įdiegta
užimtumo ir demografijos
įtakos socialinio draudimo ir
pensijų sistemai stebėsenos
sistema.
Produkto rodiklis:
įgyvendinti projektai, susiję
su socialinio draudimo ir
pensijų sistemos pertvarka.
Rezultato rodiklis: sukurta
žmogiškųjų
išteklių
paklausos prognozavimo ir
kvalifikacijų sąsajų su darbo
vieta stebėsenos sistema.
Produkto rodiklis:
sukurta mokslo ir studijų
stebėsenos
ir
analizės
sistema.
Produkto rodiklis: parengtas
konkursinio
programinio
finansavimo modelis.
Šaltinis: sudaryta PPMI.

Rodiklį
taikančios
priemonės
VP1-4.3-VRM-02-V

VP1-4.3-VRM-02-V

Įvertinimas

Rodiklis yra netinkamas, nes atspindi
rezultatų (pažangos, pokyčių), o ne
produktų lygmenį. Be to, rodiklis yra
pernelyg specifinis ir buvo matuojamas
įgyvendinant tik vieną projektą.
Rodiklis yra tinkamas tik iš dalies, nes
jam trūksta specifiškumo.

VP1-4.3-VRM-02-V

Rodiklis tinkamas iš dalies. Įgyvendintų
projektų skaičius tiesiogiai neparodo
įgyvendinant
priemonę
sukurtų
produktų.

VP1-4.3-VRM-02-V

Rodiklis yra tinkamas tik iš dalies, nes
jis pernelyg specifinis ir buvo
matuojamas įgyvendinant tik vieną
projektą.
Rodiklis tinkamas iš dalies. Įgyvendintų
projektų skaičius tiesiogiai neparodo
įgyvendinant
priemonę
sukurtų
produktų.

VP1-4.3-VRM-02-V

VP1-4.3-VRM-02-V

Rodiklis yra tinkamas tik iš dalies, nes
jis pernelyg specifinis ir buvo
matuojamas įgyvendinant tik vieną
projektą.

VP1-4.3-VRM-02-V

Rodiklis tinkamas iš dalies. Įgyvendintų
projektų skaičius tiesiogiai neparodo
įgyvendinant
priemonę
sukurtų
produktų.
Rodiklis yra tinkamas tik iš dalies, nes
jis pernelyg specifinis ir buvo
matuojamas įgyvendinant tik vieną
projektą.

VP1-4.3-VRM-02-V

VP1-4.3-VRM-02-V

Rodiklis yra netinkamas, nes atspindi
rezultatų (pažangos, pokyčių), o ne
produktų lygmenį.

VP1-4.3-VRM-02-V

Rodiklis yra tinkamas iš dalies, nes jis
pernelyg specifinis ir buvo matuojamas
įgyvendinant tik vieną projektą.
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Apibendrinant galima pasakyti, kad dauguma sisteminių viešosios politikos reformų
vykdymo temos rodiklių buvo įvertinti kaip netinkami, nes: a) neatitinka priemonės tikslų, b)
nėra orientuoti į pokyčius ir pažangą, c) atspindi ne tą rodiklio lygmenį, d) yra pernelyg
specifiški ir susiję tik su vienu konkrečiu projektu. Atliekant priemonių ir rodiklių analizę,
taip pat pastebėtos tam tikros srities intervencijų logikos spragos.
Institucinio bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimas
Institucinio bendradarbiavimo ir partnerystės srityje siekiama keturių tikslų: (a) skatinti
viešojo ir privataus sektorių partnerystę, (b) skatinti bendradarbiavimą su nevyriausybiniu
sektoriumi, (c) padidinti bendradarbiavimą tiek tarp centrinės valdžios institucijų ir įstaigų,
tiek (d) regionų lygmeniu. Šiems rezultatams pasiekti buvo taikomi tokie pagrindiniai
produktai kaip teisės aktų rengimas, gerosios praktikos sklaida, tyrimų ir analizių atlikimas ir
viešojo sektoriaus darbuotojų mokymai bei bendradarbiavimo priemonių (tokių kaip atskiro
padalinio, teiksiančio metodinę ir konsultacinę pagalbą viešojo sektoriaus subjektams
įsteigimas) sukūrimas.
Priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“
(VP3-1.2-VRM-01-R) tikslas – sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų veiklą ir gerinti
bendruomeninę infrastruktūrą. Šio tikslo buvo siekiama kaimo vietovėse esančius viešuosius
pastatus pritaikant verslo ir bendruomenės poreikiams.
Institucinio bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimo priemonės gana vidutiniškai
atspindi siekiamus rezultato ir produkto rodiklius. Rezultato lygmens rodikliai dažniausiai
yra netinkami, nes atitinka žemesnio lygmens produkto rodiklius arba atvirkščiai – matuoja
aukštesnio lygmens poveikį, kuriam įtakos gali turėti ir kiti veiksniai. Taip pat rezultatų
grupėms reikėtų taikyti specifiškesnius rodiklius, kurie apimtų ir kokybinį turinį. Kaip gerąjį
pavyzdį galima išskirti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės skatinimą, turintį aiškų
rezultatą – inicijuotą viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektą. Nors šios rezultatų
grupės intervencijos logika yra aiški, tačiau būtina patobulinti rodiklius, kad jie apimtų
kokybinį pokytį. Dažniausias produktų lygmens rodiklis yra įgyvendintų bendradarbiavimo ir
partnerystės projektų skaičius, tačiau jis tiesiogiai neatskleidžia įgyvendinant priemonę
sukurtų produktų, pavyzdžiui, kiek vykdant projektą sukurta partnerysčių. Taip pat
naudojamas kiekybinis sukurtų teisės aktų, rekomendacijų ar tyrimų skaičius, kuris neapima
kokybinio turinio. Todėl galima situacija, kai rodiklis pasiekiamas, tačiau sukuriama
papildoma administracinė našta, o dokumentų turinys yra nepritaikomas rezultatų
rodikliams siekti. Rodikliai tiesiog atspindi bendradarbiavimo su nevyriausybiniu sektoriumi
logiką (plačiau žr. 15 lentelę).
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15 lentelė. Bendradarbiavimo stebėsenos informacijos įvertinimas
Rezultatų grupė

Rodiklis

Viešojo ir privataus
sektorių
partnerystės
skatinimas

Rezultato
rodiklis:
inicijuotas
viešojo
ir
privataus
sektorių
partnerystės projektas.
Produkto rodiklis:
atskiro
padalinio,
teiksiančio metodinę ir
konsultacinę
pagalbą
viešojo
ir
privataus
sektorių
subjektams,
identifikuojant, parengiant
ir
įgyvendinant
partnerystės
projektus,
įsteigimas.
Produkto rodiklis:
patobulintų esamų ir (ar)
parengtų naujų teisės aktų,
reglamentuojančių
ir
plėtojančių
viešojo
ir
privataus
sektorių
partnerystės
procesą
valstybėje, skaičius.
Produkto rodiklis:
valstybės institucijų ir
įstaigų darbuotojai, įgiję
žinių ir gebėjimų plėtoti
viešojo
ir
privataus
sektorių
partnerystės
procesą
valstybėje,
parengti ir įgyvendinti
partnerystės projektus.
Rezultato rodiklis: sukurtas
valdžios ir nevyriausybinio
sektorių bendradarbiavimo
tinklas.

Bendradarbiavimo
su nevyriausybiniu
sektoriumi
skatinimas

Rezultato rodiklis: sukurtas
vartotojų švietimo modelis.

Rodiklį
taikančios
priemonės
VP1-4.1-VRM-06V

Įvertinimas

Rodiklis yra tinkamas, nes yra
pakankamai specifinis (tik jo
reikšmė yra 1).

VP1-4.1-VRM-06V

Rodiklis tinkamas tik iš dalies, nes
jis labiau susijęs su rezultatais.

VP1-4.1-VRM-06V

Rodiklis tinkamas tik iš dalies, nes
neapima kokybinio teisės aktų
turinio. Orientacija į kiekybinį teisės
aktų skaičiaus didinimą gali sukelti
papildomą administracinę naštą.

VP1-4.1-VRM-06V

Rodiklis tinkamas.

VP1-4.1-VRM-08V

Rodiklis tinkamas tik iš dalies, nes
jis nepakankamai specifinis. Reikėtų
įtraukti rodiklį, kuris atskleistų,
bendradarbiavimo
tinklo
efektyvumą, t. y. kiek partnerių
dalyvauja tinklo veikloje.

VP1-4.1-VRM-08V

Rodiklis iš dalies netinkamas, nes jis
yra produkto lygmens.
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Rezultatų grupė

Rodiklis

Rezultato rodiklis: teisės
aktų
projektų
ir
rekomendacijų,
skirtų
teisinei
bazei,
reglamentuojančiai
švietimo,
mokslinę,
kultūrinę,
sveikatos
priežiūros,
aplinkos
apsaugos, taip pat kitas
visuomenei
naudingas
veiklas, tobulinti, skaičius.
Rezultato
rodiklis:
suorganizuotos
konferencijos
ir
(ar)
renginiai,
skatinantys
bendradarbiavimą
tarp
valdžios ir nevyriausybinio
sektorių.
Rezultato rodiklis:
jaunimo
organizacijos,
gavusios paramą veiklai
stiprinti skaičius.
Produkto rodiklis:
įgyvendinti
bendradarbiavimo
ir
partnerystės projektai.

Išaugęs
bendradarbiavimas
tarp
centrinės
valdžios institucijų
ir įstaigų

Rodiklį
taikančios
priemonės
VP1-4.1-VRM-08V

Rodiklis yra iš dalies netinkamas,
nes tai subjektyvus matavimo
vienetas, be to, jis yra produkto
lygmens.

VP1-4.1-VRM-08V

Rodiklis yra iš dalies netinkamas,
nes yra produkto lygmens.

VP1-4.1-VRM-07V

Rodiklis yra netinkamas, nes jis yra
produkto lygmens.

VP1-4.1-VRM-07V
VP1-4.1-VRM-08V

Rodiklis
tinkamas
iš
dalies.
Įgyvendintų
projektų
skaičius
tiesiogiai neparodo įgyvendinant
priemonę
sukurtų
produktų,
pavyzdžiui, kiek vykdant projektą
sukurta partnerysčių.
Rodiklis yra tinkamas tik iš dalies,
nes jis pernelyg specifinis, be to,
susijęs tik su vienu projektu. Nėra
aišku, kaip šis rodiklis turėtų
prisidėti prie rezultato lygmens
rodiklių pasiekimo.
Rodiklis yra tinkamas tiek, kiek
prisideda prie aukštesnio lygmens
rodiklio pasiekimo.

Produkto rodiklis:
plėtojant
bendradarbiavimą, jaunimo
politiką
skatinantys
renginiai.

VP1-4.1-VRM-07V

Produkto rodiklis:
atlikti tyrimai, analizės
studijos.

VP1-4.1-VRM-07V
VP1-4.1-VRM-08V
VP1-4.2-VRM-05V

Rezultato
rodiklis:
valstybės institucijų ir
įstaigų,
užtikrinančių
atstovavimą
Lietuvos
interesams ES institucijose,
gebėjimų
stiprinimas
išplečiant Lietuvos narystės
ES poveikio vertinimo
mastą ir gerinant kokybę,
skaičius.

Įvertinimas

Rodiklis yra netinkamas, nes jis yra
produkto lygmens.
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Rezultatų grupė

Rodiklis

Rezultato rodiklis: subjektų
skaičius, kurių veikla –
formuoti ir įgyvendinti ES
politikas
–
buvo
patobulinta.
Produkto
rodiklis:
įgyvendintų
bendradarbiavimo
ir
partnerystės
projektų
skaičius.

Bendradarbiavimo
regioniniu
lygmeniu
didinimas

Produkto rodiklis:
atliktų Lietuvos narystės ES
poveikio ir kitų tyrimų,
parengtų
dokumentų,
skirtų
geresniam
ES
politikų
įgyvendinimu,
skaičius.
Rezultato rodiklis:
pritraukta
privačių
investicijų.
Produkto rodiklis:
Įgyvendintų
kaimo
integruotos
bendruomeninės
ir
viešosios infrastruktūros,
susijusios su verslo sąlygų
gerinimu ir užimtumo
didinimu, plėtros projektų
skaičius.

Rodiklį
taikančios
priemonės
VP1-4.2-VRM-05V

VP1-4.2-VRM-05V

VP1-4.2-VRM-05V

Įvertinimas

Rodiklis yra tinkamas tik iš dalies,
nes nėra pakankamai specifiškas.
Subjektų veikla gali patobulėti ir dėl
kitų
veiksnių,
pavyzdžiui,
darbuotojų gebėjimų pagerėjimas.
Šis rodiklis yra tinkamas tik iš
dalies, nes nėra pakankamai
specifiškas
ir
nenurodo
įgyvendinant projektus siekiamų
produktų, pavyzdžiui, kiek vykdant
projektą sukurta partnerysčių.
Rodiklis yra tinkamas tik iš dalies,
nes tai subjektyvus matavimo
vienetas, neparodantis, kiek jis
prisideda prie aukštesnio lygmens
rodiklio pasiekimo.

VP3-1.2-VRM-01R

Rodiklis yra netinkamas, nes jis yra
aukštesnio poveikio lygmens.

VP3-1.2-VRM-01R

Šis rodiklis yra tinkamas tik iš
dalies, nes jis nėra pakankamai
specifiškas
ir
įgyvendinant
projektus siekiamų produktų.

Šaltinis: sudaryta PPMI.

Taigi institucinio bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimo temai parinkti rodikliai gana
vidutiniškai atspindi įgyvendinant projektus sukurtus produktus ir rezultatus. Pagrindinis
institucinio bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimo rodiklių trūkumas buvo tai, kad jie
yra netinkamo lygmens arba neapima kokybinio pokyčio, kurio siekiama projektų veiklomis.
Vyraujantis produkto rodiklis – įgyvendintų bendradarbiavimo ir partnerystės projektų
skaičius – tiesiogiai neatspindi įgyvendinant priemonę sukurtų produktų.
Atsakant į vertinimo klausimą „Ar 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų
įgyvendinimo priemonių ir projektų produktai ir rezultatai viešojo valdymo srityje buvo
tinkamai matuojami?“ buvo įvertinti viešojo valdymo intervencijų rodikliai. Nustatyta, kad
žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo, veiklos valdymo tobulinimo, elektroninės
valdžios skatinimo temų produktai ir rezultatai buvo pakankamai tinkamai matuojami
rodikliais. Bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimo ir sisteminių viešosios politikos
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reformų vykdymo rodikliai buvo mažiau tinkami. Pagrindiniai jų trūkumai – keliamų tikslų
neatitikimas ir nepakankama orientacija į pokyčius.

7.2. Kokie 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių ir projektų
produktai ir rezultatai buvo sukurti viešojo valdymo srityje?
Šios dalies tikslas – kiekybiškai ir kokybiškai įvertinti pagrindinius analizuojamų priemonių
produktus ir rezultatus. Atsižvelgiant į šiame vertinime analizuojamų priemonių
įgyvendinimo laipsnį (žr. 16 lentelę), galima teigti, jog ne visi produktai ir rezultatai šio
vertinimo metu bus sukurti ar pasireiškę. Lyginant baigtų projektų ir išmokėtų lėšų dalis,
matyti, kad atliekant šį vertinimą labiausiai pasireiškę turėtų būti žmogiškųjų išteklių temos
rezultatai, o mažiausiai – elektroninės valdžios bei sisteminių viešosios politikos temų
reformų rezultatai.
16 lentelė. Priemonių įgyvendinimo lygis pagal intervencijų sritis
Intervencijų sritis

Įgyvendinamų
ir baigtų
projektų
skaičius
222

Žmogiškųjų
išteklių
valdymo
modernizavimas
Veiklos valdymo tobulinimas
370
Elektroninės valdžios skatinimas
113
Sisteminių viešosios politikos reformų 24
vykdymas
Bendradarbiavimo
tarp
valdžios 309
institucijų ir kitų suinteresuotųjų
grupių skatinimas
Šaltinis: <www.esparama.lt>, 2013 m. gruodžio 2 d.

Baigtų
projektų
dalis

Skirtas
finansavimas, Lt

Išmokėtų
lėšų dalis

68 proc.

238 980 464,65

91 proc.

55 proc.
48 proc.
38 proc.

336 497 049,47
543 733 454,59
62 914 086,75

67 proc.
53 proc.
54 proc.

39 proc.

873 006 916,02

71 proc.

Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas
Šioje dalyje pateikiama stebėsenos informacija apie žmogiškųjų išteklių produktus ir
rezultatus pagal pagrindines rezultatų grupes (žr. paveikslą prie 7.3 klausimo). Ji palyginama
su siektinomis rodiklių reikšmėmis ir nacionaline statistika.
Geresnė valstybės tarnautojų kvalifikacija. Įgyvendinant žmogiškųjų išteklių mokymų
priemones, administruotas VRM, buvo išmokyti 36 84868 valstybės tarnautojai, statutiniai ir

Ne visi mokymo projektai atliekant vertinimą buvo pasibaigę, todėl dar bus išmokyta bent 4 tūkst. darbuotojų.
SFMIS duomenys, 2013 m. sausio 9 d.
68
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kiti darbuotojai69. Dar 40 534 biudžetinių įstaigų darbuotojų buvo išmokyta pagal priemonę
„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas“ (VP1-1.1-SADM-06-K), skirtą daugiausia viešąsias
paslaugas teikiančių institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. Kaip minėta, pagal
daugelį viešojo valdymo tobulinimo priemonių buvo galima finansuoti darbuotojų mokymus,
tačiau ne visoms šioms priemonėms buvo taikytas „Mokymuose dalyvavusių asmenų“
rodiklis. Pavyzdžiui, pagal priemonę „Viešųjų paslaugų iniciatyvos“ (VP1-4.3-VRM-01-V) buvo
išmokyta maždaug 8000 asmenų70. Vadinasi, išmokytų valstybės tarnautojų, statutinių ir kitų
darbuotojų faktiškai yra kur kas daugiau negu išmatuota išmokytų asmenų rodikliu.
Apytiksliai vertinant, nuo pusės iki 2/3 valstybės tarnautojų 2010–2012 m. buvo mokoma už
ES struktūrinės paramos lėšas.
5 paveikslas. Mokytų valstybės tarnautojų dinamika 2008–2012 m.

Šaltinis: VTD 2010 ir 2012 m. veiklos ataskaitos.

Paveiksle toliau pateikiami pagal VP1-4.1-VRM-02-V, VP1-4.1-VRM-03-V, VP1-4.1-VRM-04-R,
VP1-4.1-VRM-06-V priemones įgyvendintų projektų produkto rodiklio „Mokymuose dalyvavę
asmenys“ pasiekimo duomenys. Jame parodyta, kad dauguma projektų viršijo asmenų,
planuotų mokyti įgyvendinant projektą, skaičių. Kai kurie projektai planuojamus rodiklius
viršijo net dvigubai. Kaip rodo interviu, viena galimų to priežasčių – tai, kad buvo neefektyviai
planuojama, t. y. lėšų mokymams buvo skirta daugiau negu reikalinga patenkinti mokymo
poreikius, nustatytus planuojant projektą.

Čia ir kitur skaičiuojami ne unikalūs asmenys – jei asmuo dalyvavo keliuose mokymuose, jis skaičiuojamas
kelis kartus.
70 SFMIS, pagal priemonę VP1-4.3-VRM-01-V finansuotų projektų loginių pagrindimų analizė, 2013 m. sausio 9 d.
69
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6 paveikslas. Mokymuose dalyvavusių asmenų rodiklio pasiekimas

Šaltinis: SFMIS, 2013 m. gruodžio 9 d.

Maždaug pusė mokymų (skaičiuojant pagal dalyvių skaičių) buvo susiję su bendrosiomis
kompetencijomis, pavyzdžiui, analitiniais ir vadybiniais gebėjimais, pusė – su specialiosiomis,
pavyzdžiui, gebėjimais, reikalingais energetikos ir sveikatos apsaugos srityje 71. Beveik 2 iš 5
mokymuose dalyvavusių valstybės tarnautojų mokėsi informacinių ir komunikacinių
technologijų valdymo ir (ar) kalbų72.
VRM administruojamų priemonių rezultato rodiklis „Sėkmingai mokymus baigę asmenys,
kurie taiko įgytas žinias darbe (6 mėnesiai po mokymų pabaigos)“, 2012 m. duomenimis 73,
buvo nepasiektas. Siektina reikšmė (75 proc.) ir jos skaičiavimo metodologija nurodo, kad
mokymų tikslas buvo suteikti žinių ir įgūdžių, kuriuos dauguma mokymų dalyvių intensyviai
naudotų darbe. Pasiekta reikšmė – 58,52 proc. – rodo, kad mokymai suteikė darbui reikalingų
žinių, tačiau šios žinios nebuvo tokios aktualios, kaip siekta. Nepaisant to, bent kartą per
savaitę žinias taiko 73,02 proc. apklaustųjų74. Be to, pasiektą rodiklio reikšmę faktiškai
mažina ir nebedirbančių valstybės tarnyboje asmenų skaičius. Jei nebedirbančius mokytus
asmenis vertintume kaip netaikančius žinias darbe (kuriame buvo siekiama, kad taikytų), tai
taikančiųjų žinias procentas sumažėtų iki maždaug 50 proc.75

VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas, siekiant parengti išsamią informaciją Europos
Komisijai teikiamai metinei įgyvendinimo ataskaitai, 2013“, galutinė vertinimo ataskaita. 2013 m. liepos 23 d.
72 Ten pat.
73 Ten pat.
74 Ten pat.
75 Darant prielaidą, kad toks pat procentas (17,89) nebedirbančiųjų dalyvavo apklausoje ir pažymėjo, kad
netaiko žinių.
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SADM administruojamos priemonės rezultato rodiklis „Įgytų žinių, gebėjimų pritaikomumas
darbo vietoje po 6 mėn. po mokymų“, 2013 m. duomenimis76, buvo pasiektas. Pasiekta
reikšmė – 81 proc. Dėl skirtingos skaičiavimo metodologijos šis rodiklis yra nepalyginamas
su VRM administruotų priemonių rodikliu „Sėkmingai mokymus baigę asmenys, kurie taiko
įgytas žinias darbe“.
Remiantis mokymo dalyvių apklausa77, galima teigti, jog VRM administruotų priemonių
mokymo dalyvių pasiskirstymas pagal pareigas buvo toks: apie 26 proc. vadovų arba vadovo
pavaduotojų, apie 62 proc. specialistų, apie 12 proc. kitų78. Vadovų mokymas buvo tik truputį
intensyvesnis, nes, bendrųjų funkcijų vertinimo duomenimis 79, vadovai 2010–2012 m.
sudarė apie 12–14 proc. visų darbuotojų.
Vertinant mokymų rezultatus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad žinių panaudojimo rodiklis
buvo taikomas daugiausia „vertikaliosioms“ mokymo priemonėms, t. y. tokioms, kurių
pagrindinė veikla buvo mokymai, o ne konkreti viešojo valdymo tobulinimo iniciatyva. Kaip
rodo interviu, šioms „vertikaliosioms“ priemonėms neretai trūko aiškių tikslų, nes valstybės
tarnautojų mokymo prioritetiniai tikslai (kuriais remiantis buvo planuojami mokymai) galėjo
būti plačiai interpretuojami, o kvalifikacijos tobulinimo poreikiai buvo nepakankamai
susiejami su organizacijos veikla. „Horizontalieji“ mokymai, t. y. mokymai, kurie buvo
vykdomi kaip papildantys konkrečią viešojo valdymo tobulinimo iniciatyvą (pvz., veiklos
valdymo modelių diegimas, strateginių veiklos planų kūrimas), potencialiai buvo labiau
panaudojami darbe. Duomenų apie per „horizontaliuosius“ mokymus įgytų žinių
panaudojimą darbe nėra surinkta, tačiau jų panaudojimui buvo palankesnės sąlygos (aiškūs
tikslai ir poreikiai, susieti su organizacijos veikla).
Atkreiptinas dėmesys į rezultato rodiklį „Gyventojų požiūrio į valstybės tarnautojų veiklos
pokyčius („nesikeitė“ ir „pagerėjo“)“. Jo pasiekimas kelia iššūkį, nes žmogiškųjų išteklių
intervencijos logikoje nėra numatyta gerinti valstybės tarnautojų įvaizdį arba gyventojų
pasitenkinimą valstybės tarnautojų veikla. Tai reiškia, kad projektų lygmeniu prie šio rodiklio
pasiekimo buvo prisidedama tik netiesiogiai. Rezultato rodiklis „Gyventojų požiūrio į

PPMI Group ir VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „ŽIPVP 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir
socialinė aprėptis“ 1 uždavinio „Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių“ įgyvendinimo
rodiklių apskaičiavimo metodikos parengimas ir tarpinio (2013 m.) bei galutinio (2015 m.) rezultato pasiekimo
apskaičiavimo paslaugos“, tarpinė ataskaita, 2014 m.
77 VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas, siekiant parengti išsamią informaciją Europos
Komisijai teikiamai metinei įgyvendinimo ataskaitai, 2013“, galutinė vertinimo ataskaita. 2013 m. liepos 23 d.
78 Ten pat. Apskaičiavimas atliktas laikantis prielaidos, kad apklausoje dalyvavusių vadovų ir specialistų
proporcijos atspindi proporcijas populiacijoje.
79 LR finansų ministerija, Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų efektyvumo 2010–
2012 m. vertinimo duomenys.
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valstybės tarnautojų veiklos pokyčius („nesikeitė“ ir „pagerėjo“)“ kol kas neįvertintas, apie jo
pasiekimą nėra duomenų.
Patobulinta valstybės tarnybos sistema. Svarbus žmogiškųjų išteklių produkto rodiklis yra
„Įgyvendinti projektai, skirti valstybės tarnybos sistemai tobulinti“. Tai 5 projektai, iš kurių 3
skirti personalo administravimui tobulinti, t. y. jie sumažino personalo tarnybų
administravimo darbo krūvį, pagerino personalo apskaitą ir priėjimą prie personalo
informacijos80. Tai projektai:
 „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų
veiklos tobulinimas“ (VP1-4.1-VRM-01-V-02-003).
 „Valstybės tarnautojų registro ir valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos
modernizavimas ir plėtra“ (VP1-4.1-VRM-01-V-01-003);
 „Vidaus reikalų pareigūnų registro modernizavimas“ (VP1-4.1-VRM-01-V-01-004).
Vienas projektas buvo susijęs su darbo funkcijų analize ir kompetencijų modelio diegimu
(„Valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų analizė ir valstybės tarnautojų pareigybių
aprašymų katalogas“, VP1-4.1-VRM-01-V-01-001). Remiantis valstybės tarnautojų
apklausa81, įgyvendinant šį projektą kuriamas pareigybių aprašymų katalogo poreikis
vertinimas 7,95 balo, o kompetencijų modelio poreikio vertinimų vidurkis yra 7,35 (10 balų
skalėje, kur 1 reiškia „visiškai nereikia“, o 10 – „labai reikia“). Apklausos duomenimis82,
kompetencijų modelio įdiegimas didžiausią įtaką turės valstybės tarnybos žmogiškųjų
išteklių administravimo tobulinimui (su tuo sutinka 73,17 proc. respondentų), žmogiškųjų
išteklių valdymo tobulinimui (63,71 proc.) ir žmogiškųjų išteklių valdymo procedūrų
aiškumo didinimui (63,51 proc.), t. y. pagerins su personalo administravimu susijusias
funkcijas. Mažesnė dalis respondentų sutinka, kad kompetencijų modelis bus naudingas
didinant paslaugų kokybę (46,83 proc.), tobulinant įstaigų / institucijų veiklą (45,17 proc.) ir
gerinant valstybės tarnybos įvaizdį visuomenėje (43,59 proc.). Taigi galima teigti, jog šis
projektas labiausiai prisidės prie personalo administravimo, kaip ir anksčiau minėti trys
projektai.
Vienas projektas buvo skirtas darbuotojų atrankai tobulinti („Valstybės tarnautojų atrankos
sistemos tobulinimas“, VP1-4.1-VRM-01-V-01-002). Remiantis šiuo projektu buvo priimtas

Valstybės tarnybos departamento informacija, „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“, 2014 m. kovo 7 d. Šaltinis internete: <http://www.vtd.lt/index.php?1744542534>; Valstybės tarnybos departamento informacija, „Valstybės tarnautojų registro ir valstybės
tarnybos valdymo informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra“, 2014 m. kovo 7 d. Šaltinis internete:
<http://www.vtd.lt/index.php?699420763>.
81 Valstybės tarnybos departamentas, Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio bei pareigybių aprašymų
katalogo poreikio bei taikymo galimybių analizė: Lietuvos viešojo administravimo sektoriaus bei privataus
sektoriaus
apklausos
rezultatų
santrauka,
2010
m.
Šaltinis
internete:
<http://www.vtd.lt/index.php?1043511656>.
82 Ten pat.
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Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas. Jame nuo 2013 m. birželio
1 d. įtvirtinama iš dalies centralizuota valstybės tarnautojų atranka naudojant projekto
sukurtus naujus darbuotojų atrankos testus. Tikėtini projekto rezultatai – didesnis valstybės
tarnybos lankstumas, atrankos skaidrumas, veiksmingesnė atranka83.
Apibendrinant galima pasakyti, kad pagrindiniai žmogiškųjų išteklių produktai – tai daugiau
negu 40 tūkst. valstybės tarnautojų, statutinių darbuotojų ir kitų, kurie dalyvavo mokymuose.
Tikslūs išmokytų asmenų duomenys nėra prieinami, nes tik mažumoje mokymus vykdžiusių
projektų buvo skaičiuojamas mokymo dalyvių rodiklis. Rezultatai – maždaug 60 proc. šių
asmenų per mokymus įgytos žinios ir įgūdžiai panaudojami darbe. Šis rezultato rodiklis yra
subjektyvus, nes taikytas tik „vertikaliųjų“ mokymo priemonių projektams. Tikėtina, kad
„horizontaliųjų“ mokymo projektų rezultatyvumas buvo didesnis. Taip pat svarbūs
žmogiškųjų išteklių produktai – 5 sisteminiai projektai. Rezultatai – dauguma projektų
sumažins personalo tarnybų administracinį krūvį ir tik du projektai tiesiogiai prisidės prie
žmogiškųjų išteklių tobulinimo (veiksmingesnės atrankos, kompetencijų valdymo).
Veiklos valdymo tobulinimas
Veiklos valdymo sričiai priklausančių priemonių vidutinis įsisavinimo procentas yra 70 proc.
Vidutinis projektų pabaigtumo procentas – maždaug 50–60 proc. Atsižvelgiant į tai, kad
daugiau negu pusė visų priemonėms (VP1-4.2-VRM-01-V, VP1-4.2-VRM-02-R, VP1-4.2-VRM03-V, VP1-4.3-VRM-01-V) skirtų lėšų jau yra įsisavinta, pagal viešojo valdymo projektus ir
priemones sukurtų produktų ir rezultatų vertinimas yra pagrįstas. Toliau bus pristatomos
atskiros įgyvendinant projektus sukurtų produktų grupės. Veiklos valdymo srities projektų
rezultatai gali būti suskirstyti į keturias grupes:
 įdiegtos veiklos valdymo sistemos;
 regioninės plėtros tobulinimas;
 patobulinti viešojo administravimo subjektų vidaus administravimo procesai;
 pagerėjusi viešųjų paslaugų kokybė.
Įdiegtos veiklos valdymo sistemos. Šią rezultatų grupę sudaro tokie produktai kaip įdiegta ir
taikoma Stebėsenos informacinė sistema, suteikta metodinė pagalba skatinant į rezultatus
orientuoto valdymo sklaidą, įgyvendinant įrodymais grįsto valdymo priemones. Čia
pagrindiniai yra du LRVK projektai. Vienas iš jų – projektas „Valdymo, orientuoto į rezultatus,
tobulinimas“ (VORT) – yra baigtas įgyvendinti, antrasis – projektas „Rezultatų stebėsenos
sistemos tobulinimas“ (RESST) – vis dar įgyvendinamas.

Valstybės tarnybos departamentas, Apibendrinta informacija apie naują valstybės tarnautojų atranką nuo
2013 m. birželio 1 d. Šaltinis internete: <http://www.vtd.lt/index.php?273512201>.
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2013 m. atliktas ŽIPVP 4 prioriteto 2 uždavinio rezultato rodiklio reikšmių vertinimas
atskleidė, jog LRVK įgyvendintas projektas ministerijose paskatino veiklos valdymo sistemų
plėtojimą. 9 iš 11 VORT projekto poveikį įvertinusių ministerijų teigė, kad projektas prisidėjo
prie institucijos veiklos efektyvumo ir kokybės didinimo84.
Per interviu institucijų atstovai teigė, jog VORT projektą vertina nevienareikšmiškai: viena
vertus, įgyvendinant projektą buvo parengta labai daug vertingos metodinės medžiagos, dalis
jos patvirtinta Vyriausybės nutarimais, pasiektas susitarimas tarp institucijų diegti į
rezultatus orientuoto valdymo principus, sukurta stebėsenos informacinė sistema, kuria
remiantis Vyriausybei pavaldžios institucijos atsiskaito už savo pasiektus veiklos rodiklius;
kita vertus, daug veiklos planavimo ir vertinimo aspektų taip ir liko „popieriniuose
dokumentuose“, veiklos vertinimo kriterijų ir veiklos ataskaitų kokybė reikšmingai
nepagerėjo. Taip pat pažymėta, kad dažniausia kliūtis institucijose diegiant į rezultatus
orientuotą valdymą yra motyvacijos trūkumas ir biurokratinis požiūris.
2013 m. VRM atliko tarpinį ŽIPVP 4 prioriteto rodiklių, susijusių su veiklos valdymo diegimo
Lietuvos ministerijose, vertinimą. Atliekant tyrimą apskaičiuota ŽIPVP 4 prioriteto 2
uždavinio rezultato rodiklio „Valstybės išlaidų, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose
(14) ministerijų, dalis (proc.)“ reikšmė. 2012 m. rezultato rodiklio reikšmė buvo 61,35 proc.
Tai yra 13,35 proc. daugiau negu ŽIPVP numatytas tikslas (48 proc.) ir 19,35 proc. daugiau
negu 2009 m. nustatyta rodiklio reikšmė (42 proc.). 2013 m. rezultato rodiklio reikšmė –
61,49 proc., 2014 ir 2015 m. prognozuojamos reikšmės – 61,15 proc. Tai, kad 2012 m.
rodiklio reikšmė buvo gerokai didesnė negu 2009 m., yra labai susiję su rodiklio skaičiavimo
metodika. Rodiklio reikšmė pirmiausia priklauso nuo veiklos valdymo sistemos (VVS)
diegimo būklės tose ministerijose, kurioms iš valstybės biudžeto tenka didžiausi asignavimai
85.
Regioninės plėtros tobulinimas. Šią rezultatų grupę sudaro tokie produktai kaip parengti arba
atnaujinti savivaldybių strateginio planavimo dokumentai. Produktai buvo sukurti (ir yra
toliau kuriami) pagal vieną priemonę (VP1-4.2-VRM-02-R). Šios priemonės pareiškėjai buvo
visos Lietuvos savivaldybės (60), apskrities viršininko administracijos (6) ir Regioninės
plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
2014 m. LRVK atliko strateginio planavimo savivaldybėse apklausą. 100 proc. visų apklausos
respondentų (52 savivaldybės iš 60) atsakė, kad rengia savivaldybės strateginį plėtros planą.
Kalbant apie strateginio planavimo rengimo tvarką, atsakymai atskleidžia, kad 86,5 proc. (45
savivaldybės) yra parengusios ir patvirtinusios strateginį planavimą reglamentuojančius

VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas, siekiant parengti išsamią informaciją Europos
Komisijai teikiamai metinei įgyvendinimo ataskaitai, 2013“, galutinė vertinimo ataskaita. 2013 m. liepos 23 d.
85 Ten pat.
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dokumentus, 9,6 proc. (5 savivaldybės) – dar tik ruošia strateginio planavimo tvarkos
aprašus ir rengia kitus reikalingus dokumentus, o 4 proc. (2 savivaldybės) nurodė, kad
tvarkos aprašų ar panašių dokumentų visai nėra. Kitas svarbus aspektas yra strateginio
planavimo dokumentų rengėjas – 66,7 proc. apklausos respondentų teigia, jog plano rengimo
paslaugą perka, o 25,4 proc. respondentų atsakė, kad plėtros planą rengia pati savivaldybė.
Tarp kitų atsakymų (7,9 proc.) dažniausiai buvo nurodyta, kad savivaldybė rengia strateginį
plėtros planą kartu su įstaiga, iš kurios įsigyja plano rengimo paslaugą. Paprašyti įvardyti, su
kokiais pagrindiniais iššūkiais yra susiduriama strateginio planavimo procese, respondentai
nurodė neigiamą vadovų, darbuotojų ir visuomenės požiūrį į strateginį planavimą,
stebėsenos praktikų trūkumą, nepakankamus žmogiškuosius ir finansinius išteklius, bendros
strateginio planavimo metodikos nebuvimą ir unifikuotos specialios programinės įrangos
stoką86.
Nagrinėjant apklausos rezultatus galima daryti išvadą, kad dėl bendros strateginio planavimo
metodikos nebuvimo yra gana didelis strateginių dokumentų kiekis ir įvairovė. Savivaldybės
gana formaliai žvelgia į strateginio planavimo procesą, parengdamos reikalingus
dokumentus, tačiau nevykdydamos nuoseklios jų įgyvendinimo stebėsenos. Taip pat svarbu
pabrėžti išorės paslaugų pirkimo įtaką strateginio planavimo dokumentų rengimui. Tai, kad
savivaldybės vadovybė ir darbuotojai patys ne itin įsitraukia į savo veiklos planavimą, dar
labiau mažina motyvaciją išorės tiekėjų dokumentą laikyti „savu“ ir naudoti jį savivaldybės
veikloje. Sukūrus atskiras strateginio planavimo veikloms skirtas pareigybes Lietuvos
savivaldybėse ir skatinant vadovybės palaikymą šiems procesams tikėtina, kad tai darys
teigiamą įtaką veiklos valdymo plėtrai ir tobulinimui.
Patobulinti viešojo administravimo subjektų vidaus administravimo procesai. Nagrinėjant
2007–2013 m. projektuose sukurtus vidaus administravimo tobulinimo sprendimus, svarbu
atskirti kiekybinį ir kokybinį analizės aspektus. Žvelgiant iš kiekybinės perspektyvos, tiek
centriniu, tiek vietos savivaldos lygmeniu buvo įdiegta keli šimtai skirtingų vidaus
administravimo sistemų. Vis dėlto kokybinė analizė rodo, kad dažnai sprendimai buvo
diegiami siekiant panaudoti sutaupytas projekto lėšas, nepakankamai gerai įvertinus realų
sistemos poreikį.
Be kokybės vadybos sprendimų Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose buvo sukurti ir (ar)
įdiegti net 194 IT sprendimai. Prie vidaus administravimo tobulinimo labiausiai prisideda
finansų valdymo ir apskaitos sistemos (toliau – FVAIS), projektų valdymo sistemos,
dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) ir personalo valdymo sistemos (toliau – PVS).
Finansų valdymo ir apskaitos sistemų diegimas buvo dalis LR finansų ministerijos vykdytos
viešojo sektoriaus apskaitos reformos. Interviu programa atskleidė, kad fragmentiškas FVAIS
diegimas jau kelia rūpesčių ir neduoda kokybinio pokyčio. Pirma, dalis viešojo sektoriaus

86

LRVK, Apklausos „Strateginis planavimas savivaldybėse“ tyrimo ataskaita, Vilnius, 2014 m.
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organizacijų įsidiegė pernelyg sudėtingas ir institucijos / įstaigos poreikiams nepritaikytas
apskaitos sistemas (pvz., SAP programą). Kadangi sistema neatitinka poreikių ir yra
nesuderinta su kitais institucijos / įstaigos procesais, apskaita yra toliau tvarkoma
naudojantis senaisiais metodais (pvz., MS Excel programos aplinkoje). Per interviu kalbinti
tarnautojai minėjo, kad dažnai mažiau brandžios organizacijos įsigydavo tai, ką siūlydavo
konkretus tiekėjas. Antra, kadangi esama plačios įsidiegtų IT sprendimų įvairovės, jų
tarpusavio sąveika ir suderinamumas sunkiai tikėtini arba apskritai negalimi. Tai sunkina
veiksmingą apsikeitimą informacija. Taigi didelis įsidiegtų / diegiamų apskaitos sistemų
kiekis dar nelemia efektyvesnio vidaus administravimo mažesnėse įstaigose ir savivaldybėse.
Projektų valdymo sistemos nebuvo plačiai diegiamos. Šiuos vidaus administravimo
sprendimus diegėsi ar diegiasi keturios centrinės valdžios lygmens įstaigos ir šešios
savivaldybės. Čia taip pat susiduriama su kiekybės ir kokybės / tikslingumo skirtimi. Projektų
valdymo įrankis naudingas tuomet, kai a) organizacijos veikla grindžiama (arba didžioji
veiklos dalis yra susijusi su) projektų įgyvendinimu, b) yra aukštas organizacijos projektų
vadybos brandos laipsnis. IT sprendimas turėtų būti suvokiamas kaip pagalbinė
administracinė, o ne kaip esminė ir būtina sąlyga vidaus administravimui tobulinti. 2014 m.
LRVK atlikta savivaldybių strateginio planavimo apklausa parodė, kad vienas didžiausių
iššūkių yra nuoseklios stebėsenos trūkumas. Projektų valdymo įrankis yra stebėsenos
įrankis, leidžiantis esamuoju laiku įvertinti projekto būklę. Jeigu stebėsenos procesai nėra
institucijos/ įstaigos kasdienės veiklos dalis, tuomet projektų valdymo įrankis tik sukurs
papildomą administracinę naštą.
Dokumentų valdymo sistemos gali būti įvardijamos kaip labiausiai šiuo metu prie Lietuvos
viešojo sektoriaus organizacijų vidaus administravimo efektyvumo prisidedantis IT
sprendimas. Jis atitinka institucijų ir įstaigų kasdien atliekamus darbus bei palengvina
gaunamų, derinamų ir siunčiamų raštų administravimą. Taip pat dalis organizacijų
dokumentų valdymo sistemas naudoja procesų trukmei skaičiuoti, pavyzdžiui, per kiek dienų
atsakoma į raštą. Per interviu buvo išsakyti keli neigiami dokumentų valdymo sistemų
diegimo aspektai. Pirma, kaip ir diegiant bet kokį IT sprendimą, būtinas aktyvus pačios
institucijos / įstaigos dalyvavimas, nes tik taip sistema gali atspindėti organizacijos poreikius.
Kartais sistemų diegimas yra paliekamas išorės paslaugų teikėjo nuožiūrai. Antra, dažnai
organizacijos iki galo neišnaudoja DVS teikiamų galimybių arba dubliuoja DVS procesus. Tai
itin aktualu derinant oficialius raštus – organizacijos viduje raštas dažnai derinamas tiek
popieriniu / fiziniu pavidalu, tiek DVS sistemoje. Tai sukuria dviprasmybes ir dar labiau
sunkina vidaus administravimo procesus.
Personalo valdymo sistemos buvo diegiamos 16-oje institucijų / įstaigų. Personalo valdymo
sistemas diegėsi Seimui, Vyriausybei ir / ar atskiroms ministerijoms pavaldžios įstaigos (7
atvejai), savivaldybių administracijos (8 atvejai) ir Lietuvos Respublikos generalinė
prokuratūra. Paminėtina, kad savivaldybių grupę sudarė vien mažesnės savivaldybės. Taip
pat, analizuojant SFMIS duomenis, pastebėta, kad daugumos projektų tikslas nebuvo vien
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personalo valdymo sistema – ji buvo diegiama kartu su finansų valdymo ir apskaitos,
strateginio planavimo, projektų valdymo ar dokumentų valdymo IT sprendimais.
Apibendrinant galima pasakyti, kad dauguma vidaus administravimo efektyvumą didinančių
sprendimų buvo diegiami vienu kartu. Tai gali būti vertinama dvejopai. Viena vertus, toks
diegimas užtikrina geresnį sistemų tarpusavio suderinamumą ir didesnes galimybes
apsikeisti reikiamais duomenimis. Antra vertus, per interviu buvo dažnai išsakomos
nuomonės, jog viešojo sektoriaus organizacijos diegiasi tuos IT sprendimus, kuriuos siūlo
paslaugų tiekėjai, neįsivertinusios jų tikslingumo ir poreikio. Taigi vidaus administravimo
sistemų srityje 2007–2013 m. laikotarpiu finansinių išteklių ir rinkoje esamų produktų
pasiūla formavo paklausą tarp institucijų ir įstaigų.
Pagerėjusi viešųjų paslaugų kokybė. 2007–2013 m. prie šio rezultato siekimo prisidėjo 84
projektai kokybės vadybos metodų diegimo srityje. VRM atliktas ŽIPVP 4 prioriteto 3
uždavinio rezultato rodiklio „Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokybės vadybos
sistemos, dalis (proc.)“ vertinimas atskleidė, kad 2012 m. rezultato rodiklio reikšmė buvo
31,5 proc. ir 6,5 proc. viršijo ŽIPVP iškeltą tikslą (25 proc.). 2012 m. valstybės ir savivaldybių
išlaidų, kurias apėmė kokybės vadybos sistemos, dalis valstybės biudžete (be dotacijų
savivaldybėms), palyginti su 2011 m., išaugo nuo 19,9 proc. iki 31,5 proc. Tokį akivaizdų
prieaugį reikėtų aiškinti tuo, kad 2012 m. 2,7 mlrd. biudžeto vykdymą deklaravusi Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerija įsidiegė ISO 9000 kokybės vadybos sistemą. Taigi dėl
skaičiavimo metodikos specifiškumo rezultato rodiklis labai priklauso nuo kokybės valdymo
sistemos (toliau – KVS) diegimo tose institucijose, kurios gauna didžiausius asignavimus iš
valstybės biudžeto. Taip pat pažymėtina, kad, pagal turimus duomenis, 2013, 2014 ir 2015 m.
rodiklio reikšmės augimas nėra numatomas.
Atlikus vertinimą nustatyta, kad dauguma viešojo administravimo institucijų lėšų trūkumą
nurodo kaip vieną svarbiausių KVS diegimo kliūčių. Tai rodo tiek vertinant ŽIPVP 4 prioriteto
rodiklius atlikta asignavimų valdytojų apklausa, tiek UAB „EKT“ parengta 2012 m. ataskaita
„Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo ir kitose institucijose /
įstaigose stebėsena“87. 2013 m. UAB „SIC“ atliktas kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos
viešojo administravimo ir kitose institucijose / įstaigose stebėsenos vertinimas dar kartą
patvirtino 2012 m. rezultatus – organizacijos, netaikančios jokio kokybės vadybos metodo,
pagrindine kliūtimi įvardijo finansinių išteklių trūkumą88. Vis dėlto, remiantis ŽIPVP 4
prioriteto rodiklių vertinime pateikta informacija, lėšos KVS diegimui yra skiriamos visoms

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, „Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo
administravimo ir kitose institucijose / įstaigose stebėsena“, ataskaita, 2012 m. Tyrimas atliktas LR vidaus
reikalų ministerijos užsakymu. Šaltinis internete: <http://vakokybe.vrm.lt/get.php?f.655>.
88 UAB „Socialinės informacijos centras“, „Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo ir
kitose institucijose / įstaigose stebėsena 2013 m.“, tyrimo ataskaita. Tyrimas atliktas LR vidaus reikalų
ministerijos užsakymu, 2013 m. Šaltinis internete: <http://vakokybe.vrm.lt/get.php?f.804>.
87

88

EINAMOJO STRATEGINIO VERTINIMO ATASKAITOS PARENGIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PRISTATYMO
PASLAUGOS

paraiškas pateikusioms institucijoms. Taigi yra tikėtina, kad viešojo sektoriaus institucijos
nežino arba nesidomi galimybėmis gauti ES struktūrinių fondų finansavimą kokybės vadybos
sistemoms diegti. Pradėjus finansuoti kokybės vadybos sistemų diegimą ESF lėšomis,
diegiančiųjų KVS skaičius išaugo. Kita vertus, interviu programa atskleidė, kad ne visoms
institucijoms / įstaigoms, ES struktūrinių fondų lėšomis įsidiegusioms KVM, būdingas rimtas
ir atsakingas požiūris į kokybės valdymą: kokybės vadybos sistema dažnai yra laikoma tik
patraukliu institucijos įvaizdžiui būtinu elementu89.
Pagal priemonę VP1-4.3-VRM-01-V taip pat buvo finansuotos ir viešųjų paslaugų tobulinimo
bei asmenų aptarnavimo gerinimo iniciatyvos. 2007–2013 m. buvo atlikta viešųjų paslaugų
centrų steigimo galimybių studija. Jos išvadose nurodoma, jog Lietuvoje yra visos galimybės
steigti viešųjų paslaugų centrus. Taip pat pagal šią priemonę buvo finansuojami paslaugų
standartų rengimai, piliečių chartijų lyginamosios studijos, jų rengimo metodiniai
dokumentai. Naujuoju 2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama stiprinti šias iniciatyvas,
toliau plėtojant paslaugų standartų rengimą, inicijuojant viešųjų paslaugų centrų steigimą.
2007–2013 m. efektyvų asmenų aptarnavimą buvo siekiama formuoti pasitelkiant
fragmentiškus mokymus. Atkreiptinas dėmesys, kad įgyvendinant minėtas iniciatyvas yra
reikalinga proaktyviai keisti bendrą aptarnavimo kultūrą viešojo sektoriaus organizacijose.
Apibendrinant galima pasakyti, kad veiklos valdymo tobulinimo srities priemonių produktai
apima įdiegtas veiklos valdymo sistemas, parengtas galimybių studijas dėl savivaldybėms
aktualių strateginių krypčių, įdiegtas IT sistemas, įvairius vidaus administravimą
palengvinančius įrankius (jų yra apie 200), kokybės vadybos sistemas, įgyvendintas asmenų
aptarnavimo kokybės gerinimo iniciatyvas ir kt. Rezultatai apima išaugusias valstybės
išlaidas, skiriamas veiklos valdymo sistemoms visose ministerijose, kelis sisteminio lygmens
kokybės vadybos plėtros stebėsenos Lietuvoje projektus, įgyvendintus KVS ir vidaus
administravimo praktikų diegimo projektus, papildytus ar parengtus savivaldybių
strateginius plėtros planus ir kt. Vis dėlto iki šiol stebimas daugiausia kiekybinis sukurtų
produktų ir rezultatų svoris: kokybinė analizė parodo, kad dažnai sprendimai buvo diegiami
siekiant panaudoti sutaupytas projekto lėšas, nepakankamai gerai įvertinus realų IT
sprendimo poreikį ar neužsitikrinus institucijos / įstaigos vadovų ir darbuotojų palaikymo.
Elektroninės valdžios skatinimas
Kadangi pagal elektroninės valdžios priemones baigta įgyvendinti tik pusė projektų ir
išmokėta tik pusė numatytų lėšų, įgyvendinant šį projektą daugelio stebėsenos rodiklių
įvertinti neįmanoma. Kai kurių rodiklių reikšmes (pvz., „Sukurtų elektroninių paslaugų
vartotojų dalis (iš visų atitinkamų paslaugų vartotojų) po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių

VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas, siekiant parengti išsamią informaciją Europos
Komisijai teikiamai metinei įgyvendinimo ataskaitai, 2013“, galutinė vertinimo ataskaita. 2013 m. liepos 23 d.
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paslaugų sukūrimo“ gali būti skaičiuojamos praėjus dvejiems metams po paslaugų sukūrimo,
todėl nebaigus įgyvendinti projektų, jos negali būti apskaičiuotos. Kitų rodiklių reikšmės
(pvz., „Pirmos kategorijos informacinės sistemos prieinamumo pažeidimų sumažėjimas“)
nėra skaičiuojamos, nes šie rodikliai dar neįtraukti į veiksmų programą. Kadangi
rezultatyvumas yra glaudžiai susijęs su poveikiu, plačiau numatyti pokyčiai aptariami
skyriuje „1.9. Poveikis“.
Sisteminių viešosios politikos reformų vykdymas
Sisteminių reformų sričiai priklausančių projektų vidutinis įsisavinimo procentas yra apie
70–72 proc., o projektų baigtumas – apie 38 proc. Šiuo metu dar anksti kalbėti apie
priemonių pasiektus rezultatus.
Dauguma projektų buvo įgyvendinti LR Vyriausybei ir (ar) ministerijoms pavaldžių
institucijų. Tai rodo, kad dauguma jų buvo sektorinio, bet ne sisteminio pobūdžio. Remiantis
SFMIS duomenimis buvo atlikta išsami sisteminių reformų srities priemonių projektų analizė.
Projektų analizė atskleidė, kad jų įvairovė buvo pakankamai didelė. Dauguma projektų kūrė
įvairias stebėsenos ar registravimo sistemas (dauguma jų pagrįstos IT sprendimais). Taip pat
sisteminių reformų srityje buvo įgyvendinami vertinimai ir tobulinamas reglamentavimas.
Tai gali būti laikoma savotiškais parengiamaisiais darbais platesnėms srities reformoms. Taip
pat pabrėžtina, kad PFSA apibrėžiami projektų rezultatai yra dažniau produkto lygmens.
Siekiant toliau analizuoti projektų rezultatus, sisteminių reformų priemonių rezultatai yra
agreguojami į tris pagrindines grupes:
 geresnė darbuotojų kvalifikacija;
 optimizuotas valdymas;
 sukurtos stebėsenos informacinės sistemos.
Geresnė darbuotojų kvalifikacija. Šio rezultato projektų lygmeniu nebuvo siekiama atskirai,
t. y. mokymai buvo integruoti į platesnio pobūdžio projektus. Dažniausiai buvo siekiama
apmokyti darbuotojus naudotis sistema arba suteikti darbuotojams tiesioginiam darbui
reikalingų kompetencijų. Išimtis yra LMT įgyvendintas projektas „Programinio konkursinio
(mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektų) finansavimo modelio parengimas ir
įgyvendinimas – Lietuvos mokslo tarybos administracinių bei ekspertinių gebėjimų ir
funkcijų, susijusių su programinio-konkursinio finansavimo modelio parengimu,
stiprinimas“. Šis projektas buvo išskirtinai orientuotas į kvalifikacijos tobulinimą ir naujų
kompetencijų ugdymą. Atlikus kiekybinę SFMIS duomenų analizę, buvo nustatyta, kad iki
2013 m. gruodžio mėn. buvo apmokyti mažiausiai 827 asmenys (neunikalių dalyvių skaičius,
remiantis baigtų įgyvendinti projektų planuotais apmokyti asmenų kiekiais). Toks nedidelis
skaičius abiejų priemonių kontekste yra paaiškinamas tuo, kad pačios priemonės nebuvo
nukreiptos į tarnautojų mokymus.
Optimizuotas valdymas. Nagrinėjant sisteminių reformų priemonių įgyvendintus projektus,
ištirta, kad net 60 proc. rezultatų buvo orientuota į valdymo optimizavimą. Nepaisant šio
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didelio skaičiaus, pažymėtina, jog pati valdymo optimizavimo prieiga dauguma atvejų
(išskyrus tokias iniciatyvas kaip verslą kontroliuojančių institucijų funkcijų optimizavimas)
yra pakankamai fragmentuotos, nukreiptos į atskirų sektorinių viešojo valdymo įstaigų
kuruojamą sritį (pvz., Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos projektas
„Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymo tobulinimas“). Šioje rezultatų
kategorijoje esama ir tokių projektų, kurie yra sisteminiai, apimantys nacionalinę politiką
atskirose srityse (pvz., SADM įgyvendinamas projektas „Lietuvos socialinio modelio,
apimančio užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio
draudimo tvarumą, sukūrimas“, Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai
situacijų centro įgyvendinamas projektas „Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valdymo
ekstremaliųjų sveikatai situacijų atvejais tobulinimas“). Vis dėlto tai labiau pavieniai atvejai.
Apibendrinant galima pasakyti, kad valdymas dažniausiai buvo ar yra optimizuojamas
pavienėse srityse, o projektai įgyvendinami LR Vyriausybei ar atskiroms ministerijoms
pavaldžių įstaigų. Projektai dėl savo specifiškumo labiau priklauso organizaciniam lygmeniui.
Sukurtos stebėsenos informacinės sistemos. Valdymo optimizavimo srityje galima buvo įžvelgti
sisteminėms reformoms būdingų projektų, o stebėsenos informacinės sistemos, sudarančios
apie 36 proc. visų rezultatų, buvo nukreiptos į atskirų organizacijų vykdomą veiklą ir jos
tobulinimą. Dauguma rezultato rodiklių yra netinkami, nes atspindi produktų lygmenį, o ne
siekiamą pokytį. Apibendrinant galima pasakyti, kad ateityje rekomenduojama tinkamai
apibrėžti rezultato lygmens rodiklius, jais siekiant matuoti pokytį, o ne projektų sukurtų
produktų kiekį.
Taigi, siekiant tiksliai apibrėžti sisteminių viešosios politikos reformų vykdymo temos
produktus ir rezultatus, susiduriama su fragmentuota rodiklių sistema ir intervencijų logikos
spragomis. Projektų sukurtų produktų įvairovė yra palyginti plati: parengti metodiniai
dokumentai, atlikti administracinės naštos vertinimo tyrimai, sukurtos IT sistemos ar
parengti stebėsenos įrankiai, apmokyti darbuotojai ir kt. Visi šie produktai prisideda prie
trijų rezultatų grupių: sustiprintų kompetencijų, optimizuoto valdymo ir stebėsenos
informacinių sistemų naudojimo.
Institucinio bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimas
Pagal bendradarbiavimo tarp valdžios institucijų ir kitų suinteresuotųjų grupių skatinimo
priemones kol kas yra įgyvendinta itin mažai projektų, t. y. 39 proc. Už bendradarbiavimo
projektus mažiau įgyvendinta tik sisteminių viešųjų politikų reformų, tačiau skirtumas
minimalus – 1 proc. Analizuojant kiekvieną bendradarbiavimo priemonę atskirai, išaiškėja,
kad labiausiai pažengusi sritis yra susijusi su ES politikų įgyvendinimu (žr. 21 lentelę). Tai
galima paaiškinti tuo, kad keli projektai buvo tiesiogiai susiję su pasirengimu Lietuvos
pirmininkavimui ES Tarybai 2013 m. Todėl keletas projektų vis dar nėra pasibaigę. 2013 m.
gruodžio mėn. SFMIS duomenimis, buvo atlikti 47,97 proc. Lietuvos narystės ES poveikio ir
kiti tyrimai, parengti dokumentai, skirti geresniam ES politikų įgyvendinimui, iš planuojamų
123. Aukštesniojo lygmens – rezultato – rodiklis „Valstybės institucijų ir įstaigų, užtikrinančių
atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose, gebėjimų stiprinimas išplečiant Lietuvos
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narystės ES poveikio vertinimo mastą ir gerinant kokybę, skaičius“ jau yra pasiektas
92,42 proc. Šie skaičiai atskleidžia, kad pagal pasirinktus rodiklius priemonė tikrai bus
rezultatyvi ir netgi turi potencialą viršyti užsibrėžtą tikslą. Tačiau šitai reikėtų vertinti
neigiamai, nes tai reiškia, jog rezultato lygmens rodiklis buvo pasirinktas netinkamai.
17 lentelė. Bendradarbiavimo sričiai priklausančių priemonių įgyvendinimo lygis
Priemonė
Valdžios
ir
nevyriausybinio
sektorių bendradarbiavimas ir
partnerystė (VP1-4.1-VRM-08-V)
Bendradarbiavimo tarp valstybinio
ir
nevyriausybinio
sektorių
skatinimas (VP1-4.1-VRM-07-V)

Projektų skaičius
17

Baigtų projektų skaičius (proc.)
0 (0 proc.)

2

1 (50 proc.)

Viešojo ir privataus sektorių 1
partnerystė (VP1-4.1-VRM-06-V)
Geresnis Europos Sąjungos politikų 7
įgyvendinimas (VP1-4.2-VRM-05V)
Regioninių ekonomikos augimo 77
centrų plėtra (VP3-1.1-VRM-01-R)
Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos 213
diversifikacijai kaimo vietovėse
sudarymas (VP3-1.2-VRM-01-R)
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SFMIS duomenimis.

0 (0 proc.)
5 (71,43 proc.)

33 (42,86 proc.)
93 (43,66 proc.)

Mažiausiai pažengę bendradarbiavimo tipai yra viešojo ir privataus sektorių partnerystė ir
viešojo sektoriaus bendradarbiavimas su nevyriausybiniu sektoriumi. Tačiau tikėtina, kad
bendradarbiavimas su privačiu sektoriumi bus rezultatyvus, nes jau dabar iš 500 asmenų
mokymuose dalyvavo 93 proc. dalyvių, o iš 7 teisės aktų, reglamentuojančių ir plėtojančių
viešojo ir privataus sektorių partnerystės procesą valstybėje, jau yra parengti ar patobulinti 4
teisės aktai. Be to, Lietuvos centrinė valdžia ir vietos valdžia jau yra inicijavusi ar ketina
sudaryti 6 partnerystės sutartis90, o atskiras padalinys, teiksiantis metodinę ir konsultacinę
pagalbą viešojo bei privataus sektorių subjektams, nustatant, parengiant ir įgyvendinant
partnerystės projektus, jau yra įsteigtas. Todėl šie projekto rezultatai ir produktai leidžia
prognozuoti, jog 2 viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektai bus tikrai inicijuoti
(ypač tuomet, jeigu bus laikoma, jog LR Vyriausybės patvirtinimas reiškia projekto
inicijavimą91). Bendradarbiavimo su nevyriausybiniu sektoriumi rezultatai yra mažai

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė. Metodinė pagalba VPSP projektų rengimui. Mokymai. Konsultacijos.
<http://www.ppplietuva.lt/projektai/>.
91 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
įgyvendinimo vertinimas“, galutinė vertinimo ataskaita. Parengta LR finansų ministerijos užsakymu, 2011 m.
Šaltinis
internete:
90
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pasireiškę, nes jai priklausanti priemonė „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių
bendradarbiavimas ir partnerystė“ (VP1-4.1-VRM-08-V) buvo pradėta itin vėlai – 2012 m.
Tačiau vienas iš šiai grupei priklausančių projektų jau yra įgyvendintas92. Vieni svarbiausių
bendradarbiavimo su nevyriausybiniu sektoriumi projektų produktų ir rezultatų yra 64
rekomendacijų paketai, 110 koncepcijų, strategijų, metodinės ir informacinė medžiagos
parengimas, 4 bendradarbiavimo modelių ir tinklų sukūrimas ir 1 teisės akto projekto
parengimas. Pastarieji produktai turėtų labiausiai prisidėti prie bendradarbiavimo tarp
viešojo ir nevyriausybinio sektorių skatinimo. Kiti bendradarbiavimo su nevyriausybiniu
sektoriumi tipui priskiriami produktai pateikiami 7.3 ataskaitos dalyje.
Beveik pusė regioninių projektų, kurie yra įgyvendinami pagal Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 1 prioritetą „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ jau yra įgyvendinti. Vėliausia projektų pabaiga
yra numatyta 2015 m., o likusių projektų vertė yra santykinai nedidelė. Tai leidžia tikėtis, kad
visi projektai bus įgyvendinti laiku93. Tačiau pabrėžtina, kad egzistuoja nedidelė tikimybė, jog
regioninio bendradarbiavimo projektai pasieks rezultato lygmens rodiklį. Veiksmų programų
priede numatyta, kad į šalį turėtų būti pritraukta 172,64 mln. privačių investicijų, tačiau,
2013 m. gruodžio mėn. SFMIS duomenimis, į šalį buvo pritraukta tik 13,95 mln. investicijų,
t. y. 8,08 proc. Produkto lygmens rodiklis – įgyvendintų kaimo integruotos bendruomeninės
ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu,
plėtros projektų skaičius – yra pasiektas 43,48 proc. Tai reiškia, kad projektų produktai –
poilsio ir laisvalaikio zonų sutvarkymas (pėsčiųjų takų, sporto aikštynų įrengimas ir t. t.),
gatvių apšvietimo įrengimas, pastatų, kelių ir šaligatvių rekonstrukcija, bendruomenės
patalpų vidinis įrengimas, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir teritorijų bei aplinkos
sutvarkymas – neturi didelės įtakos investicijų pritraukimui. Tai galima paaiškinti tuo, kad
rezultato rodiklis iš tikrųjų yra poveikio lygmens ir jis veikiamas daugybės kitų veiksnių,
tokių kaip mokestinė aplinka, paskatos verslo kūrimui ir plėtrai, bendra ekonomikos padėtis
šalyje ir t. t. Todėl vien gerinant viešąją infrastruktūrą mažai tikėtina, kad bus pritrauktos

<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/
4_prioriteto_vertinimo_ataskaita.pdf>.
92 Jį įgyvendinant sukurta 4 metodikos, 13 įvertinimų ir 1 rekomendacija savivaldybėms dėl jaunimo politikos, 7
tyrimai, 1 bendradarbiavimo strategija, parengtas 1 akreditavimo mechanizmas organizacijoms, galinčioms
sertifikuoti jaunimo darbuotojus, 1 ilgalaikės jaunimo problematikos tyrimų koncepcija, atlikta 14 jaunimo
politikos kokybės įgyvendinimo vertinimų savivaldybėse partnerėse, parengta ir išbandyta 1 su jaunimu
dirbančių organizacijų stebėsenos ir kokybės kontrolės sistema, surengti 27 mokymai, kuriuose dalyvavo 300
asmenų, suorganizuota 17 renginių ir parengtos bei įgyvendintos koncepcijos 4 savivaldybėse, tačiau, SFMIS
duomenimis, nebuvo pasiektas svarbiausias projekto rezultatas, t. y. nebuvo sukurta partnerystė.
93 UAB „BGI Consulting“, „2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonės
„Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ įgyvendinimo atskiruose regioniniuose ekonomikos augimo
centruose ir jos tęstinumo vertinimas“, galutinė ataskaita. Parengta LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu,
2012
m.
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/
VRM_Regionu_centru_pletros_vertinimas_ataskaita.pdf>.
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privačios investicijos. Žinoma, galima rasti ir kitų paaiškinimų, pavyzdžiui, kad šio rezultato
pasiekimas pasireikš gerokai vėliau negu projektai bus baigti vykdyti, t. y. kai pradės visiškai
funkcionuoti sutvarkyta infrastruktūra94, arba kad rezultato lygmens rodiklio pasiekimui
neigiamos įtakos turėjo 2008 m. pasaulinė ekonomikos krizė, dėl kurios smulkiojo ir
vidutinio verslo finansinė situacija itin suprastėjo, todėl visur mažėjo investicijų skaičius. Be
to, Lietuva tarp kitų Baltijos šalių nebūtinai yra laikoma patrauklia investuoti.
<http://www.esparama.lt> svetainės duomenimis, daugiausia projektuose sukurtų produktų
yra tarp dviejų priemonių: „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių
skatinimas“ (VP1-4.1-VRM-07-V) ir „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“
(VP1-4.2-VRM-05-V). Apie kitas bendradarbiavimo sričiai priskiriamas priemones
informacijos dar nėra. Įgyvendinant projektus dažniausiai sukuriamas produktas yra tyrimai
ir studijos, tačiau per interviu respondentai sutaria, kad tokio tipo produktų reikalingumą
centriniu lygmeniu sudėtinga nustatyti, nėra aišku, kiek atliekant tyrimus gautos žinios vėliau
yra panaudojamos, todėl ateinančiuoju programavimo laikotarpiu bus siekiama mažinti tokio
tipo produktų kiekį. Kaip gerąjį produkto pavyzdį galima išskirti 4 jaunimo centrų
koncepcijas, kurių tikslas yra padėti išbandyti įvairius modelius, skatinančius skirtingas
darbo su jaunimu formas, plėtojant infrastruktūrą, palankią nevyriausybinių organizacijų ir
su jaunimu dirbančių institucijų veiklai95. Keturios koncepcijos buvo įgyvendinamos
Klaipėdos miesto, Skuodo rajono, Kelmės rajono ir Jonavos rajono savivaldybėse. Jaunimo
reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siekė užtikrinti gerosios
patirties sklaidą kitose šalies savivaldybėse, todėl darbuotojai, perimantys patirtį, buvo
kviečiami atvykti pažiūrėti, kaip vykdomos jaunimo centrų veiklos šiose keturiose
savivaldybėse96. Taigi įgyvendinant projektą buvo užtikrinta, kad sukurtais produktais
pasinaudotų kuo daugiau savivaldybių. Daugiau duomenų apie sukurtus produktus
pateikiama analizuojant 7.3 klausimą.
Taigi pagrindiniai institucinio bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimo produktai – tai
suorganizuoti mokymai, renginiai ir seminarai, atlikti įvairūs tyrimai ir studijos, patobulinti
infrastruktūros objektai. Kadangi įgyvendinta tik 39 proc. visų planuojamų projektų, jų
rezultatai dar nespėjo pasireikšti. Tačiau galima prognozuoti, kad beveik visose priemonėse
siekiami rezultatai bus pasiekti, nes jie matuojami kiekybiškai ir neapima kokybinio projektų
rezultatų turinio. Priemonės, skirtos regioniniam bendradarbiavimui skatinti, rezultatai
nebus pasiekti, nes viešosios infrastruktūros gerinimo neužtenka stengiantis pritraukti
privačias investicijas.

Ten pat.
ES
struktūrinė
parama,
„4
jaunimo
centrų
koncepcijos“,
<http://www.esparama.lt/esfproduktai?id=090bdd538018e488>.
96
„Jaunimo centrų koncepcijų plėtojimas“, <http://ijpp.lt/lt/Vir%C5%A1utinis+meniu/artimiausirenginiai/jaunimo-centru-koncepcijos-pletojimas/>.
94
95
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Atsakant į klausimą, „Kokie 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo
priemonių ir projektų produktai ir rezultatai buvo sukurti viešojo valdymo srityje?“ galima
teigti, kad pagrindiniai produktai ir rezultatai yra didelis išmokytų darbuotojų skaičius ir
įgytų žinių taikymas darbe, sisteminiai žmogiškųjų išteklių ir veiklos valdymo projektai,
didelis skaičius įdiegtų kokybės vadybos, finansų, apskaitos, dokumentų ir personalo
valdymo sistemų bei strateginio planavimo dokumentai visose savivaldybėse. Taip pat
svarbūs produktai ir rezultatai yra susiję su didesne el. paslaugų pasiūla ir naudojimu bei
intelektualių valdymo sistemų diegimu.

7.3. Ar sukurti produktai ir rezultatai padėjo pasiekti viešojo valdymo tobulinimo tikslus ir
uždavinius, numatytus 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėse?
Ši analizė apima viešojo valdymo tobulinimo tikslų ir uždavinių bei pasiektų rezultatų
įvertinimą. Analizė pagrįsta įvairiais informacijos šaltiniais (SFMIS duomenų analize,
apklausų duomenų analize, interviu) ir atlikta remiantis atitinkamų viešojo valdymo sričių
intervencijų logikomis, pateikiamomis tinkamumo dalyje.
Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas
Šioje dalyje siekiama įvertinti, kiek sukurti žmogiškųjų išteklių intervencijų produktai ir
rezultatai prisidėjo prie šios srities ES struktūrinės paramos tikslų ir uždavinių. Paveiksle
toliau pavaizduoti žmogiškųjų išteklių intervencijų tikslai (siektini ilgojo ir trumpojo
laikotarpio rezultatai) ir uždaviniai (siektini tiesioginiai rezultatai). Toliau vertinamas
kiekvieno tikslo ir uždavinio pasiekimas.
Žmogiškųjų išteklių intervencijų uždaviniai yra:
 valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimas;
 valstybės tarnybos sistemos tobulinimas (žr. 7 paveikslą).
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7 paveikslas. Žmogiškųjų išteklių intervencijų priemonės ir siektini rezultatai
Siektini ilgojo laikotarpio rezultatai-tikslai (pagal 4 prioriteto I uždavinį)
Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas ir valstybės tarnybos
administracinių gebėjimų stiprinimas
Siektini trumpojo laikotarpio rezultatai-tikslai
(pagal Veiksmų programos 4 prioriteto I uždavinio sritis)

Modernus ŽI valdymas (priėmimas,
užmokestis, garantijos, vertinimas,
sistemos)

Patobulintas
etinių normų
taikymas

Pagerinta mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo
sistema

Geresnė valstybės
tarnautojų ir kitų
darbuotojų
kvalifikacija

75 proc. asmenų darbe taiko
įgytas žinias ir įgūdžius

Siektini tiesioginiai rezultatai – uždaviniai (pagal Priemonių tikslus)
Patobulinta valstybės tarnautojų kvalifikacija

Patobulinta valstybės tarnybos sistema

Įgyvendinami 5 projektai, skirti valstybės tarnybos
sistemai tobulinti

Kuriamos
informac.
sistemos

Kuriama
strategijos,
planai

Organizuoja
mi renginiai,
mokymai

37 tūkst. asmenų dalyvauja
mokymuose

Organizuojami mokymai
Kuriamos mokymo
programos ir medžiaga

Atliekami tyrimai

Atliekami tyrimai

Priemonės
Valstybės
tarnybos sistemos
stiprinimas (VP14.1-VRM-01-V)

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

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

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

Žmogiškųjų išteklių
tobulinimas
viešajame
sektoriuje (VP1-1.1SADM-06-K)

Šaltinis: sudaryta PPMI.
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Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimas. Mokymo priemonių tikslas buvo „Didinti
valstybės tarnybos administracinius gebėjimus [...], tobulinant dirbančiųjų kvalifikaciją [...]“97.
Administraciniai gebėjimai gali būti apibrėžiami dvejopai98. Pirma, kaip organizacijų ir
asmenų gebėjimai, reikalingi veiksmingam viešajam valdymui. Antra, kaip administracinės
struktūros ir sistemos, žmogiškieji ištekliai ir veiklos valdymo priemonės, reikalingos
veiksmingam viešajam valdymui. Atsižvelgiant į analizuojamų priemonių turinį, galima teigti,
kad įgyvendinant ES paramą buvo laikomasi pirmojo požiūrio, t. y. administraciniai gebėjimai
yra daugiausia susiję su valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų kvalifikacija.
Įgyvendinant žmogiškųjų išteklių mokymų priemones, administruotas VRM, bus išmokyta
daugiau negu 40 tūkst. valstybės tarnautojų, statutinių ir kitų darbuotojų99. Kaip minėta,
faktiškai išmokytų valstybės tarnautojų, statutinių ir kitų darbuotojų yra kur kas daugiau (žr.
7.2 klausimą). Nėra tikslių duomenų apie tai, kokia valstybės tarnautojų dalis buvo mokyta iš
ES struktūrinių fondų lėšų, tačiau šių fondų (ir kitų šaltinių100) dalis 2010–2012 m. viršijo iš
biudžeto mokymams skiriamą finansavimo dalį (žr. 8 paveikslą). Tai reiškia, kad po fiskalinės
krizės 2009 m. ES lėšos sąlyginai pakeitė biudžeto finansavimą valstybės tarnautojų
kvalifikacijos tobulinimo srityje.
8 paveikslas. Biudžeto ir ES lėšų, skirtų mokymams, dinamika 2008–2012 m.

Šaltinis: VTD 2010 ir 2012 m. veiklos ataskaitos.

Remiantis priemonių „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (VP1-4.1-VRM04-R), „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (VP1-4.1-VRM-03-V), „Kvalifikacijos
tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“ (VP1-4.1-VRM-02-V) ir „Žmogiškųjų išteklių
tobulinimas viešajame sektoriuje“ (VP1-1.1-SADM-06-K) finansavimo sąlygų aprašais.
98 Pagal J. H. Addison, „Is Administrative Capacity a Useful Concept?. Review of the Application, Meaning and
Observation of Administrative Capacity in Political Science Literature“, 2009 m. Šaltinis internete:
<http://personal.lse.ac.uk/addisonh/Papers/AC_Concept.pdf>.
99 Skaičiuojami neunikalūs asmenys.
100 Kiti šaltiniai, VTD duomenimis, sudarė labai mažą dalį lėšų.
97
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Atkreiptinas dėmesys, kad kvalifikacijos tobulinimo tikslas buvo orientuotas į procesą
(kvalifikacijos tobulinimą) ir nepakankamai konkretus. Pavyzdžiui, remiantis OECD
apžvalga101, konkretūs mokymo tikslai gali būti:
 padėti valstybės tarnautojams prisitaikyti prie technologinių, teisinių ir kitų pokyčių
(pvz., informacinių technologijų mokymai, ES pirmininkavimo mokymai102);
 padidinti valstybės tarnybos efektyvumą, t. y. sumažinti veiklos išlaidas (pvz., gali būti
mokymai, susiję su strateginių planų įgyvendinimu, veiklos valdymu, korupcijos
prevencija);
 pagerinti piliečių, arba paslaugų gavėjų, pasitenkinimą (pvz., mokymai, susiję su paslaugų
teikimu, ryšių su visuomene mokymai);
 padidinti valstybės tarnautojų motyvaciją (pvz., individualaus tobulėjimo mokymai);
 kiti.
Įgyvendinant mokymo priemones, šių tikslų buvo siekiama netiesiogiai, jie nebuvo
operacionalizuoti priemonių tiksluose. Įvertinus faktines veiklas, produktus ir rezultatus,
galima teigti, jog daugiausia dėmesio buvo skiriama pirmajam tikslui pagal Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (toliau – OECD) – padėti valstybės tarnautojams
prisitaikyti prie technologinių ir kitų pokyčių – nes 2/5 mokymų dalyvių mokėsi
kompiuterinio raštingumo ir (ar) ES kalbų.
Valstybės tarnybos sistemos tobulinimas. Vienas iš analizuojamų priemonių tikslų buvo
„Tobulinti valstybės tarnybos sistemą [...]“103. Nors priemonės tiksluose nedetalizuota,
valstybės tarnybos tobulinimu pagal ES veiksmų programą apima šias sritis104:
1) atranka ir priėmimas į pareigas;
2) darbo užmokestis ir socialinės garantijos;
3) veiklos vertinimas;
4) personalo valdymo sistemos ir valstybės tarnybos valdymo informacinės
sistemos tobulinimas.
Buvo įgyvendinti 5 projektai, skirti valstybės tarnybos sistemai tobulinti. Labiausiai šie
projektai prisidėjo prie valstybės tarnybos tobulinimo ketvirtosios srities, susijusios su
personalo valdymo sistemomis ir valstybės tarnybos valdymo informacinėmis sistemomis (3

OECD (1997), „Public Service Training in OECD Countries“, SIGMA Papers, No. 16, OECD Publishing.
Šaltinis
internete:
<http://www.oecd-ilibrary.org/governance/public-service-training-in-oecdcountries_docserver/download/5kml619ljzznen.pdf?expires=1392106314&id=id&accname=guest&checksum=8913B411CFE494B611AEF4CBE5E60B8A>.
102 Čia ir toliau skliausteliuose pateikiami pavyzdžiai yra iš VP1-4.1-VRM-03-V ir VP1-4.1-VRM-04-R priemonių
projektų.
103 Remiantis priemonės „Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas“ (VP1-4.1-VRM-01-V) finansavimo sąlygų
aprašu.
104ŽIP Veiksmų programa.
101
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projektai iš 5). Vienas projektas tiesiogiai prisidėjo prie pirmosios valstybės tarnybos
tobulinimo srities – atranka ir priėmimas į pareigas. Dar vienas projektas netiesiogiai turėtų
prisidėti prie visų sričių, nes yra susijęs su kompetencijų modelio diegimu.
Taigi galima teigti, kad prie priemonės tikslo – tobulinti valstybės tarnybos sistemą – buvo
prisidėta, nes minėti 5 projektai tiesiogiai ar netiesiogiai prisidėjo prie visų keturių valstybės
tarnybos tobulinimo sričių. Mažiausiai dėmesio buvo skiriama valstybės tarnautojų darbo
užmokesčio ir socialinių garantijų bei veiklos vertinimo sritims.
4 prioriteto tikslas yra „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas ir valstybės tarnybos
administracinių gebėjimų stiprinimas“. Remiantis šio tikslo aprašymu Veiksmų programoje,
galima teigti, kad žmogiškųjų išteklių intervencijos tikslai yra:
 modernizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą (priėmimas, užmokestis, garantijos,
vertinimas, sistemos);
 tobulinti etinių normų taikymą valstybės tarnyboje;
 tobulinti mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą;
 tobulinti valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją.
Modernizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą. Šis tikslas iš esmės tapatus anksčiau analizuotam
priemonės tikslui (tobulinti valstybės tarnybos sistemą). Todėl, kaip minėta, prie jo siekimo
buvo prisidėta.
Tobulinti etinių normų taikymą valstybės tarnyboje. Mokymų, susijusių su profesine etika,
procentinė dalis 2008–2011 m. nuolat mažėjo (žr. 9 paveikslą). Pavyzdžiui, 2011 m. buvo tik
322 valstybės tarnautojai, kurie už biudžeto arba ES lėšas mokėsi pagal profesinės etikos arba
korupcijos prevencijos programas. 2012 m. šių mokymų dalis labai išaugo – tam turėjo įtakos
ES finansuoti projektai. Maždaug 4 proc. mokymo projektų (7 projektai) buvo susiję su
korupcijos prevencijos ar etikos mokymais. Tačiau keli iš jų buvo didelio masto, todėl,
remiantis SFMIS duomenimis ir mokymo dalyvių apklausos rezultatais105, korupcijos
prevencijos ir etikos srities mokymuose dalyvavo apie 18 proc. VRM administruotų mokymo
(„vertikaliųjų“) priemonių dalyvių. Apklausos duomenys taip pat rodo, kad tema „Etika ir
vertybės“ buvo viena iš dažniausiai panaudojamų darbe.
9 paveikslas. Profesinės etikos ir korupcijos prevencijos mokymų, finansuotų iš biudžeto ir ES
lėšų, dalyvių dinamika 2008–2012 m.

105

Veiklų analizė ir ESTEP.
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Šaltinis: VTD 2010 ir 2012 m. veiklos ataskaitos.

Remiantis OECD rekomendacijomis106, etinių normų taikymo principai yra susiję ne tik su
etikos ir korupcijos prevencijos dalykų mokymu, bet ir su atskaitingumo, skaidrumo ir kitų
procedūrų bei sąlygų, skatinančių etinių normų taikymą, tobulinimu. Į šias sritis nebuvo
investuojama iš ES struktūrinių fondų.
Tobulinti mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą. Remiantis SFMIS duomenimis107,
įgyvendinant 28 projektus (žmogiškųjų išteklių srities) buvo sukurta bent viena mokymo
programa. Iš viso sukurta daugiau kaip 100 mokymo programų, skirtų valstybės tarnautojų,
statutinių ar kitų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. Atsižvelgiant į tai, kad 2008–2012 m.
buvo užregistruota apie 1 tūkst. valstybės tarnautojų mokymo programų108, galima teigti, jog
iš ES struktūrinių fondų finansuotos naujos programos sudaro santykinai nedidelę visų
bendrai sukurtų programų dalį.
Prie kvalifikacijos tobulinimo sistemos labiau buvo prisidėta netiesiogiai – dėl padidėjusios
valstybės tarnautojų mokymo paklausos mokymus vykdančios organizacijos savo lėšomis
parengė santykinai daug mokymo programų, nes naujų programų skaičius pastaraisiais
metais reikšmingai didėjo109 (žr. 10 paveikslą). Taigi galima teigti, kad buvo reikšmingai
prisidėta prie mokymo ir kvalifikacijos sistemos tobulinimo.
10 paveikslas. Naujų valstybės tarnautojų mokymo programų, finansuotų iš biudžeto ir ES lėšų,
dinamika 2008–2012 m.

Šaltinis: VTD 2010 ir 2012 m. veiklos ataskaitos.

Managing ethics: An OECD Recommendation, Focus, No. 9, 1998. Šaltinis
<http://www.oecd.org/gov/public-innovation/1900037.pdf./>. STT vertimas.
107 SFMIS, projektų veiklų aprašymai, 2013 m. gruodžio 9 d.
108
Valstybės
tarnybos
departamento
2012
m.
veiklos
ataskaita.
Šaltinis
<http://www.vtd.lt/index.php?1663624988>.
109 Ten pat.
106

internete:
internete:
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Tobulinti valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją. Kaip minėta, rezultato rodiklis
„Sėkmingai mokymus baigę asmenys, kurie taiko įgytas žinias darbe (6 mėnesiai po mokymų
pabaigos)“, 2012 m. duomenimis110, buvo nepasiektas. Siektina reikšmė ir rodiklio
skaičiavimo metodologija nurodo, kad mokymų tikslas buvo suteikti žinių ir įgūdžių, kurie
daugumos mokymų dalyvių būtų intensyviai naudojami darbe. Pasiekta reikšmė –
58,52 proc. – rodo, kad mokymai suteikė darbui reikalingų žinių, tačiau šios žinios nebuvo
tokios aktualios, kaip siekta. Šis rodiklis kelia iššūkį, nes žmogiškųjų išteklių intervencijų
tikslas tiesiogiai nesusijęs su žinių pritaikymu darbe, jis susijęs su kvalifikacijos tobulinimu.
Taigi, nepaisant to, kad rodiklis nebuvo pasiektas, galima teigti, jog prie šio tikslo siekimo
buvo prisidėta.
Apibendrinant galima teigti, kad Žmogiškųjų išteklių intervencijos produktai ir rezultatai
padėjo siekti uždavinių – gerinti valstybės tarnautojų kvalifikaciją ir tobulinti valstybės
tarnybos sistemą. ES lėšos nuo 2010 m. buvo svarbiausias finansavimo šaltinis siekiant šių
uždavinių ir nacionaliniu lygmeniu. Nepaisant to, kad buvo prisidėta prie tikslų ir uždavinių
siekimo (pasiekta dauguma rodiklių ir prisidėta prie tiksluose ir uždaviniuose minimų
veiklų) – tikslai ir uždaviniai buvo suformuluoti labai plačiai, intervencijoms trūko
orientacijos į konkrečius pokyčius. Taigi žmogiškųjų išteklių srityje išliko aktualūs tie patys
tikslai, kaip ir prieš penkerius metus: „Lietuvoje svarbu [...] daugiau dėmesio teikti valstybės
tarnautojų analitiniams įgūdžiams, reikalingiems įgyvendinant valstybės strateginius tikslus.
Valstybės tarnautojų mokymas turėtų būti bendros kompetencijų vadybos dalis. Reikalinga
didinti valstybės tarnautojų, einančių vadovaujančias pareigas, mokymo apimtis“111.
Veiklos valdymo tobulinimas
Veiklos valdymo projektų tikslai yra tobulinti vidaus administravimą, teikiamų viešųjų
paslaugų kokybę ir aptarnavimą, didinti veiklos efektyvumą, tobulinti į rezultatus orientuotą
valdymą. Šiuos tikslus įgyvendinantys uždaviniai yra:
 diegti veiklos valdymo sistemas;
 skatinti viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvas.
Atsakant į 7.2 klausimą buvo pateikta išsami projektų ir priemonių analizė, kuri leidžia daryti
išvadą, kad kiekybiniai tikslai ir uždaviniai buvo pasiekti ir netgi viršyti. Turint galvoje, kad

ESTEP, 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto tarpinių rezultatų
vertinimas, siekiant parengti išsamią informaciją Europos Komisijai teikiamai metinei įgyvendinimo ataskaitai,
2013 m.
111Citata: J. Meyer-Sahling, V. Nakrošis, „Lietuvos valstybės tarnyba ir jos modernizavimo gairės“, 2009 m. Taip
pat: Valstybės tarnybos departamentas, „Dėl valstybės tarnautojų prioritetinių mokymų poreikio bei tikslų:
apklausos dėl valstybės tarnautojų prioritetinių mokymų artimiausiais metais tyrimo ataskaitos santrauka“,
2013 m.
110
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2007–2013 m. laikotarpis apėmė pasaulinę finansų krizę, per kurią buvo vykdoma griežta
fiskalinė politika, ES lėšos buvo pagrindinis veiklos valdymo priemonių finansavimo šaltinis.
Daugiau dėmesio reikėtų skirti kokybiniams aspektams, kuriems, kaip paaiškėjo vykdant
interviu programą, 2007–2013 m. laikotarpiu jo labai trūko. Išskiriami tokie pagrindiniai
kokybiniai trūkumai veiklos valdymo srityje:













stipraus koordinavimo trūkumas; 2007–2013 m. laikotarpiu trūko vieno koordinavimo
centro, kuris užkirstų kelią veiklos valdymo sprendimų fragmentacijai, vidiniams
prieštaravimams ir įvertintų planuojamų diegti sprendimų suderinamumą;
analitinių gebėjimų trūkumas valstybės tarnyboje; nepaisant įdiegtų strateginio
planavimo ir veiklos valdymo sistemų, kuriose yra kaupiami kiekybiniai duomenys,
valstybės institucijose ir įstaigose, savivaldybių administracijose esama analitinių
gebėjimų trūkumo; tai užkerta kelią gilesnei kaupiamos valdymo informacijos analizei ir
platesniam rezultatų panaudojimui;
horizontaliosios lyderystės trūkumas; horizontalioji lyderystė nuo vertikaliosios skiriasi
tuo, jog yra grįsta gebėjimu įtikinti, įkvėpti ir sukurti pasitikėjimu remiamus santykius;
vadovų lygmens palaikymo trūkumas; 2007–2013 m. projektų paklausą dažnai formavo
pasiūla, projektai buvo įgyvendinami nesant stipraus vidinio poreikio ir tik formaliai
palaikomi vadovybės;
neigiamas požiūris į veiklos valdymo sistemas; atliktos savivaldybių apklausos rodo, kad
per šešerius metus (nuo 2008 m. iki 2014 m.) požiūris į strateginį planavimą nepasikeitė
– jis išlieka formalistinis ir neigiamas;
pernelyg didelis susitelkimas į IT sistemų diegimą; dauguma 2007–2013 m. įgyvendintų
projektų telkėsi į vienokių ar kitokių IT sprendimų diegimą viešojo sektoriaus
institucijos; tai sukūrė veiklos valdymo priemones, tačiau darė ribotą ir tik formalią įtaką
pačių institucijų požiūrio ir kultūros pokyčiams;
metodinio vadovavimo trūkumas; interviu programa atskleidė, kad 2007–2013 m.
veiklos valdymo srityje trūko vieno ar kelių stiprių koordinacinių centrų, kurie teiktų
metodinę pagalbą ir padėtų kitoms viešojo sektoriaus institucijoms ar įstaigoms įsidiegti
tinkamus veiklos valdymo sprendimus.

Apibendrinant galima pasakyti, kad veiklos valdymo srityje sukurti produktai ir rezultatai
padėjo pasiekti ir pasiekė kiekybinius viešojo valdymo tobulinimo tikslus ir uždavinius,
numatytus 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėmis. Atlikus
vertinimą nustatyta, kad kiekybiniai tikslai ir uždaviniai buvo ne tik pasiekti, bet ir viršyti. Vis
dėlto didžiausią iššūkį kelia kokybinių pokyčių veiklos valdymo srityje stoka.
Elektroninės valdžios skatinimas
Apibendrinus elektroninės valdžios priemones, galima išskirti keturis pagrindinius jų tikslus:
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kurti vartotojui patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas el. viešąsias paslaugas
(įskaitant el. demokratijos paslaugas);
kurti intelektualias valdymo sistemas;
kurti sąveikius IRT sprendimus;
užtikrinti efektyvesnę valstybės institucijų IRT apsaugą.

Visi keturi tikslai bus pasiekti, nes el. valdžios priemonių lėšomis kuriamos įvairios viešosios
el. paslaugos ir intelektualios valdymo sistemos bei kelios sąveikumui užtikrinti skirtos
el. sistemos. Valstybės institucijų IRT infrastruktūros apsauga sustiprinta priemonės
„Informacinių technologijų sauga“ (VP2-3.2-IVPK-02-K) lėšomis. Vis dėlto beveik visoms
priemonėms trūko sistemiško ir labiau koordinuoto požiūrio (žr. toliau).
Pavyzdžiui, el. valdžios priemonės prisidėjo prie viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę
erdvę ir didesnio naudojimo. Priemonių „Elektroninės valdžios paslaugos“ (VP2-3.1-IVPK-01V), „Pažangios elektroninės paslaugos“ (VP2-3.1-IVPK-14-K) ir „Intelektualios valdymo
sistemos“ (VP2-3.1-IVPK-03-V) lėšomis finansuoti 59 projektai112. Papildomai priemonės
„Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse“ (VP2-3.1-IVPK-08-V) lėšomis finansuotas
vienas projektas, kurį įgyvendinant sukurtas centralizuotas el. viešųjų paslaugų teikimo
Lietuvos savivaldybėse sprendimas. Atitinkamai Lietuvoje išaugo viešųjų paslaugų perkėlimo
į internetą lygis. Pavyzdžiui, nuo 2010 m. iki 2012 m. pagrindinių viešųjų ir administracinių
paslaugų perkėlimo į internetą lygis išaugo nuo 78,1 proc. iki 87 proc., o visiškai interaktyvių
paslaugų dalis išaugo 15 proc. punktų iki 74,2 proc.113 Išaugęs viešųjų paslaugų perkėlimo į
internetą lygis, didesnis gyventojų skaitmeninis raštingumas ir plačiajuosčio interneto
infrastruktūros plėtra lėmė didesnį el. paslaugų naudojimą (2010–2012 m. gyventojų, kurie
naudojasi el. valdžios paslaugomis, dalis išaugo nuo 24 proc. iki 37 proc.)114.
Nors 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis sukurta daug įvairių el. paslaugų, tačiau
nepakankamai dėmesio skirta jų tarpusavio suderinamumui. 2014–2020 m. ES struktūrinės
paramos laikotarpiu bus svarbu investuoti ne tik į el. viešųjų paslaugų plėtrą, bet ir į jau
sukurtų el. paslaugų kokybės didinimą ir jų konsolidavimą, pavyzdžiui, kuriant kompleksines
gyvenimo įvykio paslaugas.
Elektroninės demokratijos srityje sudėtingiau įvertinti priemonių rezultatyvumą. Pagal
priemonę „Elektroninė demokratija“ (VP2-3.1-IVPK-02-V) finansavimas skirtas dviem

2012 m. buvo baigti įgyvendinti 5 projektai, susiję su viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimu į
elektroninę erdvę, ir juos įgyvendinant buvo sukurta 40 naujų elektroninių paslaugų. „Ekonomikos augimo
veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita už 2012 m.“, 2013 m.
113 Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR susisiekimo ministerijos, „Pagrindinių viešųjų ir
administracinių paslaugų vertinimas: tyrimo ataskaita“ už 2010 m. ir 2012 m., Vilnius, 2011 m. ir 2013 m.
114 Lietuvos statistikos departamentas, „Informacinės technologijos Lietuvoje“, Vilnius, 2013 m.
112
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projektams, kurių tikslas yra didinti visuomenės informuotumą apie Seimo115 ir
Vyriausybės116 vykdomą veiklą, sudaryti galimybes kreiptis į šias institucijas el. būdu ir
dalyvauti teisėkūros procesuose. Kol šie projektai nėra baigti, sudėtinga įvertinti priemonės
rezultatyvumą. El. demokratijai skatinti savivaldybių lygmeniu skirtos priemonės lėšomis
buvo įgyvendinami projektai 42 Lietuvos savivaldybėse. Šiais projektais siekiama
gyventojams sudaryti sąlygas gauti norimą informaciją ir juos paskatinti išsakyti savo
nuomonę įvairiais savivaldybės gyvenimo klausimais. Projektus vykdančios savivaldybės
įgyvendino labai panašias iniciatyvas: sudarė galimybę savivaldybių tarybų posėdžius
tiesiogiai stebėti internetu, diegė IS, kurie leistų gyventojams komentuoti jų priimtus
sprendimus ir teikti siūlymus, tobulino interneto svetainių funkcionalumus ir pan. Vis dėlto
per 2012 m. atliktą vertinimą nustatyta, kad šie projektai nebuvo rezultatyvūs: jie
nepaskatino gyventojų aktyviai naudotis el. demokratijos teikiamomis galimybėmis117.
Pirmiausia, 2012 m. „Gallup“ duomenimis, patys Lietuvos piliečiai nėra linkę aktyviai reikšti
savo nuomonę valdžios pareigūnams (iš 41 apklausoje dalyvavusių šalių Lietuva užėmė 39
vietą)118. Antra, tam įtakos turėjo nepakankamas galių suteikimas piliečiams, pavyzdžiui,
nors savivaldybės tarybų posėdžių stebėjimas internetu padidino sprendimų priėmimo
skaidrumą, gyventojai nebuvo skatinami išreikšti savo nuomonę jiems aktualiais klausimais.
Piliečius į sprendimų priėmimą galima įtraukti jiems sudarant galimybę reikšti nuomonę
aktualiais klausimais pradiniame diskusijos etape, o ne post factum, t. y. jau priėmus
sprendimą. Taip pat svarbu nuolat prižiūrėti el. demokratijos sprendimus, juos viešinti ir
skatinti gyventojus įsitraukti; o norint veiksmingiau panaudoti priemonės lėšas – analogiškus
sprendimus kurti centralizuotai.
Priemonę „Sąveikumas“ galima laikyti gana rezultatyvia, nes jos lėšomis investuota į trijų
svarbių informacinių sistemų sąveikumą. Vykdyti projektai, skirti sukurti Lietuvos erdvinės
informacijos119 ir valstybės archyvų el. dokumentų saugojimo infrastruktūrą 120. Be to,
investuota į Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo

<Esparama.lt>, „e-Seimas“ – elektroninės demokratijos priemonių plėtojimas Lietuvos Respublikos Seime“,
<http://www.esparama.lt/projektas?id=22198&pgsz=10>.
116
<Esparama.lt>, „Elektroninės demokratijos paslaugų plėtra Lietuvos Respublikos Vyriausybėje“,
<http://www.esparama.lt/projektas?id=39598&pgsz=10>.
117 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir
prioritetų 2014–2020 metais vertinimas“, vertinimo ataskaita. Parengta Informacinės visuomenės plėtros
komiteto
prie
LR
susisiekimo
ministerijos
užsakymu,
2012
m.
Šaltinis
internete:
<http://www.ivpk.lt/uploads/Tendencijos%20ir%20prioritetai/atnaujinti/Informacines%20visuomenes%20v
ertinimas%20-%20%20tekstas%202012-04-26%20VPVI.pdf>.
118 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Viešojo administravimo tobulinimo tendencijos: Lietuvos ir
Europos šalių vertinimas“, galutinė ataskaita. Parengta LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu, 2013 m., p. 79.
119 <Esparama.lt>, „Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros paslaugų plėtra įgyvendinant prioritetines
INSPIRE direktyvos priemones“, <http://www.esparama.lt/projektas?id=31952&pgsz=10>.
120
<Esparama.lt>,
„Elektroninio
archyvo
infrastruktūros
sukūrimas“,
<http://www.esparama.lt/projektas?id=2531&pgsz=10>.
115

104

EINAMOJO STRATEGINIO VERTINIMO ATASKAITOS PARENGIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PRISTATYMO
PASLAUGOS

(VAIISIS) platformą121 (nuo 2013 m. kovo 1 d. jos pavadinimas pakeistas į Valstybės
informacinių išteklių sąveikumo platformą – VIISP), kuri yra valstybės institucijų keitimosi
duomenimis pagrindas.
Pagal Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą viešąsias ir administracines
elektronines paslaugas teikiančios institucijos privalo užtikrinti šių paslaugų prieinamumą
per VIISP platformą122. Be to, 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu el. valdžios temai
priskiriamų priemonių finansavimo sąlygų aprašuose buvo numatyta, kad projektų
vykdytojai privalo naudotis VIISP funkcionalumais kaip tapatybės nustatymo paslauga,
apmokėjimo už aptarnavimą paslauga, paslaugų teikimo eigos stebėsenos, jeigu šie
funkcionalumai reikalingi įgyvendinant projektą kuriamoms el. paslaugoms teikti 123. Šis
projektas turėjo teigiamos įtakos valstybės informacinių išteklių optimizavimui ir
konsolidavimui, tačiau didžiausia pridėtinė vertė pasireikš tuomet, kai bus užbaigtas
projektas „Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo
(sąveikumo) sistemos saugos ir funkcionalumo plėtra“. Kol kas nedidelė dalis valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų naudojasi VIISP paslaugomis. Be to, elektroninių valdžios
vartų portale prieinamos ne visos valstybės ir savivaldybių institucijų sukurtos viešosios
el. paslaugos. Kai kurios paslaugos prieinamos per nuorodas į išorinius portalus, ne per
centrinio portalo sistemą. Tai lemia institucijų nenoras integruoti savo teikiamas
el. paslaugas į vieną platformą. 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu reikės
toliau plėtoti VIISP ir integruoti viešąsias el. paslaugas į šią platformą.
Viešojo sektoriaus IRT saugumo užtikrinimui skirta priemonė laikytina rezultatyvia.
Finansuoti 7 projektai, skirti užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės, Registrų centro,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos
informacinių technologijų saugą. Taip pat finansavimas skirtas Saugaus valstybinio duomenų
perdavimo tinklo (SVDPT) ir Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės
informacinės sistemos saugai stiprinti. Vis dėlto viešųjų IRT saugos klausimams Lietuvoje
spręsti skirtos priemonės negali būti maksimaliai rezultatyvios dėl neišspręstų su
koordinavimu susijusių klausimų. Pagrindinė problema yra el. informacijos saugos
koordinavimo fragmentacija: VRM neužtenka įgaliojimų vykdyti saugos kontrolę, valdymo ir
priežiūros struktūra valstybės mastu nėra hierarchinė, trūksta viešojo ir privataus sektoriaus

<Esparama.lt>, „Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo (sąveikumo)
sistemos saugos ir funkcionalumo plėtra“, <http://www.esparama.lt/projektas?id=31196&pgsz=10>.
122 LR Seimas, „Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas“, „Valstybės žinios“, 2011 m. gruodžio 31 d.,
Nr. 163-7739, <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415499&p_query=&p_tr2=2>.
123 Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Vyriausybės direktoriaus įsakymas „Dėl Projektų, vykdomų
pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo
priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-05-R „Elektroninė demokratija: regionai“, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“,
„Valstybės
žinios“,
2009
m.
balandžio
28
d.,
Nr.
47-1890,
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=342490>.
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subjektų bendradarbiavimo, nesukurta atitinkama teisinė bazė (pvz., nėra reglamentuota
kritinės infrastruktūros priežiūra ir valdymas) ir pan.124 Be to, Lietuvoje trūksta sistemiškos
ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos: nesukurta koordinavimo struktūra,
neišanalizuotas galimų ryšių sutrikdymų poveikis nacionaliniu mastu, neplanuojamas veiklos
tęstinumas125. Kol šie klausimai neišspręsti, ES struktūrinės paramos lėšomis finansuoti IRT
saugai skirti projektai negali būti maksimaliai rezultatyvūs. Dėl šių priežasčių 2014–2020 m.
ES struktūrinės paramos laikotarpiu numatyta identifikuoti kritinės informacinės
infrastruktūros objektus ir finansuoti jų apsaugos sukūrimą.
Apibendrinant galima teigti, kad elektroninės valdžios skatinimo intervencijos produktai ir
rezultatai buvo tinkami ir prisidėjo siekiant visų keturių nurodytų tikslų, nes el. valdžios
priemonių lėšomis kuriamos įvairios viešosios el. paslaugos ir intelektualios valdymo
sistemos bei kelios sąveikumui užtikrinti skirtos el. sistemos. Tačiau vartotojui patogių
el. paslaugų, intelektualių valdymo sistemų ir sąveikių IRT sprendimų kūrimas bei
efektyvesnės valstybės institucijų IRT apsaugos užtikrinimas itin priklauso nuo išorinių
veiksnių – priemonių įgyvendinimo sistemiškumo, koordinuoto požiūrio taikymo ar
institucijų geranoriško bendradarbiavimo (o jo trūko). Taigi įgyvendinant projektus sukurti
produktai ir rezultatai negalėjo maksimaliai prisidėti prie priemonėse numatytų tikslų
siekimo.
Sisteminės viešosios politikos reformos
Sisteminių viešosios politikos reformų srities priemonės siekė pakankamai diferencijuotų
tikslų:





tobulinti strateginį valdymą švietimo, socialinės apsaugos ir darbo srityse;
įgyvendinti verslą kontroliuojančių institucijų priežiūros funkcijų pertvarką;
užtikrinti reglamentavimo stebėseną;
mažinti administracinę naštą piliečiams ir verslui.

Šiems tikslams pasiekti buvo suformuluoti tokie pat fragmentuoti uždaviniai:
 mokyti valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
 įgyvendinti geresnio reglamentavimo iniciatyvas;
 sukurti mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemą;

LR Vyriausybės nutarimas Nr. 796 „Dėl elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros
2011–2019 metais programos patvirtinimo“, 2011 m. birželio 29 d., Vilnius.
125 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir
prioritetų 2014–2020 metais vertinimas“, vertinimo ataskaita. Parengta Informacinės visuomenės plėtros
komiteto
prie
LR
susisiekimo
ministerijos
užsakymu,
2012
m.
Šaltinis
internete:
<http://www.ivpk.lt/uploads/Tendencijos%20ir%20prioritetai/atnaujinti/Informacines%20visuomenes%20v
ertinimas%20-%20%20tekstas%202012-04-26%20VPVI.pdf>.
124
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optimizuoti profesinio mokymo tinklą;
įgyvendinti projektus, susijusius su švietimo ir socialinės apsaugos bei darbo
pertvarkomis;
įgyvendinti projektus, susijusius su sveikatos priežiūros sistemos tobulinimu;
optimizuoti verslą kontroliuojančių institucijų priežiūros funkcijų planavimą ir
įgyvendinimą.

Atkreiptinas dėmesys, kad priemonių uždaviniai atitinka atskirus įgyvendintus projektus,
pavyzdžiui, vienam uždaviniui tenka vienas arba du projektai. Tai rodo, kokia fragmentuota ir
į siauras politikos sritis suskaidyta sisteminių reformų priemonių struktūra. Sisteminių
reformų srities intervencijoms būdinga netinkama intervencijos logika, žema rodiklių kokybė
ir didelis projektų fragmentiškumas, todėl 2014–2020 m. rekomenduojama skirti daugiau
dėmesio į sisteminių reformų įgyvendinimą orientuotoms priemonėms konstruoti.
Pažymėtina, kad atliekant šį vertinimą buvo baigta vos 50 proc. sisteminių reformų srities
projektų, todėl išsamesnis vertinimas gali būti atliekamas tik baigus įgyvendinti projektus.
7.2 klausime yra pateikiama detali priemonių ir jų projektų analizė. Ji leidžia teigti, kad tiek
tikslai, tiek uždaviniai buvo (arba bus) įgyvendinti. Čia, kaip ir veiklos valdymo atveju, svarbu
atkreipti dėmesį į kokybę ir loginį intervencijos aspektą.
Institucinio bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimas
Apibendrinus bendradarbiavimo priemones, galima išskirti keturis pagrindinius jų tikslus:







skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę, sudarant atitinkamas teisines,
institucines ir administracines sąlygas bei plečiant valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų darbuotojų žinias, gebėjimus ir įgūdžius šioje srityje;
skatinti valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą ir partnerystę siekiant
pagerinti valdžios sektoriaus įgyvendinamą viešąją politiką;
gilinti Lietuvos integraciją į ES, sudaryti prielaidas efektyvesniam ES politikų
įgyvendinimui, stiprinti Lietuvos įtaką priimant ES sprendimus ir atstovaujant ES
institucijose;
didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo: sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų
veiklą, gerinti bendruomeninę infrastruktūrą, didinti patrauklumą investuoti, gerinti
gyvenimo kokybę ir aplinką.

Pagal priemonę „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“ (VP1-4.1-VRM-06-V)
įgyvendinamas tik vienas LR finansų ministerijos projektas „Viešojo ir privataus sektorių
partnerystės skatinimas“ (jo pabaiga numatyta 2015 m.). Šio projekto veiklos turi padėti
pasiekti priemonės tikslus ir uždavinius. Kadangi ši sritis Lietuvoje vis dar gana nauja, viešojo
sektoriaus darbuotojai neturi pakankamų gebėjimų, kad galėtų savarankiškai sudaryti ir
prižiūrėti partnerystės projektus. Taigi siekiant ateityje padidinti viešojo ir privataus
sektorių bendrai vykdomų projektų skaičių, buvo įsteigtas atskiras padalinys, teikiantis
metodinę ir konsultacinę pagalbą viešojo ir privataus sektorių subjektams, nustatant,
parengiant ir įgyvendinant partnerystės projektus. Tačiau vien metodinės pagalbos viešojo
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sektoriaus darbuotojams nepakanka. Viena dažniausiai per interviu nurodytų išankstinių
sąlygų – peržvelgta teisinė bazė ir strateginiai dokumentai, siekiant įsitikinti, ar sukurtą
produktą bus galima iš karto naudoti, ar vis dėlto bus reikalingi tam tikri teisinės bazės
pakeitimai. Todėl vienas iš priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių yra esamųjų ir (ar)
parengtų naujų teisės aktų, reglamentuojančių ir plėtojančių viešojo ir privataus sektorių
partnerystės procesą valstybėje, tobulinimas.
Nors teisinėje bazėje buvo padaryta pažanga126, tačiau viešojo ir privataus sektorių
partnerystės (toliau – VPSP) srityje vis dar esama teisinių kliūčių, ribojančių partnerysčių
kūrimą. Pavyzdžiui, kol kas negalima VPSP projektuose numatyti paslaugų teikimo (ne tik
viešosios infrastruktūros plėtrą), o privataus sektoriaus subjektai negali inicijuoti VPSP
projektų127. Gebėjimų tobulinimo srityje buvo surengtas 130 asmenų kvalifikacijos kėlimas,
per kurį viešojo sektoriaus specialistai tobulino žinias ir gebėjimus pasirinkti potencialius
viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus ir efektyviai juos įgyvendinti, taikyti
tinkamas partnerystės formas pagal galiojančius teisės aktus, metodines rekomendacijas,
tipinius dokumentus ir pan. Sėkmingam VPSP projektų įgyvendinimui be specifinių VPSP
žinių reikalingos ir kitos kompetencijos – politikos analizės ar į rezultatus nukreipto
valdymo, o jos Lietuvos viešojo valdymo sistemoje yra nepakankamos128. Tačiau didžiausia
problema yra ta, kad projekto metu neįgyvendinamos veiklos, kurios padėtų aktyviai skatinti
viešojo ir privataus sektorių partnerystę, todėl, nors ir rezultato rodiklis – inicijuota viena
partnerystė – bus pasiektas, projekto mastas pernelyg mažas, kad būtų pasiektas priemonės
tikslas skatinti partnerystes. Geriausiai šią išvadą atspindi statistika: CVPA duomenimis,
Lietuvoje 2011–2013 m. nebuvo sudaryta nė viena VPSP sutartis129.

CPVA parengė LR ūkio ministro įsakymą Nr. 4-538 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės tikslingumo
kriterijų nustatymo ir metodinių rekomendacijų dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės taikymo
tikslingumo kriterijų patvirtinimo“.
FM parengė ir LR Seimas 2010 m. gruodžio 23 d. priėmė Valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo įstatymo 2 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymą, kuriame reglamentuota institucinė VPSP, FM
parengė šį įstatymą įgyvendinantį LR Vyriausybės 2011 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. 805.
CPVA buvo parengtas ir LR finansų ministro 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1K-435 patvirtintas 27-asis
VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“.
Patobulintos 27-ojo Verslo apskaitos standarto „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartys“ metodinės
rekomendacijos.
127 A. Pauliukevičius, „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė Lietuvoje: būti ar nebūti?“ Šaltinis internete:
<http://www.delfi.lt/verslas/verslas/a-pauliukevicius-viesojo-ir-privataus-sektoriu-partneryste-lietuvoje-butiar-nebuti.d?id=63239232#ixzz2wEI68iJD>.
128 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
įgyvendinimo vertinimas“, galutinė vertinimo ataskaita. Parengta LR finansų ministerijos užsakymu, 2011 m.
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/
4_prioriteto_vertinimo_ataskaita.pdf>.
129 Centrinė projektų valdymo agentūra, „Partnerystė Lietuvoje – statistika“. 2013 m. Šaltinis internete:
<http://www.ppplietuva.lt/partneryste/apie/partneryste-lietuvoje/puslapis-6.html>.
126
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11 paveikslas. Įgyvendinant projektą „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas“
sukurti produktai ir rezultatai
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimas

Parengti 4 dokumentų
paketai

1 VSPS kompetencijos
centras

130 asmenų pakėlė
savo kvalifikaciją

Parengtos 2 studijos

Surengti 29 renginiai

Sukurta 1 interneto
svetainė

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis 2013 m. gruodžio mėn. SFMIS duomenimis.

Viešojo sektoriaus bendradarbiavimo su nevyriausybiniu sektoriumi projektus dažniausiai
inicijuoja viešosios įstaigos, NVO ar kitos organizacijos, kurių vienas iš tikslų yra kuo didesne
apimtimi įsitraukti į viešosios politikos formavimą ir įgyvendinimą. Šiam tikslui pasiekti
įgyvendintos tokios veiklos kaip 117 tyrimų atlikimas savivaldybėse ar 110 ateities
bendradarbiavimo strategijų, metodikų kūrimas ir išbandymas yra tinkamos, tačiau tik tuo
atveju, jei NVO turi pakankamus gebėjimus tokioms analizėms atlikti. 2010 m. atliktos
galimybių studijos duomenimis, NVO ir savivaldybių bendradarbiavimo problemos kyla
būtent dėl NVO nesugebėjimo valdžios institucijoms teikti siūlymus ir dėl menkų NVO
gebėjimų atstovauti atitinkamoms visuomenės grupėms130. Be to, interviu respondentų
nuomone, net jeigu rekomendacijos dėl teisės aktų tobulinimo rengimo yra validžios, jų
rengimas gali būti netikslingas, nes siaurai interesų grupei atstovaujančių nevyriausybinių
organizacijų rekomendacijų panaudojimas gali būti traktuojamas kaip korupcinių ryšių
palaikymas. Tačiau dar svarbesnė problema – menkas savivaldybių politikų supratimas apie
NVO ir nesuinteresuotumas jas įtraukti kaip galimus įvairių vietos valdžios veiklos sričių
partnerius131. Todėl kyla rizika, kad tokie veiklos rezultatai kaip rekomendacijos gali būti
nepanaudojami ir neprisidėti prie priemonės tikslo pasiekimo. Sprendžiant iš fizinių rodiklių,
viešojo sektoriaus bendradarbiavimo su NVO priemonės grindžiamos prielaida, kad reikia
skatinti aktyvumą „iš apačios aukštyn“. Todėl trūksta tokių veiklų, kurios skatintų viešojo
sektoriaus institucijų suinteresuotumą bendradarbiauti su nevyriausybiniu sektoriumi, nes
tai pagrindinė išankstinė sąlyga, kuriai esant bus užtikrintas sukurtų produktų (tokių kaip
tyrimai, metodikos, teisės aktų projektai) panaudojimas.

LR finansų ministerija ir Socialinės ir ekonominės plėtros centras, „Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo
programos nevyriausybinių organizacijų (NVO) subsidijų schemos“, galimybių studija, 2010 m. Šaltinis internete:
<http://www.finmin.lt/finmin.lt/failai/Sveicarijos_parama/Galimybiu_studija_LT.pdf>.
131 Ten pat.
130
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Kaip gerosios praktikos produktus būtų galima įvardyti duomenų bazių kūrimą, pavyzdžiui,
itin naudingas universalios partnerių ir finansavimo šaltinių duomenų bazės sukūrimas ir 37
konsultacijos, susitikimai, sesijos ir vizitai, kurie padės skatinti pačią partnerystę, o ne vien
susitelkti į produktus, kuriais siekiama įgyvendinti tik dalį priemonės tikslo, t. y. pagerinti
valdžios sektoriaus įgyvendinamą viešąją politiką. Pačios NVO pritaria, kad
bendradarbiavimą su viešuoju sektoriumi geriausia skatinti NVO atstovus įtraukiant į vietos
valdžios paslaugų strateginio plano kūrimo procesą, todėl 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu NVO įtraukimą rekomenduojama įgyvendinti horizontaliai. Savivaldybės turėtų
būti suinteresuotos konsultuotis su NVO dėl socialinių paslaugų teikimo, nes valstybė gali
teikti socialines paslaugas tik tuo atveju, jeigu tokių paslaugų negali teikti NVO132. Kadangi
NVO gebėjimai teikti konkrečias kokybiškas paslaugas yra silpni133, savivaldybės kartu su
NVO turėtų nuspręsti, kuriose srityse galėtų bendradarbiauti, o ES struktūrinių fondų lėšos
galėtų būti skirtos NVO mokymams, kaip suteikti konkrečias paslaugas. Taigi vykdytos
veiklos neleidžia iki galo pasiekti efektyvaus valdžios ir nevyriausybinio sektorių
bendradarbiavimo ir partnerystės.
12 paveikslas. Priemonių, skirtų bendradarbiavimui su nevyriausybiniu sektoriumi, projektų
metu sukurti produktai ir rezultatai
Bendradarbiavimas su nevyriausybiniu sektoriumi

Informacijos
viešinimas: 3
interneto
svetainės,
30000 egz.
leidinių, 600
vnt. plakatų,
12 el.
naujienlaiški
ų, 300
lankstinukų

600 žmonių,
dirbančių su
jaunimu,
kompetencijo
s įvertinimai

Sukurtas
vartotojų
švietimo
modelis

Parengtos 64
rekomendacij
os ir 1 teisės
akto projektas

Suorganizuoti
259 renginiai,
seminarai,
konferencijos

Surengtos 37
konsultacijos,
susitikimai, sesijos
ir vizitai

Parengtos 3
duomenų
bazės

Sertifikuota
500 jaunimo
darbuotojų

Atlikti 117
tyrimai,
apklausos,
studijos

Parengta 110
metodikų,
koncepcijų ir
strategijų

Parengti 4
bendradarbiavi
mo modeliai

47 mokymai, 3
mokymų
programos, 1
mokymų medžiaga

Darbo su
jaunimu
paslaugų
žemėlapis

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis 2013 m. gruodžio mėn. SFMIS duomenimis.

Gilinant Lietuvos integraciją į ES, sudarant prielaidas efektyvesniam ES politikų
įgyvendinimui, stiprinant Lietuvos įtaką priimant ES sprendimus ir atstovaujant ES
institucijose, skatinant bendradarbiavimą, dažniausiai pasitaikantis projektų produktas yra
poveikio vertinimai, tyrimai ir analizės (žr. 13 paveikslą). Įgyvendinant projektus siekiama

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, „Nevyriausybinių organizacijų ir valstybinio
sektorių
bendradarbiavimas“,
studija,
2014
m.
Šaltinis
internete:
<http://www.3sektorius.lt/docs/NVOdalyvavimasSFVPstudija_2014-03-20_15:31:07.pdf>.
133 LR finansų ministerija ir Socialinės ir ekonominės plėtros centras, „Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo
programos nevyriausybinių organizacijų (NVO) subsidijų schemos“, galimybių studija, 2010 m. Šaltinis internete:
<http://www.finmin.lt/finmin.lt/failai/Sveicarijos_parama/Galimybiu_studija_LT.pdf>.
132
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atlikti Lietuvai aktualiausių ES regioninio bendradarbiavimo iniciatyvų analizę ir įvertinti jų
poveikį Lietuvai, vykdytas sveikatos sistemos reformas, jų rezultatus ir ES politikos poveikį
reformoms ar Europos energetikos politikos stiprinimo iniciatyvas, pateikti rekomendacijas
dėl Lietuvos pozicijos formavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje.
Taigi įgyvendinant priemonę „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“ (VP1-4.2VRM-05-V) buvo siekiama daug netipinių uždavinių, kuriems įgyvendinti pasitelkiamos
tipinės veiklos. Tačiau projektų tikslų lygmeniu akivaizdu, jog reikalingas projektų
koordinavimas, kuris turėtų padidinti projektų poveikį ir užtikrinti, kad priemonės tikslas
būtų pasiektas. Pavyzdžiui, vienu projektu siekiama ištirti dalyvavimo ES iniciatyvose poveikį
Lietuvai, o kitu – paskatinti kurti bendradarbiavimo tinklus tarp ES politikų formavimo ir
įgyvendinimo procesuose dalyvaujančių subjektų ir patobulinti infrastruktūrą, būtiną
gilesnei Lietuvos integracijai į ES. Sužinojus dalyvavimo ES regioninio bendradarbiavimo,
finansinėse ir energetinio saugumo iniciatyvose poveikį Lietuvai, buvo galima atitinkamai
gerinti valstybės tarnautojų gebėjimus vykdant projektą „Lietuvos įsitinklinimo Europos
Sąjungoje skatinimas“. Todėl nuo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau –
URM), kuri yra abiejų projektų vykdytoja, priklauso, kiek įgyvendinant vieną projektą sukurti
produktai prisidės prie kito projekto rezultatų. Be to, priemonių tikslams pasiekti
įgyvendinamų veiklų rezultatyvumas priklauso nuo politikų noro naudotis gautais tyrimų ir
analizių duomenimis. Tačiau Lietuvoje nepakankamai naudojama stebėsenos, vertinimo ir
kita informacija. Tai leidžia daryti išvadą, kad tokios veiklos produktai kaip atlikti tyrimai gali
neturėti reikiamo poveikio. Galiausiai tokie pasyvūs bendradarbiavimo produktai,
pavyzdžiui, sukurta interneto svetainė keliomis kalbomis, nebūtinai skatins
bendradarbiavimą nacionaliniu ir ES lygmeniu arba padės į ES politikas įtraukti visuomenę ir
NVO, nes kol kas jos tinkamesnės naudoti informavimo tikslais. Siekiant aktyvaus
bendradarbiavimo ne tik su pavieniais žmonėmis, bet ir su organizacijomis, reikėtų kurti
aukščiausios brandos interaktyvias interneto svetaines.
13 paveikslas. Priemonių, skirtų bendradarbiavimui tarp centrinės valdžios institucijų ir
įstaigų, projektų metu sukurti produktai ir rezultatai

Bendradarbiavimas tarp centrinės valdžios institucijų ir įstaigų

Įgyvendintos
2 programos

Sustiprinta
18 institucijų

Sukurtos ar
modernizuoto
s 7 inf.
sistemos

Apmokyti 25
darbuotojai

Atlikti 128 tyrimai ir
analizės

Organizuoti
29 renginiai
ir seminarai

Įgyvendinta 350
stažuočių

Sukurtas
ir
pritaikytas
praktikoje
1
priemonių rinkinys,
skirtas įsitinklinimui
tarptautinėse
struktūrose skatinti

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis 2013 m. gruodžio mėn. SFMIS duomenimis.
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Galiausiai paskutinis bendradarbiavimo priemonių tikslas – didinti sanglaudą tarp miesto ir
kaimo: sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų veiklą, gerinti bendruomeninę
infrastruktūrą, didinti patrauklumą investuoti, gerinti gyvenimo kokybę ir aplinką.
Priemonės „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ (VP3-1.1-VRM-01-R) ir „Prielaidų
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ (VP3-1.2-VRM-01-R)
suponuoja viešųjų svarstymų rengimą.
Bendruomenių įraukimas yra daugiau užtikrinamas ne veiklų turinio, o priemonių
organizavimo atžvilgiu. Pavyzdžiui, planuojant priemonės „Regioninių ekonomikos augimo
centrų plėtra“ (VP3-1.1-VRM-01-R) projektus, savivaldybės gana rezultatyviai įgyvendino
institucinės bei visuomeninės partnerystės principą. Apklausos duomenimis, į priemonės
projektų planavimą gyventojai buvo įtraukti 5, o socialiniai ir ekonominiai partneriai – 3
regioninių ekonomikos centrų atveju (iš galimų 7). Tačiau su bendradarbiavimu susijusi
veikla – parama inovatyvioms vietos gyventojų bendruomenės iniciatyvoms – nebuvo
vykdoma134. Respondentai pastebi tendenciją, kad kuo mažesnis miestas, tuo to miesto
bendruomenė daugiau įsitraukia. O štai priemonėje „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ labiausiai tinkama veikla bendradarbiavimui
tarp savivaldybių, verslo organizacijų ir bendruomenių skatinti yra nenaudojamų pastatų
atnaujinimas. Tačiau šis įgyvendinant projektus sukurtas rezultatas prisidėtų prie privačių
investicijų pritraukimo ar kaimo gyventojų veiklos diversifikavimo tik tuo atveju, jeigu su
verslo atstovais ir bendruomenės nariais būtų iš anksto susitarta, kad atnaujintame pastate
bus pradėta ekonominė veikla. Todėl ateinančiuoju laikotarpiu sukurti produktai bus
rezultatyvūs tokiu lygmeniu, kiek bus užtikrinta verslininkų poreikių išsiaiškinimas,
savivaldybės ir bendruomenės poreikių išsiaiškinimas, bendrų prioritetinių zonų išskyrimas
ir galiausiai bendrų projektų įgyvendinimas. Taigi tai sritis, kurioje būtų galima įgyvendinti
viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektus.

UAB „BGI Consulting“, „2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonės
„Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ įgyvendinimo atskiruose regioniniuose ekonomikos augimo
centruose ir jos tęstinumo vertinimas“, galutinė ataskaita. Tyrimas atliktas LR vidaus reikalų ministerijos
užsakymu, 2012 m. Šaltinis internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/
VRM_Regionu_centru_pletros_vertinimas_ataskaita.pdf>.
134
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14 paveikslas. Priemonės, skirtos bendradarbiavimui tarp centrinės valdžios institucijų ir
įstaigų, projektų metu sukurti produktai ir rezultatai
Bendradarbiavimas regioniniu lygmeniu

Pagerintos 150
gyvenamosios
aplinkos

Pagerinti 116
bendruomeninės
infrastruktūros objektai

Sutvarkyti 172 viešosios
infrastruktūros objektai

Šaltinis: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, „2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
1 prioriteto priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“
poveikio ir jos tęstinumo vertinimas“, galutinė vertinimo atskaita. Tyrimas atliktas LR vidaus reikalų
ministerijos
užsakymu,
2013
m.
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2012MVP
/Veiklos_diversifikacijos_kaimo_vietovese_poveikio_vertinimas.pdf>.

Taigi galima teigti, jog institucinio bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimo intervencijos
produktai ir rezultatai prisidėjo prie išsikeltų tikslų siekimo, tačiau projekto veiklų įvairovė
yra nepakankama, jei norima maksimaliai įgyvendinti išsikeltus tikslus. Projektuose trūksta
proaktyvių produktų, galinčių skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę, viešojo
sektoriaus institucijų suinteresuotumą bendradarbiauti su nevyriausybiniu sektoriumi ar
užtikrinti politikų suinteresuotumą naudotis atliktų tyrimų, analizių ar studijų rezultatais.
Apibendrinant galima teigti, kad sukurti produktai ir pasiekti rezultatai prisidėjo prie visų
viešojo valdymo tobulinimo tikslų ir uždavinių, numatytų 2007–2013 m. veiksmų
programų prioritetų įgyvendinimo priemonėse. Pagrindinės problemos, kurios mažino
tikslų pasiekimą žmogiškųjų išteklių srityje – tai darbuotojų stabilumo ir motyvacijos
panaudoti įgytas žinias trūkumas, mokymų orientacija į procesą, o ne į pokyčius. Veiklos
valdymo srities tikslų pasiekimą mažino tai, kad veiklos valdymo sistemos kartais buvo
diegiamos formaliai, o tobulinant strateginį planavimą ir veiklos valdymą trūko vadovų
palaikymo ir darbuotojų įsitraukimo. Elektroninės valdžios srityje tikslų pasiekimą mažino
nesuderinti IT sprendimai ir nepakankamos investicijos į el. demokratijos priemones.

7.4. Kaip matuoti 2014–2020 m. veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių ir
projektų produktus ir rezultatus, sukurtus viešojo valdymo srityje?
Šioje dalyje įvertinti stebėsenos rodikliai, pateikti Veiksmų programos projekte (2014 m.
vasario 14 d. versijoje). Atkreiptinas dėmesys, kad vertinimo metu šie rodikliai buvo
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tobulinami pagal Europos Komisijos pastabas. Todėl dalis stebėsenos rodiklių pakeisti ar
patobulinti redaguojant Veiksmų programos projektą135.
Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas
Žmogiškųjų išteklių valdymo sričių, į kurias planuojama investuoti 2014–2020 m. (10.1.5
konkretus uždavinys), numatyta santykinai daug: aukštesniųjų vadovų valdymas, darbo
užmokesčio, motyvavimo, mokymo, vertinimo, atrankos sistemos ir kita136. Atsižvelgiant į
tai, produktai ir rezultatai taip pat bus įvairūs, todėl būtina matuoti tik tų sričių produktus ir
rezultatus, į kuriuos bus investuojama daugiausia finansų.
Produkto rodikliai. Veiksmų programos projekte (2014 m. vasario mėn. versija) numatyti
žmogiškųjų išteklių produkto rodikliai nurodomi lentelėje toliau.
18 lentelė. 2014–2020 m. žmogiškųjų išteklių produkto rodikliai
Tipas

Rodiklio pavadinimas

Pradinė
reikšmė

Pradinės
Siektina
reikšmės
reikšmė
metai
2023 m.
10.1.5 konkretusis uždavinys. Modernizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybinėje tarnyboje
Produkto
ES paramos lėšomis sukurtos ir įgyvendintos –
–
80
aukštesniųjų vadovų ugdymo programos.
Produkto
Valstybės ir savivaldybių institucijos ir –
–
įstaigos, veiksmų programos lėšomis
45
įgyvendinusios žmogiškųjų išteklių valdymui
tobulinti skirtas priemones.
Produkto
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų –
–
darbuotojai, kurie dalyvavo ES paramos
5000
lėšomis
vykdytuose
mokymuose
strateginėms kompetencijoms stiprinti.
Šaltinis: Veiksmų programos projektas, 2014 m. vasario 14 d. versija.

Naujuoju programavimo laikotarpiu rekomenduojama plačiau taikyti išmokytų asmenų
rodiklį – t. y. visoms priemonėms, kurias įgyvendinant yra tobulinama kvalifikacija. Kadangi
2014–2020 m. laikotarpiu pirmenybė buvo teikiama vadovų mokymui, išmokytų asmenų
rodiklis turėtų būti skaidomas pagal užimamas pareigas (pvz., vadovai, specialistai). Taip pat
rodiklį aktualu skaidyti pagal sritis. Šiuo požiūriu geri rodiklio pavyzdžiai yra jau Veiksmų
programos projekte numatyti rodikliai: „Jautrioms korupcijai viešojo valdymo srityse
veikiančių viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie veiksmų programos lėšomis
patobulino kompetencijas korupcijos prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos srityje“
arba „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojai, kurie veiksmų programos
lėšomis sustiprino strategines kompetencijas“. Jie suformuluoti atsižvelgus į mokymų sritį.

135
136

Veiksmų programos projektas, 2014 m. kovo mėn. versija.
Veiksmų programos projektas, 2014 m. vasario 14 d. versija.
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Rodiklis „ES paramos lėšomis sukurtos ir įgyvendintos aukštesniųjų vadovų ugdymo
programos“ labiau atspindi investicijas į mokymo sistemą, be to, nėra aiškaus kokybinio
skirtumo tarp mažo ir didelio sukurtų ir įgyvendintų programų skaičiaus. Taigi aktualu būtų
taikyti minėtą išmokytų asmenų rodiklį pagal užimamų pareigų grupes (pvz., vadovai,
specialistai).
Rodiklis „Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, veiksmų programos lėšomis
įgyvendinusios žmogiškųjų išteklių valdymui tobulinti skirtas priemones“ yra geras, tačiau
atsižvelgiant į tai, kad atliekant LR Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų
veiklos funkcijų vertinimą yra matuojamos „Pažangios personalo valdymo priemonės“137, šie
rodikliai galėtų būti suderinti.
Rezultato rodikliai. Veiksmų programos projekte (2014 m. vasario mėn. versija) projekte
numatyti rezultato rodikliai pateikiami 19 lentelėje.
19 lentelė. 2014–2020 m. žmogiškųjų išteklių rezultato rodikliai
Tipas

Rodiklio pavadinimas

Pradinė
reikšmė

Pradinės
Siektina
reikšmės
reikšmė
metai
2023 m.
10.1.5 konkretusis uždavinys. Modernizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybinėje tarnyboje
Rezultato
Aukštesniųjų
vadovų,
dalyvaujančių
aukštesniųjų vadovų bendradarbiavimo 0
2013
100
tinkluose, dalis.
Rezultato
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
darbuotojų, kurie teigiamai vertina veiksmų
0
2013
90
programos lėšomis įgyvendintus žmogiškųjų
išteklių valdymo pokyčius institucijose, dalis.
Rezultato
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
darbuotojai, kurie veiksmų programos 0
2013
4500
lėšomis sustiprino strategines kompetencijas.
Šaltinis: Veiksmų programos projektas, 2014 m. vasario 14 d. versija.

Rezultato rodiklis „Aukštesniųjų vadovų, dalyvaujančių aukštesniųjų vadovų
bendradarbiavimo tinkluose, dalis“ nepakankamai atspindi investicijas, susijusias su vadovų
kvalifikacijos tobulinimu. Remiantis OECD rekomendacijomis138, kvalifikacijos tobulinimo
rezultatai gali būti įvertinti pačių mokymo dalyvių, jų vadovų ar pavaldinių, institucijos
žmogiškųjų išteklių padalinio arba visuomenės. Taigi ir 2014–2020 m. aktualu vykdyti
apklausas apie žmogiškųjų išteklių priemonių rezultatyvumą. Rodiklis „Aukštesniųjų vadovų,
dalyvaujančių aukštesniųjų vadovų bendradarbiavimo tinkluose, dalis“ galėtų būti pakeistas į
vadovų apklausos būdu renkamą rodiklį, kuriuo matuojama vadovų nuomonė apie jiems

LR finansų ministerija, Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų 2012 m. efektyvumo
vertinimo ataskaita, 2013 m.
138 OECD (1997), „Public Service Training in OECD Countries“, SIGMA Papers, No. 16, OECD Publishing.
137
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skirtų priemonių naudingumą ar pritaikomumą darbe (pvz., praėjus 6 mėn. po projekto
pabaigos). Taip pat rodiklis „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojai, kurie
veiksmų programos lėšomis sustiprino strategines kompetencijas“ labiau atitinka produkto
lygmens rodiklį, todėl galėtų būti keičiamas į 2007–2013 m. taikytą rodiklį, kuriuo
matuojamas žinių pritaikomumas darbe (praėjus 6 mėn. po projekto pabaigos).
Rodiklis „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų, kurie teigiamai vertina
veiksmų programos lėšomis įgyvendintus žmogiškųjų išteklių valdymo pokyčius institucijose,
dalis“ yra tinkamas ir gerai atspindi investicijų, susijusių su žmogiškųjų išteklių valdymu,
rezultatyvumą.
Apibendrinant galima pasakyti, kad rodikliais detaliai turėtų būti matuojamas išmokytų
asmenų skaičius (pagal užimamas pareigas ir mokymų sritis). Taip pat aktualu vykdyti
darbuotojų apklausas dėl mokymų ir žmogiškųjų išteklių valdymo priemonių
rezultatyvumo139.
Veiklos valdymo tobulinimas
Ateinančiuoju programavimo laikotarpiu planuojama tęsti investicijas į veiklos valdymo
tobulinimą (10.1.1 konkretus uždavinys „Diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą
valdymą“). Taip pat prie veiklos valdymo galima priskirti su paslaugų kokybės gerinimu
susijusias 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijas (10.1.3 konkretus uždavinys
„Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės
poreikiams“).
Produkto rodikliai. Veiksmų programos projekte (2014 m. vasario mėn. versija) numatyti
veiklos valdymo ir paslaugų kokybės gerinimo produkto rodikliai pateikiami 20 lentelėje.
20 lentelė. 2014–2020 m. veiklos valdymo ir paslaugų kokybės gerinimo produkto rodikliai
Tipas

Pradinės
reikšmės
metai
10.1.1 konkretusis uždavinys. Diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą
Produkto
Valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos, ES paramos lėšomis įgyvendinusios –
–
veiklos valdymo tobulinimo priemones.
Produkto
Įrodymais grįsto valdymo priemonės
(programų vertinimo, funkcijų peržiūrų,
sprendimų poveikio vertinimo), kurias ES –
–
paramos lėšomis taikė viešojo valdymo
institucijos.

139

Rodiklio pavadinimas

Pradinė
reikšmė

Siektina
reikšmė
2023 m.

55

80

Į šias rekomendacijas buvo atsižvelgta tobulinant Veiksmų programos projektą dar vertinimo metu.
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Tipas

Rodiklio pavadinimas

Pradinė
reikšmė

Pradinės
Siektina
reikšmės
reikšmė
metai
2023 m.
10.1.3 konkretusis uždavinys. Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą
visuomenės poreikiams
Produkto
Viešojo valdymo institucijos, veiksmų
programos lėšomis įgyvendinusios paslaugų –
–
100
ir aptarnavimo kokybės gerinimo priemones.
Šaltinis: Veiksmų programos projektas, 2014 m. vasario 14 d. versija.

Produkto rodikliai pakankamai atspindi investicijų produktus. Rodiklio „Įrodymais grįsto
valdymo priemonės (programų vertinimo, funkcijų peržiūrų, sprendimų poveikio vertinimo),
kurias ES paramos lėšomis taikė viešojo valdymo institucijos“ matavimo vienetas yra
neobjektyvus, nes priemonės gali būti skirtingos apimties ir pobūdžio, be to, motyvuoja
taikyti daugiau mažesnių priemonių. Kaip ir kitų šios grupės produkto rodiklių atveju,
rekomenduojama matuoti, kiek institucijų taikė įrodymais grįsto valdymo priemones.
Rezultato rodikliai. Veiksmų programos projekte (2014 m. vasario mėn. versija) numatyti 21
lentelėje pateikiami veiklos valdymo ir paslaugų kokybės gerinimo rezultato rodikliai.
21 lentelė. 2014–2020 m. veiklos valdymo ir paslaugų kokybės gerinimo rezultato rodikliai
Tipas

Rodiklio pavadinimas

Pradinė
reikšmė

Pradinės
Siektina
reikšmės
reikšmė
metai
2023 m.
10.1.1 konkretusis uždavinys. Diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais grįstą valdymą
Produkto
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,
ES paramos lėšomis įgyvendinusių veiklos 0
2013
9
valdymo tobulinimo priemones, dalis.
Produkto
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,
ES paramos lėšomis taikiusių įrodymais 0
2013
10
grįsto valdymo priemones, dalis.
10.1.3 konkretusis uždavinys. Gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą
visuomenės poreikiams
Produkto
Viešojo valdymo institucijų, ES paramos
lėšomis
įgyvendinusių
paslaugų
ir
aptarnavimo kokybės gerinimo priemones ir 0
2013
66
pagerinusių
visuomenės
pasitenkinimo
teikiamomis paslaugomis indeksą, dalis.
Šaltinis: Veiksmų programos projektas, 2014 m. vasario 14 d. versija.

Rodikliai „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ES paramos lėšomis įgyvendinusių
veiklos valdymo tobulinimo priemones, dalis“ ir „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų, ES paramos lėšomis taikiusių įrodymais grįsto valdymo priemones, dalis“
nepakankamai atspindi siektinus intervencijos rezultatus. Be to, tai – atitinkamų produkto
rodiklių aritmetinė funkcija, kitaip tariant, šis rodiklis nesuteikia papildomos informacijos
apie priemonių rezultatyvumą. Rekomenduojama matuoti šių priemonių taikymo kokybę, o
ne mastą. Veiklos valdymo tobulinimo priemonės bus labiausiai susijusios su bendrųjų
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funkcijų efektyvumo didinimu, o nuo 2010 m. yra reguliariai atliekama LR Vyriausybei
atskaitingų institucijų bendrųjų funkcijų efektyvumo stebėsena140, su kuria galėtų būti
suderintas veiklos valdymo tobulinimo rodiklis. Įrodymais grįsto valdymo priemonės bus
labiausiai susijusios su peržiūromis ar vertinimais, todėl galima matuoti šių vertinimų
rekomendacijų įgyvendinimo laipsnį.
Rodiklis „Viešojo valdymo institucijų, ES paramos lėšomis įgyvendinusių paslaugų ir
aptarnavimo kokybės gerinimo priemones ir pagerinusių visuomenės pasitenkinimo
teikiamomis paslaugomis indeksą, dalis“ yra tinkamas ir gerai atspindi esminius investicijų į
paslaugų kokybės gerinimą rezultatus. Tik jis turi būti tinkamai įgyvendinamas – visuomenės
pasitenkinimo tyrimas turi būti atliekamas du kartus – prieš intervenciją ir po jos.
Europos Komisijos siūlymas veiklos valdymo intervencijoms buvo formuluoti tokius
specifinius rezultato lygmens rodiklius: „Viešojo sektoriaus institucijų dalis 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu įsidiegusios BVM“, „Viešojo sektoriaus asignavimų dalis, kuriai
buvo atliktas programų vertinimas“, „Savivaldybių administracijų dalis, kurios pritaikė
strateginio planavimo rekomendacijas 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų
programavimo laikotarpiu“. Kalbant išskirtinai apie viešųjų paslaugų teikimo gerinimą ir
efektyvų aptarnavimą, buvo siūlomi tokie rodikliai „Viešojo sektoriaus institucijų dalis,
parengusių kokybės standartus 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu“, „Sumažėjusi
administracinė našta (pinigine išraiška) piliečiams remiamose srityse (institucijose)“,
„Savivaldybių dalis, kuriose 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu buvo parengtos
piliečių chartijos“.
Elektroninės valdžios skatinimas
Kadangi 2014–2020 m. laikotarpio ES finansuojamos veiksmų programos projektas jau
parengtas, 22 lentelėje apžvelgiami visi siūlomi 2 prioriteto „Informacinės visuomenės
skatinimas“ rezultato ir produkto rodikliai. Pabrėžtina, kad 2014–2020 m. ES struktūrinės
paramos laikotarpiu viešųjų el. paslaugų plėtrą planuojama matuoti ne tik iš vartotojų, bet ir
iš institucijų perspektyvos (žr. komentarą atsakant į vertinimo klausimą „7.1. Ar 2007–
2013 m. veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių ir projektų produktai ir
rezultatai viešojo valdymo srityje buvo matuojami?“). Rodiklis „Valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, kurios naudojasi Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos
paslaugomis, dalis“ yra orientuotas į viešųjų informacinių išteklių sąveikumą ir viešųjų
el. paslaugų konsolidavimą naudojant VIISP platformą. Tai rodo, kad 2014–2020 m. ES
struktūrinės paramos laikotarpiu daugiau dėmesio bus skiriama ne tik viešųjų el. paslaugų
plėtrai, bet ir jų optimizavimui, sąveikumui bei saugai.

Pavyzdžiui, LR finansų ministerija, Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų 2012 m.
efektyvumo vertinimo ataskaita, 2013 m.
140
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22 lentelė. 2014–2020 m. elektroninės valdžios produkto ir rezultato rodikliai
Tipas

Rodiklio pavadinimas

Pradinė
reikšmė

Pradinės
Siektina
reikšmės
reikšmė
metai
2023 m.
2.1. IP Plačiajuosčio ryšio diegimas ir didelės spartos tinklų plėtra, taip pat naujų skaitmeninei ekonomikai
skirtų technologijų ir tinklų rėmimas
2.1.1 uždavinys. Padidinti plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros
prieinamumą ir naudojimą vietovėse, kuriose naujos kartos prieigos infrastruktūros
plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinka.
Rezultato
Namų ūkių, esančių 30 Mbps ir spartesniu 73 proc.
2012
95 proc.
plačiajuosčio interneto ryšiu padengtoje
šalies teritorijoje, dalis.
2.1.2 uždavinys. Užtikrinanti efektyvią valstybės informacinės infrastruktūros ir išteklių
apsaugą.
Rezultato
Saugos reikalavimus atitinkančių valstybės 15 proc.
2012
98 proc.
informacinių išteklių ir kritinės informacinės
infrastruktūros objektų dalis.
Produkto
Namų ūkiai, kurių teritorijos projektų metu –
–
270.000
padengtos plačiajuosčiu ryšiu (30 Mbps ir
daugiau).
Produkto
Įgyvendinti sprendimai, skirti plačiajuosčio –
–
3
elektroninio ryšio plėtrai.
Produkto
Įgyvendinti sprendimai, skirti kibernetinio –
–
5
saugumo didinimui.
2.2. IP Informacinių ir ryšių technologijų produktų ir paslaugų, elektroninės prekybos tobulinimas ir IRT
paklausos didinimas
2.2.1 uždavinys. Padidinti viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslo
ir visuomenės poreikiams.
Rezultato
Įmonių, kurios panaudoja viešojo sektoriaus 56,1 proc.
2012
85 proc.
informaciją savo komercinei veiklai, dalis.
2.2.2 uždavinys. Padidinti IRT paklausą ir naudojimą tarp gyventojų
Rezultato
Gyventojų, kurie nuolat naudojasi internetu, 65 proc.
2012
87 proc.
dalis.
Produkto
Įgyvendinti sprendimai, skirti viešojo –
–
3
sektoriaus
informacijos
pakartotiniam
panaudojimui.
Produkto
Gyventojai,
dalyvavę
skaitmeninio –
–
50.000
raštingumo ir (arba) gebėjimo sumaniai
naudotis internetu iniciatyvose.
2.3. IP. Taikomųjų IRT el. valdžios, el. mokymosi, el. įtraukties, el. kultūros ir el. sveikatos programų
tobulinimas
2.3.1 uždavinys. Technologiškai pažangiais ir į vartotoją orientuotais elektroniniais
sprendimais padidinti viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę
Rezultato
Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu 37 proc.
2012
63 proc.
teikiamomis
viešosiomis
ir
administracinėmis paslaugomis, dalis.
Rezultato
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, 17 proc.
2012
50 proc.
kurios naudojasi Valstybės informacinių
išteklių sąveikumo platformos paslaugomis,
dalis.
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Tipas

Rodiklio pavadinimas

Produkto
Produkto

Sukurtos elektroninės paslaugos.
–
Įgyvendinti sprendimai, skirti viešojo –
sektoriaus bendro naudojimo informacinių ir
ryšių
technologijų
infrastruktūros
optimizavimui,
sąveikumo
ir
saugos
užtikrinimui.
Šaltinis: Veiksmų programos projektas, 2014 m. vasario 14 d. versija.

Pradinė
reikšmė

Pradinės
reikšmės
metai
–
–

Siektina
reikšmė
2023 m.
200
7

Bendradarbiavimo skatinimas
2014–2020 m. laikotarpiu labiausiai bendradarbiavimo sritį atitinka 8.6.1 konkretusis
uždavinys „Gerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę
integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ ir 10.1.2
konkretusis uždavinys „Didinti viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą“, kuriuo
siekiama aktyviau vykdyti konsultacijas su visuomene, jai skelbti aiškią ir suprantamą viešojo
valdymo informaciją, skleisti žinias apie jos galimybes ir būdus dalyvauti viešojo valdymo
procesuose ir mažinti korupcijos lygį. Iš 8 prioritetui priklausančiuose ir 24 lentelėje
pateiktuose rodikliuose atsispindi 2014–2020 m. programavimo laikotarpio naujovė –
lokalizavimas. Su bendruomene susijusių priemonių grupė bus įgyvendinama pagal LEADER
metodą, nes jis buvo įvertintas kaip labai gera praktika ir perkeltas į ES SF finansavimo sritį.
Taip atveriama galimybė finansuoti bendruomeninių vietos veiklos grupių (VVG) projektus.
Tačiau pabrėžtina, kad 2007–2013 m. laikotarpiu išryškėjo pamoka, jog dėl ES struktūrinių
fondų vietos bendruomenės pradėjo itin aktyviai kurtis vien tam, kad galėtų įsisavinti lėšas.
Todėl bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros projektų veiklų dalyvių skaičius savaime
nėra tinkamas rodiklis. Tai gali būti priežastis, kodėl rezultato lygmens rodiklio „Socialinių
partnerių organizacijose ar nevyriausybinėse organizacijose savanoriaujantys dalyviai
(vietos bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po projekto pabaigos“ siekiama reikšmė
yra tik 10 proc. Taigi vykdant projektus „iš apačios aukštyn“ būdu, koordinavimo poreikis
tampa dar didesnis. Rezultato rodiklis „Dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje po paramos
gavimo praėjus 6 mėnesiams pagerėjo“ yra tinkamas.
Viešojo valdymo procesų skaidrumo ir atvirumo tobulinimo srityje pasigendama rodiklių,
kurie atspindėtų visuomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą tikslą – kol kas daugiausia
dėmesio skiriama tik korupcijos viešųjų pirkimų srityje mažinimui. Visi 23 lentelėje nurodyti
10.1.2 konkrečiojo uždavinio rodikliai yra susiję su korupcijos lygio mažinimu, tačiau
kompetencijų tobulinimas korupcijos prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos srityje
nėra tinkama veikla siekiant padidinti viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą. Todėl
nei produkto, nei rezultato lygmens rodikliai nėra tinkami, nes priemonės efektyvumas
priklauso nuo individualaus žmogaus apsisprendimo taikyti ar ne įgytas žinias. Be to,
panašus rezultato lygmens rodiklis, susijęs su kompetencijų tobulinimu, yra nurodytas ir prie
9.4.3 konkrečiojo uždavinio.
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Apibendrinant galima pasakyti, kad visiems rodikliams būtina nustatyti pradinę reikšmę – tai
leistų sekti įvykusį pokytį. 10.1.2 konkrečiajame uždavinyje siūloma įtraukti rodiklius, kurie
apimtų informacijos prieinamumo visuomenei ir visuomenės įtraukimo į sprendimų
priėmimą didinimą.
23 lentelė. 2014–2020 m. bendradarbiavimo skatinimo produkto ir rezultato rodikliai
Tipas

Rodiklio pavadinimas

Pradinė
reikšmė

Pradinės
reikšmės
metai

Siektina
reikšmė
2023 m.

8.6. Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas.
8.6.1. Gerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę
integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.
Rezultato
Dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje po
20
paramos gavimo praėjus 6 mėnesiams
pagerėjo.
Rezultato
Socialinių partnerių organizacijose ar
10
nevyriausybinėse
organizacijose
savanoriaujantys
dalyviai
(vietos
bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams
po projekto pabaigos.
Produkto
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies –
–
60
įgyvendino
socialiniai
partneriai
ar
nevyriausybinės organizacijos, skaičius.
Produkto
Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros –
–
3000
projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas
tikslines grupes).
10.1. Investavimas į institucinių gebėjimų stiprinimą ir veiksmingesnį viešąjį administravimą bei viešąsias
paslaugas nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis, siekiant reformų, geresnio reglamentavimo ir gero
valdymo
10.1.2 uždavinys. Didinti viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą.
Rezultato
Viešųjų pirkimų, per kalendorinius metus 0 proc.
2013
98 proc.
vykdytų veiksmų programos lėšomis
atnaujintoje centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje, dalis.
Produkto
Atnaujinta
centrinė
viešųjų
pirkimų –
–
1
informacinė sistema.
Rezultato
Jautrioms korupcijai viešojo valdymo srityse 0 proc.
2013
90 proc.
veikiančių viešojo valdymo institucijų
darbuotojai, kurie veiksmų programos
lėšomis patobulino kompetencijas korupcijos
prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos
srityje.
Produkto
Jautrioms korupcijai viešojo valdymo srityse –
–
4000
veikiančių viešojo valdymo institucijų
darbuotojai, kurie dalyvavo veiklose, skirtose
tobulinti
kompetencijas
korupcijos
prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos
srityje.
Šaltinis: Veiksmų programos projektas, 2014 m. vasario 14 d. versija.
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Atsakant į klausimą „Kaip matuoti 2014–2020 m. veiksmų programų prioritetų
įgyvendinimo priemonių ir projektų produktus ir rezultatus, sukurtus viešojo valdymo
srityje?“ galima teigti, kad viešojo valymo tobulinimo sričių, į kurias planuojama investuoti
2014–2020 m., numatyta santykinai daug. Atsižvelgiant į tai, produktai ir rezultatai taip pat
bus labai įvairūs, o stebėsenos vykdymas viešojo valdymo srityje bus metodologiškai
sudėtingas. Todėl būtina matuoti tik tų sričių produktus ir rezultatus, į kuriuos bus
daugiausia investuojama finansiškai ir kurie labiausiai atspindi siekiamus pokyčius.

8. Ar rezultatai pasiekti mažiausiomis sąnaudomis? Ar buvo galima pasiekti daugiau su
tomis pačiomis sąnaudomis? Ar buvo galima pasiekti tą patį rezultatą su mažesnėmis
sąnaudomis?
8.1. Koks yra viešojo valdymo produktų ir rezultatų rezultatyvumas kaštų atžvilgiu?
Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas
Įgyvendinant tris mokymo priemones – „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“ (VP1-4.1-VRM-03-V), „Savivaldybių institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (VP1-4.1-VRM-04-R), „Žmogiškųjų išteklių
tobulinimas viešajame sektoriuje“ (VP1-1.1-SADM-06-K) – buvo kuriami sąlyginai palyginami
produktai. Šių priemonių įgyvendinimo buvo mokomi valstybės tarnautojai, statutiniai ir kiti
viešojo sektoriaus darbuotojai, taigi vieną „produktą“ sudaro vienas išmokytas asmuo. Šių
priemonių rezultatų efektyvumas yra įvertintas pagal formulę:

Valstybės institucijų ir įstaigų tarnautojų mokymas. Kaip matyti iš toliau pateikiamo 15
paveikslo, valstybės tarnautojų mokymo (pagal priemonę VP1-4.1-VRM-03-V) kaina labai
skyrėsi. Ji svyruoja nuo 1 iki 9 tūkst. Lt vienam asmeniui, taigi negalima nustatyti objektyvaus
kainos vidurkio. Projektų pasiskirstymas pagal kainų intervalus rodo, kad buvo vykdomi
labai skirtingi mokymai arba mokymų kaštų rezultatyvumas labai skyrėsi. Didesnis projekto
mokymo dalyvių skaičius reikšmingai susijęs su mažesne vieno išmokyto asmens kaina
(Pirsono koreliacijos koeficientas – 0,597, su 99 proc. patikimumu). Ilgesnės trukmės
projektų mokymo dalyvių kaina buvo santykinai didesnė (Pirsono 0,339, 95 proc.
patikimumu).
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15 paveikslas. Valstybės tarnautojų mokymo kaina

Šaltinis: SFMIS, 2013 m. gruodžio 9 d.

Savivaldybių administracijų darbuotojų mokymas. Toliau pateiktame 16 paveiksle
pavaizduota valstybės tarnautojų, dirbančių savivaldybių administracijose, mokymo (pagal
priemonę VP1-4.1-VRM-04-R) kaina. Daugumos projektų vieno dalyvio mokymo kaina buvo
iki 2 tūkst. litų. Palyginus su VP1-4.1-VRM-03-V priemonės dalyvių kainomis, galima teigti,
kad savivaldybių administracijų darbuotojų mokymo kaštai buvo mažesni. Keletas projektų,
kurių mokymo dalyvių kaina buvo išskirtinai didelė (t. y. didesnė negu 3 tūkst. litų) rodo, kad
buvo kaštų atžvilgiu mažiau rezultatyvių projektų. Didesnis projekto mokymo dalyvių
skaičius reikšmingai susijęs su mažesne vieno išmokyto asmens kaina (Pirsono koreliacijos
koeficientas – 0,300, su 95 proc. patikimumu). Projektų trukmė su mokymo dalyvių kaina
nesusijusi.
16 paveikslas. Valstybės tarnautojų (savivaldybių administracijų) mokymo kaina

Šaltinis: SFMIS, 2013 m. gruodžio 9 d.

123

EINAMOJO STRATEGINIO VERTINIMO ATASKAITOS PARENGIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PRISTATYMO
PASLAUGOS

Viešojo sektoriaus darbuotojų mokymai. Kaip matyti iš toliau pateikiamo 17 paveikslo, viešojo
sektoriaus darbuotojų mokymo (pagal priemonę VP1-1.1-SADM-06-K) kaina pavaizduota
vadinamuoju normaliuoju skirtiniu, t. y. nebuvo daug projektų, kurių dalyvių mokymų kaina
ypač išsiskirtų, o dauguma projektų susitelkę apie kainos viduriniuosius intervalus. Tai rodo,
kad mokymai buvo gana panašūs, taip pat projektų kaštų rezultatyvumas buvo gana
vienodas, priešingai negu VRM administruotų mokymų. Tai gali būti susiję su projektų
atranka – kadangi jie buvo parenkami konkurso būdu, o ne valstybės ar regionų projektų
planavimo būdu (buvo didesnė „konkurencija“ tarp mokymų kainų). Didesnis projekto
mokymo dalyvių skaičius reikšmingai susijęs su mažesne vieno išmokyto asmens kaina
(Pirsono koreliacijos koeficientas – 0,507, su 99 proc. patikimumu).

17 paveikslas. Viešojo sektoriaus darbuotojų mokymo kaina

Šaltinis: SFMIS, 2013 m. gruodžio 9 d.

Apibendrinant mokymo priemonių rezultatyvumą kaštų atžvilgiu, galima teigti, jog vieno
asmens mokymo kainą šiek tiek mažino projekto mokymo dalyvių skaičius ir šiek tiek didino
projekto trukmė (atitinkamai Pirsono koreliacijos koeficientas – 0,198 ir 0,173, su 95 proc.
patikimumu, analizuojant visas priemones kartu). Statistiškai svarbus faktas yra tai, kad VRM
administruotų priemonių (VP1-4.1-VRM-03-V ir VP1-4.1-VRM-04-R) mokymo dalyvių kainos
nepasiskirto normaliuoju skirstiniu. Tai reiškia, kad šių priemonių mokymo tikslai buvo labai
skirtingai interpretuojami ir skirtingais būdais įgyvendinami arba kad projektų kaštų
rezultatyvumas labai skyrėsi. SADM administruotos priemonės (VP1-1.1-SADM-06-K), kurios
projektai atrinkti konkurso būdu, mokymo dalyvių kaina pasiskirto normaliuoju skirtiniu.
Didžiausias masto ekonomijos efektas pasiektas valstybės tarnautojų mokymo projektuose
(VP1-4.1-VRM-03-V), mažiausias – savivaldybių administracijų darbuotojų mokymo
projektuose (VP1-4.1-VRM-04-R).
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Veiklos valdymo tobulinimas
Pagal priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ (VP1-4.2-VRM-02-R) įgyvendinta 170
projektų. Šiuose projektuose pasiekti kainos požiūriu sąlyginai palyginami produktai:
 parengti arba atnaujinti regionų plėtros planai;
 parengti arba atnaujinti savivaldybių strateginiai plėtros planai;
 parengtos sektorinės studijos, tyrimai, analizės, skirtos regioninei plėtrai tobulinti.
Kaip matyti iš paveikslo toliau, daugumos šiuos produktus kūrusių projektų biudžetas buvo
iki 110 tūkst. Lt. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad buvo sąlyginai daug „brangių“ projektų, kurie
siekė tų pačių rezultatų. Kaštų rezultatyvumo požiūriu labai didelis projektų biudžetų
intervalas (nuo mažiausio 19 tūkst. iki didžiausio 800 tūkst.) rodo, kad projektų efektyvumas
labai skyrėsi (atsižvelgiant į tai, kad sukurti produktai buvo panašūs) arba, kad buvo
sprendžiamos labai skirtingos problemos (todėl reikėjo labai skirtingo dydžio projekto).
Atlikus kokybinę projektų analizę, pastebėta, kad didžiausią grupę sudarančius projektus
(t. y. tuos, kurių vertė nesiekė 110 tūkst. Lt) įgyvendino mažos savivaldybės. Taip pat
pabrėžtina, kad dalį projektų pagal šią priemonę įgyvendino apskrities viršininko
administracijos ir Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Jie
iškreipia bendrą vidurkį ir patenka tarp didesnės vertės projektų.
Vilniaus apskrities viršininko administracija įgyvendinimo didžiausios vertės 800 tūkst. Lt
projektą, kurio tikslas buvo atnaujinti 2007–2013 m. Vilniaus regiono plėtros planą.
Įgyvendinant šį projektą buvo atliktos trys sektorinės studijos – turizmo sektoriaus
konkurencingumo stiprinimo Vilniaus apskrityje studija, smulkiojo ir vidutinio verslo
aplinkos gerinimo Vilniaus regione studija, elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų
bei el. demokratijos plėtros Vilniaus regione galimybių studija. Pagal savo objektą studijos
yra plačios, todėl ir projekto vertė yra pakankamai didelė.
Tos pačios tendencijos esama ir kituose didesnės vertės projektuose: ten, kur buvo atliekama
daugiau sektorinių galimybių studijų, projektų vertė yra didesnė. Pabrėžtina, kad pagal šią
priemonę yra finansuojama įvairios galimybių studijos ir tyrimai, reikalingi strateginiams
plėtros planams atnaujinti. Paties strateginio plano parengimas sudaro nedidelę išlaidų dalį.
Visa tai paaiškina tokią didelę projektų kainą.
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18 paveikslas. Savivaldybių ir regionų plėtros planų kaina

Šaltinis: SFMIS, 2013 m. gruodžio 9 d.

Pagal priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ (VP1-4.3-VRM-01-V) savivaldybės ir
kitos viešojo valdymo institucijos įgyvendino atitinkamai 34 ir 46 projektus. Juos vykdant
diegtos kokybės vadybos sistemos, kurios pagal kainą taip pat yra sąlyginai 141 palyginamos.
Iš toliau pateikiamo paveikslo matyti, kad dauguma sistemų įdiegta už 120–350 tūkst. Lt.
Savivaldybėse įdiegti kokybės vadybos sistemą kainavo santykinai pigiau negu kitose
institucijose. Kaštų rezultatyvumo atžvilgiu pavienės kokybės vadybos sistemos, kurių
diegimas kainavo itin brangiai (daugiau negu 810 tūkst.), yra ne tokios efektyvios.
Apibendrinant galima pasakyti, kad atlikus analizę nustatyta, jog didelės vertės kokybės
vadybos projektai buvo įgyvendinami tų įstaigų, kurios turi daug teritorinių padalinių,
pavyzdžiui, VMI, SODRA, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Valstybinės
ligonių kasos ir kiti. Taip pat tarp šių projektų patenka sisteminio lygmens projektai,
pavyzdžiui, VRM įgyvendinamas Viešojo sektoriaus kokybės iniciatyvų projektas, skirtas
KVM stebėsenai viso viešojo sektoriaus mastu. Vieną didžiausios vertės projektų įgyvendino
Nacionalinė teismų administracija. Per šį projektą KVM buvo įdiegti teismų sistemoje ir
pačioje Nacionalinėje teismų administracijoje. Pažymėtina, kad papildomai projektų vertę
didina kokybės vadybos sistemų sertifikavimas: kadangi dauguma įstaigų diegiasi ISO 9000

Į kokybės vadybos sistemos diegimo kainą įskaičiuojamas visas projekto biudžetas. Jei įgyvendinant projektą
viena kokybės vadybos sistema buvo įdiegta keliose organizacijose, projekto biudžetas dalijamas iš įdiegtų
sistemų skaičiaus. Detalesnės sistemų kainų analizės atlikti negalima dėl duomenų apie tiesiogines išlaidas
sistemoms kurti trūkumo.
141
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serijos kokybės vadybos standartus, jie yra sertifikuojami. Būtent teritoriniai padaliniai,
kompleksiniai ir sisteminiai projektai sudaro didžiausios vertės projektų grupę.
19 paveikslas. Kokybės vadybos sistemų kaina

Šaltinis: SFMIS, 2013 m. gruodžio 9 d.

Atsakant į klausimą, „Koks yra viešojo valdymo produktų ir rezultatų rezultatyvumas kaštų
atžvilgiu“, buvo įvertinti kvalifikacijos tobulinimo, regionų plėtros planų ir savivaldybių
strateginių plėtros planų rengimo projektai. Kitų projektų kaštų rezultatyvumas nevertintas,
nes juos įgyvendinant buvo sukurti pagal kainą nepalyginami produktai. Projektų kaštų
analizė rodo, kad netgi tuomet, kai pagal vieną priemonę buvo finansuojami panašaus
pobūdžio projektai, buvo didelių kaštų nuokrypių nuo vidurkio. Tai reiškia, kad šių projektų
tikslai buvo labai skirtingai interpretuojami ir įgyvendinami skirtingais būdais (todėl buvo
patirti skirtingi kaštai) arba kad projektų kaštų rezultatyvumas labai skyrėsi (buvo kaštų
atžvilgiu labai rezultatyvių ir mažai rezultatyvių projektų).
8.2. Ar produktai ir rezultatai pasiekti mažiausiomis sąnaudomis? Ar ir kaip buvo galima
pasiekti daugiau su tomis pačiomis (arba mažesnėmis) sąnaudomis?
Šios dalies tikslas – išanalizuoti svarbiausius intervencijų kainos veiksnius ir nustatyti
taupymo galimybes, įgyvendinant panašias intervencijas ateityje.
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Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas
Remiantis 4 prioriteto vertinimu, mokymo priemonių kaštų rezultatyvumą142 mažino tai, kad
mokymai buvo įgyvendinami decentralizuotu būdu. Remiantis ESF finansuojamų mokymų
kokybės ir efektyvumo vertinimo143 rezultatais, mažiausi kaštai vienam dalyviui apmokyti
pagal priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ buvo
tuose projektuose, kurių mokymų dalyvių skaičius buvo didžiausias. Taigi vienas iš kainai
turinčių įtakos veiksnių mokymo priemonių atveju yra mokymų dalyvių skaičius. Mokymo
priemonių kaštų efektyvumo analizė (žr. 8.1 klausimą) taip pat rodo, kad didesnis mokymo
dalyvių skaičius susijęs su mažesniais projekto kaštais.
Bendrai vertinant VRM administruotų mokymo priemonių biudžetus (žr. 20 paveikslą) ir
vieno asmens mokymo kaštus (žr. 8.1 klausimą), galima teigti, kad projektų vykdytojai tos
pačios priemonės veiklas vykdė už labai skirtingą kainą, nėra vidutinės kainos tendencijos.
Pagal kainą panašesni buvo savivaldybių administracijų darbuotojų mokymai, tačiau tam
tikrą neekonomiškumą rodo labai išsiskiriantys, arba brangūs, projektai (žr. 20 paveikslą),
kurie pagal veiklų arba išmokytų asmenų skaičių nebuvo išskirtiniai.
20 paveikslas. Mokymo priemonių biudžetų histogramos

Interviu ir 4 prioriteto vertinimas.
UAB PWC, „ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas“, galutinė vertinimo ataskaita.
Parengta
LR
finansų
ministerijos
užsakymu,
2011
m.
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/
ESF_mokymu_galutine_vertinimo_ataskaita_2011-05.pdf>.
142
143
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Šaltinis: SFMIS, 2013 m. gruodžio 9 d.

Galima teigti, kad už mažesnę kainą buvo galima pasiekti daugiau, jei projektai būtų
palyginami pagal veiklas ir produktus (pvz., kiek kainuoja panašaus turinio ir apimties
kompiuterinio raštingumo mokymai skirtingose savivaldybėse). Kitaip tariant, jei būtų
buvusi skaidri projektų produktų kaina, tuomet neekonomiški projektai būtų rečiau
finansuojami.
Veiklos valdymo tobulinimas
Remiantis 4 prioriteto vertinimu, veiklos valdymo priemonių (kaip ir žmogiškųjų išteklių
tobulinimo priemonių) efektyvumą144 mažino tai, kad veiklos valdymo srities projektai (ypač
vidaus administravimo tobulinimo projektai) buvo įgyvendinami decentralizuotu būdu.
Toliau detalesnė analizė pateikiama pagal atskiras priemones, kuriose buvo finansuota
daugiau kaip 20 projektų.
Priemonė VP1-4.2-VRM-02-R. Šios priemonės projektų kokybinė analizė, pateikta prie 8.1
klausimo veiklos valdymo dalies, parodė, kad didesnę projektų vertę lėmė didesnis
sektorinių galimybių studijų / tyrimų kiekis projekte. Taip pat pažymėtina, kad mažosios
savivaldybės iš esmės sudarė daugumą iki 110 tūkst. Lt vertės projektų.

144

Interviu ir 4 prioriteto vertinimas.
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21 paveikslas. Priemonės VP1-4.2-VRM-02-R projektų biudžetų histograma

Šaltinis: sudaryta PPMI, remiantis SFMIS duomenimis.

Priemonės biudžetų histograma rodo, kad jos projektai buvo gana netipiniai. Žvelgiant į
PFSA, tai atrodo pakankamai paradoksali išvada, nes tikslas buvo savivaldybėms parengti
strateginės plėtros planus. Vis dėlto strateginių plėtros planų parengimas dažnai sudarydavo
nedidelę projekto vertės dalį. Užtikrinus savivaldybių žmogiškuosius ir finansinius išteklius
bei skatinant vadovų įsitraukimą galima būtų motyvuoti savivaldybes planus pasirengti savo
pastangomis. Tai leistų ne tik sumažinti išlaidas, skiriamas strateginių planų parengimo
paslaugoms pirkti, bet ir stiprintų strateginio planavimo kultūrą savivaldos lygmeniu.
Per interviu išryškėjo ir dar vienas kainos veiksnys – dirbtinai paslaugų teikėjų didinamos
kainos. Teikdamos projekto paraišką vertinti savivaldybės turėjo pagrįsti projekte perkamų
paslaugų kainą pateikdamos mažiausiai trijų tiekėjų kainų apklausą. Projekto biudžete
galėdavo būti atspindėtas arba pasiūlytų kainų vidurkis, arba mažiausia pasiūlyta kaina. Vis
dėlto projekte vykdant viešuosius pirkimus, projektų vykdytojams yra pasiūlomos mažesnės
negu planuotos kainos. Taigi paslaugos kainuoja pigiau negu planuota sudarant biudžetą. Ši
situacija yra nepalanki savivaldybėms, nes, mažėjant projekto tiesioginėms išlaidoms
(paslaugų kainai), proporcingai mažėja ir netiesioginės išlaidos (administravimui skirtos
lėšos). Dažniausiai yra kreipiamasi į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu skirti sutaupytas
lėšas papildomoms galimybių studijoms. Taip yra dirbtinai išplečiama projekto apimtis.
Įgyvendinančioji institucija per interviu nurodė, kad ši anksčiau būdavusi įprasta praktika
pastaruoju metu nebetęsiama, t. y. projektų sutaupytos lėšos grįžta atgal į biudžetą.
Apibendrinant galima pasakyti, kad šios priemonės produktai nebuvo sukurti mažiausiomis
sąnaudomis.
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Priemonė VP1-4.2-VRM-03-V. Pagal šią priemonę buvo finansuojama daug skirtingos apimties
ir vertės projektų. Tai atskleidžia ir priemonės projektų biudžetų histograma.
22 paveikslas. Priemonės VP1-4.2-VRM-03-V projektų biudžetų histograma

Šaltinis: sudaryta PPMI, remiantis SFMIS duomenimis.

Vertinti produktų ir rezultatų pasiekimą mažiausiomis sąnaudomis yra gana sudėtinga, nes
pagal šią priemonę buvo finansuota daug netipinių projektų. Nepaisant tikslingos priemonės
orientacijos į vidaus administravimo tobulinimą, projektų vykdytojų diegiami sprendimai, jų
charakteristikos ir pačių IT sprendimų kiekis gerokai skyrėsi. Šią situaciją galėjo lemti keli
veiksniai. Pirma, trūko vieno stipraus koordinatoriaus, kuris galėtų objektyviai įvertinti
diegiamų sistemų poreikį, suderinamumą, reikalingą jų kiekį. 2007–2013 m. laikotarpiu
projektų vykdytojai galėjo rinktis iš plataus rato rinkos siūlomų vidaus administravimo
sprendimų, o projekto diegiamų IT sistemų kiekis nebuvo ribojamas. Antra, kaštų
rezultatyvumas priklauso nuo priemonių sudarymo (kainos veiksnys). Priemonės „Viešojo
administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ (VP1-4.2-VRM-03-V) finansavimo poreikiui
ir kaštų rezultatyvumui didelę įtaką darė sprendimas finansuoti decentralizuotu būdu
įgyvendinamus finansinės apskaitos reformos ir informacinių sprendimų projektus. 4
prioriteto įgyvendinimo tarpinio vertinimo ataskaitoje buvo pažymėta, kad centralizuoto
sprendimo diegimas būtų leidęs sutaupyti keliolika milijonų litų. Kaštų rezultatyvumo
atžvilgiu geras pavyzdys yra FM projektas „Finansų ministerijos finansų valdymo ir apskaitos
informacinės sistemos kūrimas ir diegimas“, kurio informacinį sprendimą, įgyvendinant
apskaitos reikalavimus, be FM ir jai pavaldžių įstaigų planavo naudoti iki 30 kitų biudžetinių
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įstaigų ir joms pavaldžių įstaigų145. Apibendrinant galima pasakyti, kad priemonės produktai
ir rezultatai nėra pasiekti mažiausiomis sąnaudomis.
Priemonė VP1-4.3-VRM-01-V. Priemonės projektų kokybinė analizė, pateikta 8.1 klausimo
analizės dalyje, atskleidė, kad, nepaisant fokusuoto priemonės objekto, viešojo sektoriaus
institucijos ir įstaigos diegėsi skirtingas kokybės vadybos sistemas, galėjo diegti kelias
kokybės vadybos sistemas savo institucijoje / įstaigoje, galėjo rinktis sertifikuotus ir (ar)
nesertifikuotus kokybės vadybos sprendimus. Šiuos teiginius pagrindžia ir projektų biudžetų
histograma.
23 paveikslas. Priemonės VP1-4.3-VRM-01-V projektų biudžetų histograma

Šaltinis: sudaryta PPMI, remiantis SFMIS duomenimis.

Yra keli pagrindiniai šios priemonės kainos veiksniai. Pirma, kaip jau minėta, projektų
vykdytojams trūko metodinio vadovavimo, padedant pasirinkti jiems tinkamiausią kokybės
vadybos sprendimą. Metodinės pagalbos trūkumas lėmė pakankamai diferencijuotą kokybės
vadybos sprendimų ratą, kylančius skirtingų kokybės vadybos sistemų ir strateginio valdymo
sistemos suderinamumo iššūkius, formalistinį požiūrį į kokybės vadybą (jį dažnai lėmė
nusivylimas, atsirandantis susidūrus su problemomis kokybės vadybos metodo diegimo
etape). Antra, kitaip negu priemonės VP1-4.2-VRM-03-V atveju, šioje priemonėje nemažai
projektų buvo įgyvendinti centralizuotai, t. y. teritorinius padalinius turinčios įstaigos,
diegdamos kokybės vadybos sistemą centriniame padalinyje, kartu diegė kokybės vadybos
sistemą savo teritoriniuose padaliniuose. Tai lėmė pakankamai daug netipinių didelės vertės

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto
įgyvendinimo vertinimas“, galutinė vertinimo ataskaita. Parengta LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu,
2010 m.
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/
4_prioriteto_vertinimo_ataskaita.pdf>.
145

132

EINAMOJO STRATEGINIO VERTINIMO ATASKAITOS PARENGIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PRISTATYMO
PASLAUGOS

projektų įgyvendinimą. Apibendrinant galima pasakyti, kad priemonės produktai ir rezultatai
nėra pasiekti mažiausiomis sąnaudomis.
Elektroninės valdžios skatinimas
Sisteminiu lygmeniu elektroninės valdžios projektų sąnaudos itin išaugo dėl to, kad Lietuvoje
IRT infrastruktūros ir programinių išteklių įsigijimas buvo ir tebėra decentralizuotas, iš
dalies koordinuojamas IVPK. Pavyzdžiui, sukurta daug besidubliuojančių sprendimų
skirtingose Lietuvos savivaldybėse pagal priemonę „Elektroninė demokratija: regionai“ (VP23.1-IVPK-05-R). Todėl įgijus priemonių administravimo patirties, el. paslaugų kūrimas pagal
priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse“ (VP2-3.1-IVPK-08-V)
koordinuojamas centralizuotai. Tačiau vyrauja tendencija, kad atskiros organizacijos yra
linkusios pirkti ir kaupti IRT infrastruktūrą, kuri yra nepakankamai panaudojama ir sąveiki.
Todėl viešajame sektoriuje reikia diegti jau sukurtus IRT sprendimus, tačiau tarp viešojo
sektoriaus organizacijų trūksta dalijimosi viešojo sektoriaus IRT ištekliais praktikos,
patirties, tvarkos, sprendimų146.
Interviu respondentų nuomone, projektų lygmeniu sąnaudos išauga dėl ilgo laikotarpio, per
kurį įdiegiama informacinė sistema. Dėl per ilgo įgyvendinimo ciklo visi sukurti sprendimai
spėja pasenti, todėl juos vėl tenka tobulinti. Tokios situacijos galima būtų išvengti greičiau
parengiant priemones ir aiškias technines specifikacijas, projektų vykdytojams neeikvojant
laiko įvairioms konsultacijoms. Taip pat sąnaudos išauga dėl viešųjų pirkimų ir projekte
vykdomų papildomų veiklų.
Tačiau esama ir gerosios praktikos pavyzdžių, kai ministerijos sąmoningai iš anksto
apgalvojo projekto idėją, norėdamos užtikrinti, kad projekto produktas būtų pasiektas
mažiausiomis sąnaudomis. Pavyzdžiui, projektą „Socialinės paramos šeimai informacinės
sistemos duomenų vitrinų modulio sukūrimas ir įdiegimas“ buvo galima įgyvendinti už daug
didesnes lėšas, jeigu techninėje specifikacijoje būtų suformuluotas reikalavimas, kad sistema
ataskaitą turi suformuoti per 2 sekundes. Vis dėlto, įvertinus informacinės psichologijos
klausimus, t. y. kokia yra ataskaitos formavimo laiko trukmė, kuri vartotojo neerzintų, buvo
pasirinkta 10–15 sekundžių ataskaitos formavimo trukmė. Taigi įgyvendinant projektą buvo
išlaikyta pusiausvyra tarp finansinių SADM galimybių ir vartotojų pasitenkinimo paslauga.
Apibendrinant galima pasakyti, kad projektų sukurti produktai ir rezultatai būtų pasiekti
mažiausiomis kainomis, jeigu elektroninių sprendimų diegimas būtų koordinuojamas ir būtų
iš anksto apgalvojamos būtinos kuriamų sistemų charakteristikos.

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir
prioritetų 2014–2020 metais vertinimas“, vertinimo ataskaita. Parengta Informacinės visuomenės plėtros
komiteto
prie
LR
susisiekimo
ministerijos
užsakymu,
2012
m.
Šaltinis
internete:
<http://www.ivpk.lt/uploads/Tendencijos%20ir%20prioritetai/atnaujinti/Informacines%20visuomenes%20v
ertinimas%20-%20%20tekstas%202012-04-26%20VPVI.pdf>.
146
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Sisteminių viešosios politikos reformų skatinimas
Sisteminių viešosios politikos reformų srityje abi priemonės (VP1-4.3-VRM-02-V ir VP1-4.3VRM-03-V) buvo netipinės ir diferencijuotos. Projektų produktai buvo skirtingi, o rezultato
rodikliai suformuluoti netinkamai. Detali projektų produktų ir rezultatų analizė pateikiama
7.2 klausimo analizės dalyje. Taigi priemonės produktų ir rezultatų kaštų rezultatyvumo
įvertinti neįmanoma. Tai pagrindžia ir priemonės VP1-4.3-VRM-02-V projektų biudžetų
histograma.
24 paveikslas. Priemonės VP1-4.3-VRM-02-V projektų biudžetų histograma

Šaltinis: sudaryta PPMI, remiantis SFMIS duomenimis.

Institucinio bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimas
Bendradarbiavimo priemonių srityje sudėtinga įvertinti, ar produktai ir rezultatai pasiekti
mažiausiomis sąnaudomis, nes priemonėse buvo įgyvendinama itin mažai projektų: 1, 2 arba
17, išskyrus regioninio bendradarbiavimo projektus, kurių buvo įgyvendinta 208. Tačiau net
ir pastaruoju atveju interviu programos dalyviai sutinka, kad minimalių sąnaudų ES
projektuose neįmanoma numatyti net tarp panašių projektų. Vertinant administraciniu
požiūriu, taip atsitinka dėl antikorupcinių apribojimų, didinančių projektų sąnaudas. Be to,
sutaupyti trukdo viešųjų pirkimų ir techninių specifikacijų apribojimai. Pavyzdžiui, per
interviu buvo pastebėti atvejai, kai ta pati paslauga skirtingiems asmenims kainuoja
skirtingai, atsižvelgiant į tai, kokiai institucijai priklauso projekto vykdytojas. Galiausiai patys
projektų vykdytojai nori išleisti visus jiems skirtus pinigus, todėl net ir sutaupius stengiamasi
įgyvendinti papildomas veiklas. Šias įžvalgas patvirtina toliau pateikiamas paveikslas. Jame
rodoma, kad pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo
vietovėse sudarymas“ (VP3-1.2-VRM-01-R) buvo finansuojama daug netipinių projektų
(banguotas grafikas su ne itin išsiskiriančiu aukščiausiu stulpeliu, pagal kurį 800 000–
1 200 000 Lt riboje buvo finansuoti 56 projektai).
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25 paveikslas. Priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse
sudarymas“ (VP3-1.2-VRM-01-R) projektų biudžetų histogramos

Šaltinis: sudaryta PPMI, remiantis SFMIS duomenimis.

Taigi institucinio bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimo srityje įvertinti, ar projektų
produktai ir rezultatai buvo pasiekti mažiausiomis sąnaudomis, yra neįmanoma, nes pagal
šias priemones buvo įgyvendinta per mažai projektų arba projektai buvo netipiniai.
Atsakant į klausimą „Ar produktai ir rezultatai pasiekti mažiausiomis sąnaudomis? Ar ir
kaip buvo galima pasiekti daugiau su tomis pačiomis (arba mažesnėmis) sąnaudomis?“,
galima teigti, kad už mažesnę kainą buvo galima pasiekti daugiau, jei tipiniai produktai
(pvz., mokymų, veiklos valdymo sistemų diegimo, IRT sprendimų, strateginių veiklos planų
rengimo) būtų palyginami pagal kainą (pvz., kiek kainuoja panašaus turinio ir apimties
kompiuterinio raštingumo mokymai skirtingose savivaldybėse). Kitaip tariant, jei būtų
buvusi skaidri projektų produktų kaina, tuomet neekonomiški projektai būtų rečiau
finansuojami. Kiti veiksniai, didinę projektų kainas, tai – decentralizuotas projektų
įgyvendinimas (ypač mokymų, IRT sprendimų), dirbtinai paslaugų teikėjų didinamos
kainos ir nepakankamai sklandus projektų planavimas.

9. Kokie 2007–2013 m. viešojo valdymo tobulinimo srities projektai galėtų būti teikiami
gerosios patirties pavyzdžių atrankos konkursams ES ir nacionaliniu lygmeniu? Kokius
geriausios praktikos kriterijus jie atitiktų?
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9.1. Koks ilgasis 2007–2013 m. viešojo valdymo tobulinimo srities projektų sąrašas, svarstomas
gerosios patirties pavyzdžių atrankos konkursams ES ir nacionaliniu lygmeniu?
Remiantis <vakokybe.vrm.lt> interneto svetainėje skelbiama 2009, 2011 ir 2012 m. gerosios
patirties pavyzdžių atranka, apklausų, stebėsenos duomenų ir interviu rezultatais, Europos 6
ir 7 kokybės konferencijos atrankai pateiktu Lietuvos projektų sąrašu, atskirų Lietuvos
įgyvendinančiųjų institucijų atliekamos gerosios praktikos pavyzdžių atrankos rezultatais,
2009 ir 2011 m. Europos viešojo sektoriaus apdovanojimų konkurso nugalėtojų sąrašu ir
šiam konkursui pateiktų Lietuvos projektų sąrašu, buvo sudarytas ilgasis sėkmingų projektų
– gerųjų praktikų – sąrašas. Jis leido atrinkti 10 geriausių atvejų studijų. Pavyzdžiui, „2007–
2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto tarpinių rezultatų
vertinimo, siekiant parengti išsamią informaciją Europos Komisijai teikiamai metinei
įgyvendinimo ataskaitai“ novatorišku projektu yra laikomas 2012 m. kovo 16 d. baigtas
įgyvendinti „Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas“ arba 2014 m. kovo 18 d. turėjęs
pasibaigti projektas „Centrinės projektų valdymo agentūros centralizuotų viešųjų pirkimų
valdymo sistemos kūrimas ir diegimas“147. Šie projektai buvo finansuojami Europos
socialinio fondo lėšomis.
Šiame atrankos etape buvo sudarytas ilgasis 81 gerosios praktikos projektų sąrašas. Šį
sėkmingų projektų sąrašą, kuris pateikiamas Ms Excel formatu, sudaro šios dalys: (1)
projekto pavadinimas; (2) priemonė, pagal kurią buvo finansuotas projektas; (3) projekto
kodas; (4) tema, kurią atitinka projektas (valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymas,
veiklos valdymas, el. valdžia, sisteminės viešosios politikos reformos ar bendradarbiavimas);
(5) projekto vykdytojas; (6) projekto aprašymas; (7) bendra projekto vertė; (8) finansavimo
šaltinis; (9) projekto įgyvendinimo būsena ir (10) papildoma informacija. Per antrąjį etapą
šis sąrašas buvo derinamas su atsakingomis ministerijomis, Centrine projektų valdymo
agentūra ir Europos socialinio fondo agentūra. Jų atstovai įvertino projektų išskirtinumą ir jų
administravimo procesą. Atsižvelgus į ministerijų ir agentūrų pastabas, ilgasis sąrašas
sutrumpėjo iki 41 projekto.
Apibendrinant galima pasakyti, kad dviejų etapų ilgojo sąrašo atrankos sistema ir
suinteresuotųjų grupių įtraukimas leido sudaryti 41 projekto ilgąjį sąrašą, kuris vėliau
buvo įvertintas ekspertiniu būdu. Tai leido sudaryti trumpąjį geriausios praktikos projektų
sąrašą, pateikiamą 9.2 ataskaitos skyriuje.

VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas, siekiant parengti išsamią informaciją Europos
Komisijai teikiamai metinei įgyvendinimo ataskaitai, 2013“, galutinė vertinimo ataskaita. Parengta LR vidaus
reikalų
ministerijos
užsakymu,
2013
m.
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2012MVP/
ZIPVP_4_prioriteto_tarpiniu_rezultatu_vertinimas_Santrauka.pdf>.
147
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9.2. Koks trumpasis 2007–2013 m. viešojo valdymo tobulinimo srities projektų sąrašas,
labiausiai atitinkantis gerosios patirties pavyzdžių atrankos kriterijus konkursams ES ir
nacionaliniu lygmeniu?
Siekiant tinkamai pateikti medžiagą apie sėkmingiausius ES struktūrinės paramos
panaudojimo atvejus, trečiajame vertinimo etape 41 ilgojo sąrašo projektas buvo įvertintas
pagal 6 bendrus novatoriškų projektų atrankos kriterijus: tinkamumas, suinteresuotųjų šalių
parama, inovatyvumas, poveikis / rezultatai ir jų tvarumas, pritaikomumas. Jie grindžiami ne
tik Viešojo valdymo tobulinimo programos 2012–2020 m. nustatytais prioritetais, tikslais ir
uždaviniais, bet ir 2012–2013 m. vykusių viešojo sektoriaus apdovanojimų, tokių kaip
Jungtinių Tautų viešojo sektoriaus konkursas (2012 m. ir 2013 m.), Europos viešojo
sektoriaus konkursas (EPSA, 2013 m.), Europos prizas už inovacijas viešajame
administravime (2013 m.), kriterijais, taip pat vadybai ir viešajam valdymui skirtų
konferencijų (Europos 7-oji kokybės konferencija (EQAF, 2013 m.), EURAM 13-oji
Demokratizuoto administravimo konferencija (2013 m.), Europinės grupės viešajam
administravimui konferencija (EGPA, 2013 m.) ir kt.) tematika. Toliau pateikiamoje lentelėje
išvardijama 10 gerosios praktikos projektų (jie plačiau aptariami elektroniniame leidinyje).
24 lentelė. Gerosios praktikos projektų sąrašas.
Nr.
1.
2.

3.

4.

Projekto pavadinimas
Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas
(VORT)
Centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemos
kūrimas ir diegimas

Administracinės naštos vertinimas, teisinio
reguliavimo kokybės ir efektyvumo tobulinimas
ir administracinių gebėjimų stiprinimas geresnio
reglamentavimo kontekste"
Lietuvos įsitinklinimo Europos Sąjungoje
skatinimas

5.

Socialinės
paramos
šeimai
informacinės
sistemos duomenų vitrinų modulio sukūrimas ir
įdiegimas

6.

Viešojo administravimo institucijų informacinių
sistemų interoperabilumo (sąveikumo) sistemos
saugos ir funkcionalumo plėtra

7.

Tauragės
rajono
savivaldybės
administravimo sistemos tobulinimas

8.

Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio

vidaus

Priemonė
Veiklos
valdymo
tobulinimas
Viešojo
administravimo
subjektų
sistemos
tobulinimas
Ekonominės veiklos
reglamentavimo
tobulinimas,
kita
verslo aplinka
Geresnis
Europos
Sąjungos
politikų
įgyvendinimas
Viešojo
administravimo
subjektų
sistemos
tobulinimas
Sąveikumas

Viešojo
administravimo
subjektų
sistemos
tobulinimas
Bendradarbiavimo

Projekto vykdytojas
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės kanceliarija
Viešoji įstaiga CPO LT

Lietuvos
Respublikos
ūkio ministerija

Lietuvos
Respublikos
užsienio
reikalų
ministerija
Lietuvos
Respublikos
socialinės apsaugos ir
darbo ministerija
Informacinės
visuomenės
plėtros
komitetas
prie
Susisiekimo ministerijos
Tauragės
rajono
savivaldybės
administracija
Jaunimo

reikalų
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Nr.

Projekto pavadinimas
sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą
jaunimo politiką

9.

Valstybės
tarnautojų
tobulinimas

10.

Birštono ir Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių,
Prienų, Raseinių rajonų savivaldybių institucijų
ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

atrankos

sistemos

Priemonė
tarp valstybinio ir
nevyriausybinio
sektorių skatinimas
Valstybės
tarnybos
sistemos stiprinimas

Savivaldybių
institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų
kvalifikacijos
tobulinimas

Projekto vykdytojas
departamentas
prie
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos
Valstybės
tarnybos
departamentas
prie
Vidaus
reikalų
ministerijos
Birštono
savivaldybės
administracija

Šaltinis: PPMI.

Elektroniniame leidinyje pristatomi projektai buvo vykdomi dėl įvairių priežasčių. Dalis jų
buvo paskatinti ES vykdomos politikos ir iniciatyvų. ES didžiausią įtaką turėjo URM ir ŪM
vykdytiems gerosios praktikos projektams. Pavyzdžiui, projektą „Lietuvos įsitinklinimo
Europos Sąjungoje skatinimas“ buvo svarbu įgyvendinti dėl labai reikšmingo įvykio Lietuvai
– Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai. Tuos projektus, kuriuos iniciavo patys viešojo
valdymo institucijų vadovai ir darbuotojai taip pat galima laikyti gerąja praktika, nes jais
siekiama patenkinti specifinius institucijų ar tam tikros valdymo srities suinteresuotųjų
grupių interesus (iš viso 3 projektai). Pavyzdžiui, Tauragės rajono savivaldybės
administracijos vykdytas projektas „Tauragės rajono savivaldybės vidaus administravimo
sistemos tobulinimas“ buvo inicijuotas siekiant padidinti savivaldybės viešojo valdymo
institucijų efektyvumą.
Tačiau daugiausia projektų (iš viso 5) buvo inicijuoti siekiant įgyvendinti nacionalinius
valstybės prioritetus. Tai taip pat galima laikyti gerąja praktika, nes šių projektų nauda yra
sisteminė – projektų poveikis turėjo pasireikšti ne tik įgyvendinamoje teritorijoje, bet ir
visoje Lietuvoje, o projektų rezultatais gali naudotis itin platus viešojo valdymo institucijų ir
jų darbuotojų ratas, visuomenės nariai ar net privataus sektoriaus atstovai. Pavyzdžiui,
projektu „Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo
(sąveikumo) sistemos saugos ir funkcionalumo plėtra“ didinamas viešojo sektoriaus
institucijų IT sprendimų sąveikumas ir Elektroninių valdžios vartų populiarumas tarp
vartotojų. Taip ne tik užtikrinamas veiksmingas viešojo sektoriaus finansų panaudojimas, bet
ir teikiama didžiausia nauda paslaugų gavėjams. Sisteminis poveikis būdingas ne tik
nacionalinius valstybės prioritetus atitinkantiems projektams, bet ir ES iniciatyvų
paskatintiems projektams. Administracinės naštos mažinimo projektas, inicijuotas ŪM,
užtikrino kultūrinius pokyčius, per kuriuos viešojo sektoriaus organizacijų darbuotojai,
politikai ir žiniasklaida ėmė suprasti, kad kuriami įstatymai verslui sukelia administracinę
naštą ir kad ją galima įvertinti pinigine išraiška. Galiausiai tiems projektams, kurie atitiko
siaurus viešojo valdymo institucijų ar suinteresuotųjų grupių interesus, būdingas ir siauras
projekto poveikis. Tačiau jau minėtą Tauragės rajono savivaldybės administracijos vykdytą
projektą galima laikyti novatorišku, nes projekto naudą pajuto dar ir savivaldybės gyventojai:
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sukurtoje sistemoje yra sudaryta galimybė gyventojams patiems interaktyviai kreiptis į
savivaldybę dėl paslaugų ar pagalbos, pavyzdžiui, informuoti atsakingas institucijas apie
gatvių dangoje atsivėrusias duobes.
Kiekvienam atrinktam projektui buvo būdingas aukštas inovatyvumo laipsnis pačios projekto
idėjos naujumo ir (arba) projekto administravimo atžvilgiu. Įgyvendinant projektus
daugiausia buvo diegiamos inovacijos, skirtos projektų veiklų turiniui (7 atvejai). Tačiau taip
pat projektuose buvo taikomi ir inovatyvūs projekto administravimo būdai (5 atvejai).
Pavyzdžiui, įgyvendinant projektą „Lietuvos įsitinklinimo Europos Sąjungoje skatinimas“
buvo atrasta pusiausvyra tarp sprendimų priėmimo centralizacijos ir decentralizacijos.
Tačiau išskirtiniais projektais galima laikyti VšĮ CPO LT ir LRVK vykdytus projektus, nes tai
inovatyvumo pavyzdžiai ne tik Lietuvos, bet ir ES mastu. Pavyzdžiui, dėl projekto
„Centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemos kūrimas ir diegimas“ Lietuvoje visas
pirkimo procesas atliekamas elektroniniu būdu: net atnaujintas varžymasis tarp tiekėjų ir
užsakymo sutarties parengimas yra vykdomi automatiškai sistemoje, o sutartį galima
pasirašyti elektroniniu parašu. Kitose šalyse retai kataloge kaip el. parduotuvėje buvo galima
įsigyti paslaugas, nes jose produktų pirkimo procesas nebuvo iki galo kompiuterizuotas.
Dažniausiai projektuose besikartojančius sėkmės veiksnius galima skirtyti į išorinius ir
vidinius.
1. Išoriniai. Įgyvendinant projektą svarbu įtraukti įvairias suinteresuotąsias grupes.
Projektų patirtis rodo, kad darbuotojų įtraukimas lemia „nuosavybės“ jausmo atsiradimą,
darbuotojai lengviau susitaiko su pokyčiais ir prisitaiko prie naujų darbo sąlygų. Jeigu
projektas kuria sistemas, kuriomis naudosis ne tik institucijos darbuotojai, bet ir kiti
suinteresuoti asmenys, tai būtina išsiaiškinti jų poreikius. Pavyzdžiui, projekte
„Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų vitrinų modulio sukūrimas
ir įdiegimas“ buvo aiškiai suformuluoti savivaldybių ir kitų suinteresuotųjų grupių
poreikiai, o tai padėjo sukurti aktualų ir naudingą informacinį sprendimą. Norint
sėkmingai įgyvendinti projektus, svarbu užtikrinti politinės valdžios paramą. Tai –
viena esminių sėkmės prielaidų įgyvendinant sisteminio lygmens projektą ir dažnai gali
pasireikšti reikalingų teisės aktų patvirtinimu. Pavyzdžiui, Administracinės naštos
mažinimo projekto komanda susidūrė su nepakankamu institucijų noru bendradarbiauti
ekspertiniu lygmeniu, todėl projekto sėkmingą įgyvendinimą užtikrino stipri ŪM
vadovybės parama ir aktyvus įsitraukimas į kasdienes derybas. Kai projekto veiklos
vykdomos savivaldybėse partnerėse, svarbus projekto sėkmės veiksnys buvo ir politinis
savivaldybių merų ir administracijos palaikymas. Jis prisideda ne tik prie projekto veiklų
įgyvendinimo sėkmės, bet ir prie projekto veiklų tęstinumo užtikrinimo ir jų plėtros.
2. Vidiniai. Vieni svarbiausių vidinių veiksnių, kurie prisideda prie sėkmingo projekto
įgyvendinimo, yra projekto komandos gebėjimai ir išankstinis pasirengimas
projektui. Projekto komandos, turėdamos reikiamų žinių, kaip atitinkamas projektas
turėtų būti įgyvendinamas, gali suformuluoti ir užtikrinti kitą sėkmės veiksnį – aiškią
projekto viziją. Atrinktuose projektuose naudingiausias buvo dalyvavimas įvairiose
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darbo grupėse ar stažuotėse užsienio šalyse, per kurias buvo perimamos idėjos, geroji
praktika, arba bandomųjų projektų įgyvendinimas. Galiausiai itin svarbu užtikrinti ir
palaikyti projekto partnerių ir kitų įsitraukusių asmenų motyvaciją ir norą keistis.
Kai kuriuose projektuose tai net leido užtikrinti, kad nebūtų apsiribojama vien sutartyje
numatytomis veiklomis – siekiant kuo geresnio rezultato ir lanksčiai reaguojant į
vykdant projektą kylančius poreikius buvo įgyvendinamos ir papildomos veiklos.
Apibendrinant galima pasakyti, kad išskirti 5 bendrieji novatoriškų projektų atrankos
kriterijai leido iš ilgojo 41 projekto sąrašo atrinkti 10 gerosios praktikos projektų. Šiems
projektams yra būdingi 6 bendri bruožai, kuriuos galima laikyti projektų sėkmės
kriterijais: aiški projekto idėja, projekto komandos gebėjimai, išankstinis pasirengimas
projektui, projekte dalyvaujančių asmenų motyvacija, suinteresuotųjų grupių įtraukimas ir
politinis projekto palaikymas.

10. Kiek veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonės / projektai, skirti viešojo
valdymo tobulinimui, prisidėjo prie tikslinių grupių (tiriamųjų subjektų) poreikių
tenkinimo?
10.1. Kiek veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonės / projektai, skirti viešajam
valdymui tobulinti, prisidėjo prie tiriamųjų subjektų poreikių tenkinimo institucijų lygmeniu?
Šioje dalyje analizuojama viešojo valdymo intervencijų atitiktis institucijų poreikiams.
Institucijų poreikiai yra analizuojami dviem aspektais. Pirma, vertinant finansuotų paraiškų
dalį nuo visų pateiktų paraiškų, laikantis prielaidos, kad didelis konkursas yra gero poreikių
atitikimo požymis. Antra, vertinant apklausų, kitų vertinimų, interviu duomenis apie tai, kaip,
institucijų atstovų nuomone, intervencijos atitiko institucijų poreikius.
Žmogiškųjų išteklių valdymas
Vienas iš atitikties institucijų poreikiams rodiklių yra finansuotų paraiškų dalis nuo visų
pateiktų paraiškų. Toliau lentelėje pateikiami finansuotų paraiškų dalies duomenys.
Finansuotų paraiškų dalis glaudžiai susijusi su projektų atrankos būdu. Taikant valstybės
projektų planavimo procedūrą, priemonės aprašyme įvardytas pareiškėjas, gavęs siūlymą
teikti paraišką, vadovaudamasis valstybės projektų ar regionų sąrašu ir konsultuodamasis su
ministerija ir įgyvendinančiąja institucija (ESFA), rengia projekto paraišką. Projektų
konkursai skelbiami tuo atveju, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų juridinių
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subjektų. Siekiant kuo didesnio naudingumo, konkurso būdu atrenkami kokybiškiausiai
parengti projektai148.
25 lentelė. Projektų atrankos būdas ir finansuotų paraiškų dalis
Priemonė

Projektų atrankos būdas

Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas (VP1-4.1-VRM-04-R)
Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas (VP1-4.1-VRM-03-V)
Valstybės tarnybos sistemos stiprinimas (VP1-4.1VRM-01-V)
Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir
tarnybinės etikos srityse (VP1-4.1-VRM-02-V)
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje
(VP1-1.1-SADM-06-K)
Šaltinis: <esparama.lt>, 2014 m. vasario 10 d.

Regionų
projektų
planavimas
Valstybės
projektų
planavimas
Valstybės
projektų
planavimas
Valstybės
projektų
planavimas
Projektų konkursas

Paraiškų
skaičius

Finansuotų
paraiškų
dalis

114

88 proc.

74

86 proc.

7

71 proc.

4

50 proc.

149

25 proc.

Kaip matyti iš lentelės, didžiausias konkursas buvo gaunant finansavimą pagal priemonę
„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ (VP1-1.1-SADM-06-K). Tai rodo, kad
buvo didelis poreikis didinti viešąsias paslaugas teikiančių biudžetinių įstaigų darbuotojų
kvalifikaciją ir jis buvo mažiausiai patenkintas (nes 75 proc. paraiškų nefinansuota).
Mažiausia konkurencija buvo skiriant paramą pagal VP1-4.1-VRM-04-R priemonę.
Atsižvelgiant į savivaldybių skaičių Lietuvoje ir finansuotų paraiškų skaičių, galima teigti, jog
savivaldybių poreikius labai atitiko priemonės turinys, ir tai, kad labai didelė dalis šių
paraiškų buvo finansuota, rodo, jog savivaldybių poreikiai buvo patenkinti.
Apibendrinant galima teigti, kad buvo didelis poreikis tobulinti darbuotojų kvalifikaciją.
Atsižvelgiant į finansuotų paraiškų skaičių, darytina išvada, jog labiausiai buvo patenkinti
savivaldybių administracijų poreikiai kvalifikacijos tobulinimo srityje, o mažiausiai – viešojo
sektoriaus institucijų (SADM) srities.
Apie sisteminių žmogiškųjų išteklių valdymo projektų atitiktį poreikiams nėra pakankamai
duomenų, tačiau, pavyzdžiui, diegiant kompetencijų modelį atlikta valstybės tarnautojų
apklausa rodo, kad kompetencijų modelio poreikis organizacijų lygmeniu yra gana didelis,

LR finansų ministerija, „ES struktūrinės paramos ELEMENTORIUS. 2007–2013 m. Svarbiausi dalykai apie ES
paramą
pareiškėjams
ir
projektų
vykdytojams“.
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/Leidiniai2007-2013/Projektu_ciklas_leidinys_2009.pdf>.
148
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arba kitaip – įvertintas 7,35 balų (10 balų skalėje, kur 1 reiškia „visiškai nereikia“, o 10 –
„labai reikia“)149.
Veiklos valdymo tobulinimas
Veiklos valdymo tobulinimo srities priemonės buvo planuojamos valstybės projektų ir
regionų projektų planavimo būdais. Atlikus 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
administravimo sistemos efektyvumo vertinimą, nustatyta, kad beveik visi projektai, įtraukti
į valstybės ir regionų projektų sąrašus, gauna ES struktūrinę paramą. Institucijos ir įstaigos
dažnai atideda paraiškos pateikimą vėlesniam laikui, o nekokybiškos paraiškos yra
tobulinamos jas jau vertinant – tai daryti padeda įgyvendinančiosios institucijos
darbuotojai150.
LRVK įgyvendinant projektą „Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas“ (VORT) 2009 m.
atlikta LR Vyriausybei atskaitingų institucijų apklausa, veiklos valdymo srityje institucijos
nurodė didžiausią poreikį stiprinti lyderystę ir kompetenciją formuluojant veiklos rezultatų
kriterijus, gerinti stebėsenos proceso reglamentavimą ir optimizuoti stebėsenos informacijos
srautus, diegiant pažangius IT įrankius. Pabrėžtina, kad, institucijų nuomone, stebėsenos
informacija nebuvo pakankamai naudojama veiklos valdymui tobulinti. Informacijos
panaudojimas dažniausiai apima priemonių įvykdymo kontrolės funkciją ir veiklos ataskaitų
parengimą. Nepaisant to, kad dauguma vertinime dalyvavusių institucijų atstovų pripažįsta,
kad stebėsenos informacija yra reikalinga ir naudinga pačiai institucijai, ši informacija
mažiausiai panaudojama institucijų vidiniams procesams tobulinti – biudžeto sprendimams
ir darbuotojų vertinimui. Taip pat stebėsenos informacijos panaudojimas LR Vyriausybės ir
FM lygmeniu yra labai mažas ar net formalus. Daugiausia politinė stebėsena vyksta indėlių ir
efektų lygmeniu, mažai dėmesio teikiama LR Vyriausybės ar ministerijų politinių prioritetų
įgyvendinimo stebėsenai151.

Valstybės tarnybos departamentas, Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio bei pareigybių aprašymų
katalogo poreikio bei taikymo galimybių analizė: Lietuvos viešojo administravimo sektoriaus bei privataus
sektoriaus
apklausos
rezultatų
santrauka,
2010
m.
Šaltinis
internete:
<http://www.vtd.lt/index.php?1043511656>.
150 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, UAB PPMI Group, „ES struktūrinės paramos administravimo
sistemos efektyvumo vertinimas“, galutinė ataskaita. Parengta LR finansų ministerijos užsakymu, 2013 m.
Šaltinis internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2011MVP/
ES_strukturines_paramos_administravimo_sistemos_efektyvumo_vertinimas.pdf>.
151VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, UAB „Ernst & Young Baltic“, „Lietuvos ir pasirinktų užsienio šalių
institucijų veiklos rezultatų stebėsenos sistemų ir procesų analizės bei nustatytos gerosios institucijų veiklos
rezultatų stebėsenos sistemos įgyvendinimo praktikos ataskaita“. Parengta LR Vyriausybės kanceliarijos
užsakymu. 2009 m.
149
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Apibendrinant galima pasakyti, kad tarp institucijų ir įstaigų buvo didelis poreikis diegti
įvairius vidaus administravimo sprendimus, o sisteminiu lygmeniu buvo įgyvendinti vos keli
projektai. Organizaciniai tikslinės grupės poreikiai veiklos valdymo srityje buvo patenkinti, o
sisteminiu lygmeniu išlieka poreikis įgyvendinti naujas iniciatyvas į rezultatus orientuoto ir
įrodymais grįsto valdymo srityse.
Elektroninės valdžios skatinimas
Elektroninės valdžios priemonės atitiko valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
poreikius, jos dažniausiai buvo patenkintos visu 100 proc. (žr. 26 lentelę). Pavyzdžiui,
2005 m. pagrindinių viešųjų paslaugų perkėlimo į internetą lygis siekė tik 65 proc.
(Ekonomikos augimo veiksmų programos strateginio konteksto rodiklis). Savivaldybių
el. paslaugos Lietuvoje yra gerokai mažiau išplėtotos negu valstybės įstaigų paslaugos, todėl
savivaldybėse šis poreikis buvo ypač didelis. Statistika rodo, kad 2010–2012 m. pagrindinių
viešųjų ir administracinių paslaugų perkėlimo į internetą lygis išaugo nuo 78,1 proc. iki
87 proc., o visiškai interaktyvių paslaugų dalis išaugo 15 proc. punktų iki 74,2 proc. 152
Vadinasi, ES struktūrinių fondų investicijos el. valdžios srityje prisidėjo prie subjektų
poreikių tenkinimo institucijų lygmeniu.
26 lentelė. Projektų atrankos būdas ir finansuotų paraiškų dalis
Priemonė

Projektų atrankos būdas

Elektroninės valdžios paslaugos (VP2-3.1-IVPK01-V)

Valstybės
projektų
planavimas
Valstybės
projektų
planavimas
Regionų projektų planavimas

Elektroninė demokratija (VP2-3.1-IVPK-02-V)
Elektroninė demokratija: regionai (VP2-3.1-IVPK05-R)
Intelektualios valdymo sistemos (VP2-3.1-IVPK03-V)
Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse
(VP2-3.1-IVPK-08-V)
Pažangios elektroninės paslaugos (VP2-3.1-IVPK14-K)
Sąveikumas (VP2-3.1-IVPK-06-V)
Informacinių technologijų sauga (VP2-3.2-IVPK02-K)
Šaltinis: <esparama.lt>, 2014 m. vasario 10 d.

Valstybės
projektų
planavimas
Valstybės
projektų
planavimas
Projektų konkursas
Valstybės
projektų
planavimas
Projektų konkursas

Paraiškų
skaičius

Finansuotų
paraiškų
dalis

34

82 proc.

2

100 proc.

47

100 proc.

17

82 proc.

1

100 proc.

33

48 proc.

3

100 proc.

10

70 proc.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, „Pagrindinių viešųjų ir
administracinių paslaugų vertinimas: tyrimo ataskaita“ už 2010 m. ir 2012 m., Vilnius, 2011 m. ir 2013 m.
152

143

EINAMOJO STRATEGINIO VERTINIMO ATASKAITOS PARENGIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PRISTATYMO
PASLAUGOS

Apibendrinant galima teigti, kad elektroninės valdžios skatinimo srityje egzistavę poreikiai
tiek nacionaliniu, tiek regionų lygiu finansiškai buvo patenkinti. Mažesnis poreikių kiekis
buvo patenkintas tose priemonės, kurios buvo planuojamos konkurso būdu. Tai gali būti
susiję su pateiktų paraiškų kokybe.
Sisteminių viešosios politikos reformų skatinimas
Sisteminių viešosios politikos reformų srities projektai buvo planuojami ir įgyvendinami
valstybės projektų planavimo būdu. Kaip ir veiklos valdymo tobulinimo atveju, dažniausiai
visos pateiktos paraiškos buvo finansuojamos, jų kokybę tobulinant jau vertinant paraiškas –
tai padėjo daryti įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai. Finansuotų paraiškų statistika
rodo, kad vienoje priemonėje buvo finansuota 100 proc. visų pateiktų paraiškų.
Atlikta projektų kokybinė analizė atskleidė, kad nefinansuotų paraiškų nebuvo – trijų
nepradėtų įgyvendinti projektų atveju nebuvo sudaryta finansavimo ir administravimo
sutartis. Apibendrinant galima pasakyti, kad tikslinės grupės instituciniai poreikiai buvo
patenkinti.
Institucinio bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimas
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu partnerystės principo taikymas buvo
fragmentiškas. Regiono ar savivaldos lygmens partneriai buvo beveik neįtraukiami į kitų
tarpinių institucijų kompetencijai priklausančių veiksmų programų priemonių, turinčių
regioninę dimensiją, aprašų, rengimą. Toks žemas regionų ir savivaldos lygmens įtraukimas
rengiant prioritetus, apimančius regionines priemones, lemia žemesnį regionų ir
savivaldybių strateginių planavimo dokumentų suderinamumą su ES struktūrinės paramos
panaudojimo strateginiais dokumentais153. Dėl to kyla ministerijų ir savivaldybių
bendradarbiavimo problemų. Taigi atskiroms valdymo sritims atstovaujančios ministerijos
turėtų pristatyti savo strategines nuostatas regionų plėtros taryboms, o ne izoliuotai kurti
priemones prieš tai neišsiaiškinusios savivaldybių poreikių. Priešingu atveju (tai ir įvyko
2007–2013 m. laikotarpiu) regiono plėtros planai yra pritaikomi prie jau sukurtų priemonių.
Pavyzdžiui, savivaldybėms teko pritaikyti savo veiklas prie priemonės „Regioninių
ekonomikos augimo centrų plėtra“ (VP3-1.1-VRM-01-R). Todėl savivaldybės pradeda
planuoti investicijas taip, kad gautų ir įsisavintų finansavimą, o ne tam, kad vykdytų joms
naudingiausius projektus.

UAB BGI Consulting, „Regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo vertinimas“, galutinė
ataskaita, Parengta LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu. 2010 m.
153
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Kadangi anksčiau į savivaldybių poreikius nebuvo atsižvelgta, tai rengiantis naujajam 2014–
2020 m. programavimo laikotarpiui Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos
departamentas įvykdė svarbiausių interesų grupių ir partnerių, t. y. savivaldybių ir regionų
plėtros tarybų, apklausą. Didžiausias poreikis tebėra infrastruktūros modernizavimas arba
plėtra. Tačiau iš toliau pateikiamo paveikslo galima pastebėti, kad savivaldybės turi daugybę
individualių poreikių. Būtent dėl to tampa sudėtinga rasti universalias problemas ir pagal jas
sukurti atitinkamas priemones.
26 paveikslas. Savivaldybių siūlomos naujos priemonės / intervencijų sritys

Šaltinis: VRM, „Savivaldybių, regionų plėtros tarybų socialinių bei ekonominių partnerių apklausos rezultatai“,
2011 m. Šaltinis internete: <http://www.nrp.vrm.lt/assets/files/Andriaus/Apklausa.pdf>.

2010 m. atliktoje „Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių
organizacijų (NVO) subsidijų schemos“ galimybių studijoje pažymėta, kad didžiausios
problemos, su kuriomis susiduria NVO, yra finansavimo trūkumas (85,9 proc. respondentų
nuomone) ir silpna valdžios (nacionalinės ir (ar) savivaldos) ir nevyriausybinio sektoriaus
partnerystė (57,3 proc. respondentų nuomone), nes nėra aiškių formalių mechanizmų NVO
dalyvauti nacionalinėje viešojoje politikoje154. Todėl sukurtos dvi priemonės –
„Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“ (VP1-4.1-VRM-

LR finansų ministerija ir Socialinės ir ekonominės plėtros centras, „Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo
programos nevyriausybinių organizacijų (NVO) subsidijų schemos“, galimybių studija, 2010 m. Šaltinis internete:
<http://www.finmin.lt/finmin.lt/failai/Sveicarijos_parama/Galimybiu_studija_LT.pdf>.
154
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07-V) ir „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“ (VP1-4.1VRM-08-V) – prisidėjo prie abiejų šių poreikių tenkinimo. Tačiau per interviu paaiškėjo, kad
šioms priemonėms skirtas finansavimas NVO buvo per mažas. Todėl NVO savo poreikius
daugiausia tenkino pasinaudodamos kitų užsienio fondų finansavimo galimybėmis. 2007–
2013 m. laikotarpiu nebuvo aiškiai apmąstytas bendradarbiavimo su NVO mechanizmas,
todėl nebuvo sukurti institucionalizuoti bendradarbiavimo mechanizmai.
Taip pat kaip viena iš problemų įvardijamas patalpų trūkumas (36,0 proc. organizacijų)155,
kurį buvo galima spręsti pasinaudojant priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ (VP3-1.2-VRM-01-R) teikiamomis galimybėmis.
Taigi šios priemonės įgyvendinimas prisidėjo prie vienų iš svarbiausių NVO tikslų –
gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir bendrų interesų atstovavimo valdžios institucijose (žr.
27 paveikslą). Tačiau 2007–2013 m. nebuvo skirta dėmesio NVO įtraukimui teikiant
socialines paslaugas ir pagalbą. Tai galima paaiškinti silpnais NVO gebėjimais teikti
konkrečias kokybiškas paslaugas. Pačios NVO yra už tokią socialinių paslaugų teikimo
sistemą, kai sudaromos vienodos konkurencijos sąlygos visiems rinkos dalyviams: tiek
biudžetinėms įstaigoms, tiek NVO ir verslo įmonėms156. Taigi 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu priemonę, skirtą gerinti vietos įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių
socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius,
rekomenduojama planuoti konkursiniu būdu.
27 paveikslas. Bendruomeninių organizacijų ir bendruomenių centrų tikslai

UAB BGI Consulting, „Bendruomeninių organizacijų ir bendruomenių centrų veiklos ir galimybių plėtojimo
tyrimas“, 2011 m. Parengta LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu. Šaltinis internete:
<http://www.balsiai.eu/upl/files/Bendruomeniniu_organizaciju_tyrimas.pdf>.
156 Ten pat.
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Šaltinis: UAB BGI Consulting, „Bendruomeninių organizacijų ir bendruomenių centrų veiklos ir galimybių
plėtojimo tyrimas“, 2011 m. Parengta LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu. Šaltinis internete:
<http://www.3sektorius.lt/trecias-sektorius/teises-aktai-dokumentai/>.

27 lentelė. Projektų atrankos būdas ir finansuotų paraiškų dalis
Priemonė

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (VP1-4.1VRM-06-V)
Bendradarbiavimo
tarp
valstybinio
ir
nevyriausybinio sektorių skatinimas (VP1-4.1VRM-07-V)
Valdžios
ir
nevyriausybinio
sektorių
bendradarbiavimas ir partnerystė (VP1-4.1-VRM08-V)
Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai
kaimo vietovėse sudarymas (VP3-1.2-VRM-01-R)
Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra (VP31.1-VRM-01-R)
Šaltinis: <esparama.lt>, 2014 m. vasario 10 d.

Projektų atrankos būdas

Valstybės
planavimas
Valstybės
planavimas

projektų

Valstybės
planavimas

projektų

Regionų
planavimas
Regionų
planavimas

projektų

Paraiškų
skaičius

Finansuotų
paraiškų
dalis

1

100 proc.

2

100 proc.

18

94 proc.

projektų

projektų

253

84 proc.

83

93 proc.

Taigi, nors iš statistinių duomenų 27 lentelėje būtų galima daryti išvadą, jog tiriamųjų
subjektų poreikiai buvo patenkinti, tačiau kokybinių duomenų analizė atskleidžia, kad 2007–
2013 m. programavimo laikotarpiu poreikiai buvo patenkinti tik iš dalies.
Apibendrinant galima teigti, kad veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonės /
projektai, skirti viešajam valdymui tobulinti, prisidėjo prie tiriamųjų subjektų poreikių
tenkinimo institucijų lygmeniu. Absoliuti dauguma pateiktų projektų finansavimo paraiškų
buvo finansuojamos. Labiausiai buvo patenkinti savivaldybių poreikiai, o mažiausiai – NVO.

10.2. Kiek veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonės / projektai, skirti viešajam
valdymui tobulinti, prisidėjo prie tiriamųjų subjektų poreikių tenkinimo asmeniniu lygmeniu?
Rezultatų poreikių atitikimo asmeniniu lygmeniu klausimas susijęs su žmogiškųjų išteklių
tema, nes tik šią temą atitinkančios priemonės tenkino asmeninio lygmens poreikius. Taigi
šioje dalyje aptariami trys aspektai: pirma, ar darbuotojai turėjo poreikį (motyvacijos)
dalyvauti mokymuose; antra, ar buvo nustatomi jų mokymosi poreikiai; ir trečia, ar šie
poreikiai buvo patenkinti.
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Literatūroje157 nurodoma, kad tobulėjimas yra vienas svarbiausių motyvacinių veiksnių
valstybės tarnyboje. Tai patvirtina projektų mokymo dalyvių skaičiai. Atsižvelgiant į tai, kad
mokymuose dalyvavo daugiau asmenų negu planuota projektų sutartyse, galima teigti, jog
motyvacija (poreikis) dalyvauti mokymuose buvo labai didelė.
Remiantis ŽIPVP 4 prioriteto vertinimu, mokymo projektuose mokymų tikslai buvo
dažniausiai pasirenkami nustačius specifinius mokymų poreikius institucijoje, darbuotojų
žinių trūkumus, taip pat remiantis Valstybės tarnautojų mokymo strategija. Taigi asmeniniu
lygmeniu (identifikavus darbuotojų žinių trūkumus) mokymo poreikiai buvo nustatomi
santykinai dažnai. Tai turėjo sudaryti sąlygas patenkinti asmeninio lygmens mokymosi
poreikius.
Kita vertus, remiantis 2011 m. atliktu ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo
vertinimu, tik maždaug dviejų iš penkių mokymo dalyvių poreikius mokymai atitiko
maksimaliai, o mokymų kokybė vidutiniškai vertinta 4 balais iš 5 (šios išvados taikytinos
analizuotai ŽIPVP 4 prioriteto priemonei „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“, VP1-4.1-VRM-03-V) 158. Panašūs rezultatai gauti ir vertinant kitas
VRM srities mokymo priemones – poreikių atitikimas įvertintas vidutiniškai, t. y. 5 balais iš
7159. Vadinasi, remiantis turimais duomenimis, galima teigti, jog asmeniniai poreikiai nebuvo
labai gerai identifikuoti, tačiau tais atvejais, kai mokymai atitiko poreikius, jie buvo
patenkinti gerai.
Apibendrinant galima teigti, kad veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonės /
projektai, skirti viešajam valdymui tobulinti, prisidėjo prie tiriamųjų subjektų poreikių
tenkinimo asmeniniu lygmeniu. Šie poreikiai daugiausia buvo tenkinami tobulinant
darbuotojų kvalifikaciją. Nors ir asmeniniai kvalifikacijos tobulinimo poreikiai nebuvo labai
gerai identifikuoti, tačiau tais atvejais, kai mokymai atitiko poreikius, jie buvo patenkinti
gerai, nes paslaugų tiekėjai užtikrino geros kokybės paslaugas.

J. Palidauskaitė, I. Segalovičienė, „Valstybės tarnautojų motyvacijos profilis Lietuvoje: empirinio tyrimo
rezultatų analizė“, Organizacijų vadyba: sisteminia tyrimai, Nr. 47, 2008 m. Šaltinis internete:
<http://archive.minfolit.lt/arch/14001/14419.pdf>.
158 UAB PWC, „ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimas“, galutinė vertinimo ataskaita.
Parengta
LR
finansų
ministerijos
užsakymu,
2011
m.
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/
ESF_mokymu_galutine_vertinimo_ataskaita_2011-05.pdf>.
159 VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas, siekiant parengti išsamią informaciją Europos
Komisijai teikiamai metinei įgyvendinimo ataskaitai, 2013“, galutinė vertinimo ataskaita. Parengta LR vidaus
reikalų
ministerijos
užsakymu,
2013
m.
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2012MVP/
ZIPVP_4_prioriteto_tarpiniu_rezultatu_vertinimas_Santrauka.pdf>.
157
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2.4. TĘSTINUMAS
ES struktūrinių fondų priemonių ir projektų, tiesiogiai turėjusių prisidėti prie viešojo
valdymo tobulinimo, tęstinumo vertinimą sudarys šios dalys:
 rezultatų tęstinumo būtinybės ir tikimybės pasibaigus finansavimui įvertinimas;
 rezultatų tęstinumo poreikio 2014–2020 m. įvertinimas.
Minėtos dalys apima visus techninėje specifikacijoje nurodytus tęstinumo vertinimo
klausimus. Kiekviena iš šių dalių aprašyta toliau, o šių aprašymų apibendrinimas
iliustruojamas 28 paveikslu.
28 paveikslas. Tęstinumo vertinimo veiklos ir metodai
Kriterijus
Tęstinių rezultatų
masto ir
pobūdžio
įvertinimas

Rezultatų tęstinumo
Poreikio tęsti
tikimybės po
rezultatus
įvertinimas
projektų pabaigos
įvertinimas
įvertinimas
Apklausų analizė, SSGG analizė,
projektų ataskaitų analizė, interviu,

Veiklos

ekspertų panelė

Metodai

Šaltinis: PPMI.

Rezultatų tęstinumo tikimybės pasibaigus finansavimui įvertinimas. Vertinant 2007–
2013 m. veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių ir projektų, tiesiogiai
turėjusių prisidėti prie viešojo valdymo tobulinimo, rezultatų tęstinumo tikimybę, bus
siekiama atsakyti į toliau pateikiamą klausimą.
11. Kokia pasiektų rezultatų tęstinumo tikimybė pasibaigus finansavimui? Ar tiriamieji
subjektai yra pajėgūs užtikrinti 2007–2013 m. laikotarpio viešojo valdymo tobulinimui
skirtų įgyvendinimo priemonių ir projektų tęstinumą?
Šis klausimas buvo operacionalizuotas taip:

11.1. Kaip naudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą sukurti produktai ir paslaugos
naudojami tiriamuosiuose subjektuose ir tikslinių grupių atstovų?
11.2. Koks yra sukurtų produktų ir rezultatų tęstinumo reikalingumas pasibaigus priemonių
ir projektų finansavimui viešojo valdymo srityje?
11.3. Ar tiriamieji subjektai yra pajėgūs užtikrinti 2007–2013 m. laikotarpio viešojo valdymo
tobulinimui skirtų įgyvendinimo priemonių ir projektų tęstinumą, atsižvelgiant į politinius,
teisinius, institucinius ir finansavimo pokyčius?
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Atliekant tęstinumo vertinimą buvo remiamasi rezultatyvumo vertinimo metu nustatytomis
pagrindinėmis viešojo valdymo intervencijų produktų ir rezultatų, kurie sukurti įgyvendinant
2007–2013 m. veiksmų programas, grupėmis ir atsižvelgiama į naujojo programavimo
laikotarpio finansavimo galimybes viešojo valdymo srityje.
Žmogiškųjų išteklių valdymas
2007–2013 m. ŽIPVP 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinime buvo nagrinėjamas valstybės
tarnautojų mokymo, veiklos valdymo ir kokybės vadybos rodiklių pasiekimas. Apskaičiuota
rodiklio „Sėkmingai mokymus baigusių asmenų (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai,
kiti darbuotojai), kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis (proc., 6 mėnesiai po mokymų
pabaigos)“ reikšmė yra 58,52 proc. Kadangi reguliariai žinias taiko 73,02 proc. apklaustųjų,
netaikančių arba nereguliariai taikančių procentas yra 26,98 proc. Tai iš esmės atitinka 4
prioriteto apklausos rezultatus, kad valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompetencijos
pokyčiai dažniausiai įvyko tose institucijose, kuriose buvo vykdomi projektai pagal mokymo
priemones (61 proc. priemonės „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“ respondentų ir 55 proc. priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“ respondentų teigė, kad šie pokyčiai įvyko)160.
Mokymuose įgytų žinių neatitiktis dalyvių poreikiams ir šių žinių nelaikymas svarbiausiu
mokymų privalumu yra tikėtinos įgytų žinių netaikymo priežastys161. Todėl reikalinga didinti
mokymų atitiktį individualiems mokymo poreikiams ir orientuotis į institucijų poreikius,
kurie yra susiję su vykdomomis reformomis, kompetencijų modelio taikymu ar kitais
siekiamais pokyčiais. Be to, pažymėtina, jog 21,8 proc. nustatytų asmenų iš viso nebedirbo
valstybės tarnyboje – apie penktadalio sėkmingai mokymus baigusių asmenų įgytos žinios
apskritai nėra pritaikomos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose dėl valstybės
tarnautojų kaitos. Taip pat valstybės tarnautojai buvo linkę pritarti, teiginiui „Mano
darbovietėje nėra atlyginama darbuotojams, kurie naudoja naujai įgytas žinias“ (vidurkis
siekia 4,47, kai 7 – „visiškai sutinku“, 1 – „visiškai nesutinku“)162. Todėl norint didinti
valstybės tarnybos stabilumą ir per mokymus įgytų žinių panaudojimą, reikalinga stiprinti

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto
įgyvendinimo vertinimas“, galutinė vertinimo ataskaita. Parengta LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu,
2010 m..
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/
4_prioriteto_vertinimo_ataskaita.pdf>.
161 VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas, siekiant parengti išsamią informaciją Europos
Komisijai teikiamai metinei įgyvendinimo ataskaitai, 2013“, galutinė vertinimo ataskaita. Parengta LR vidaus
reikalų
ministerijos
užsakymu,
2013
m.
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2012MVP/
ZIPVP_4_prioriteto_tarpiniu_rezultatu_vertinimas_Santrauka.pdf>.
162 Ten pat.
160
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valstybės tarnybos patrauklumą ir valstybės tarnautojų (finansinę bei nefinansinę)
motyvaciją (tai numatyta finansuoti pagal atitinkamą konkretų uždavinį).
Sisteminių valstybės tarnybos projektų, per kuriuos buvo diegiamos naujos personalo
administravimo procedūros, kuriama nauja valstybės tarnautojų atrankos sistema ir
įgyvendinamas kompetencijų modelis, taip pat diegiami nauji viešojo valdymo srities
darbuotojų registrai, rezultatų tęstinumas yra arba bus užtikrintas teisės aktuose įtvirtinus
su rezultatų naudojimu susijusias nuostatas. Projekto, skirto darbuotojų atrankai tobulinti
(„Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas“, VP1-4.1-VRM-01-V-01-002),
tęstinumas užtikrintas priėmus Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo ir papildymo
įstatymus, pagal kuriuos nuo 2013 m. birželio 1 d. įtvirtinama iš dalies centralizuota
valstybės tarnautojų atranka naudojant projekto sukurtus naujus darbuotojų atrankos testus.
Kompetencijų vadybos modelio tęstinumui palankias sąlygas sudarys tai, kad šiuo metu yra
rengiamas naujas Valstybės tarnybos įstatymo projektas, į kurį bus įtrauktos nuostatos,
susijusios su kompetencijų vadyba. Projektų, susijusių su viešojo valdymo darbuotojų
registrų tobulinimu, tęstinumas taip pat susijęs su Valstybės tarnybos įstatymo
pakeitimais163.
Veiklos valdymo tobulinimas
Veiklos valdymo srities produktų ir rezultatų tęstinumas gali būti vertinamas dvejopai.
Pirma, vertinant kiekybę pasakytina, kad tarp veiklos valdymo srities priemonių buvo
sukurta apie 200 IT sistemų, įvairių informacinių sprendimų. Taigi veiklos valdymo sričiai
buvo būdingas aukštas elektronizavimo lygis. Taip pat 2007–2013 m. ES struktūrinės
paramos programavimo laikotarpiu buvo įgyvendinti arba tebėra įgyvendinami 84 kokybės
vadybos iniciatyvų projektai. Pabrėžtina, kad visi ES struktūrinės paramos projektų
vykdytojai, pasirašydami projekto finansavimo ir administravimo sutartį, yra įsipareigoję
penkerius metus po projekto pabaigos užtikrinti projekto tęstinumą164. Tai sukuria prielaidas
didelei pasiektų rezultatų tęstinumo tikimybei net ir pasibaigus finansavimui. Toliau bus
pristatoma kokybinė produktų ir rezultatų analizė tęstinumo aspektu.
Antra, vertinant kokybę pasakytina, kad veiklos valdymo sistemas įsidiegę tikslinės grupės
nariai neišnaudoja visų sistemų teikiamų galimybių ar jomis nesinaudoja arba naudojasi
formaliai. Tikėtina, jog labiausiai naudojamasi dokumentų valdymo bei finansų apskaitos ir
valdymo sistemomis. Taip yra dėl kelių priežasčių. Pirma, šie procesai yra gerai

Numatoma sukurti VATARAS ir VATIS funkcionalumą, reikalingą Valstybės tarnybos įstatymo 31, 4, 9, 11, 13,
14, 15, 16, 161, 17, 22, 29, 30, 311, 32, 34, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 straipsnių pakeitimo ir papildymo
įstatymo nuostatoms įgyvendinti. Valstybės tarnybos departamento informacija. Šaltinis internete:
<http://www.vtd.lt/index.php?699420763>.
164
Projektų
finansavimo
sąlygų
aprašas.
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/teises_aktai/VRM_teises_aktai/1V-421_RedakcijaNr_5.pdf>.
163
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reglamentuoti palyginti su nefinansinės veiklos valdymo procesais. Antra, dažnai institucija /
įstaiga yra įsidiegusi kelias vidaus administravimo, kokybės vadybos ir strateginio valdymo
sistemas, kurios tarpusavyje nedera ir netgi tam tikrais aspektais yra prieštaringos. Trečia,
finansų valdymo ir apskaitos sistemų atliekamą darbą darbuotojai dažnai lygiagrečiai atlieka
anksčiau taikytais metodais. Taip yra dėl to, kad buvo įsidiegtas institucijai / įstaigai
netinkamas ir nepritaikytas sprendimas. Be to, LRVK atlikta savivaldybių strateginio
planavimo apklausa parodė, kad savivaldybėms trūksta unifikuoto IT įrankio, įgyvendinant
strateginį planavimą165. Šiuo metu savivaldybės yra įsidiegusios nemažai strateginio
planavimo sistemų, tačiau akivaizdu, kad joms nėra patogu naudotis šiomis sistemomis.
Apibendrinant galima pasakyti, kad vidaus administravimo sistemos naudojamos, tačiau
susiduriama su suderinamumo ir funkcionalumo iššūkiais.
Nagrinėjant tęstinumo poreikio ir galimybių užtikrinti tęstinumą klausimus ryškėja, kad
skirtumai atsiranda centriniu ir vietos lygmeniu. Per interviu nebuvo išreikštas
susirūpinimas centrinės valdžios institucijų ir įstaigų galimybėmis užtikrinti įsidiegtų veiklos
valdymo sprendimų tęstinumą, tačiau savivaldybių atveju, manoma, kad, esant lėšų ir
administracinių gebėjimų trūkumui, įdiegti veiklos valdymo sprendimai nebus palaikomi.
Naujojo 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programoje veiklos
valdymui tobulinti yra skirti net du uždaviniai „10.1.1. Padidinti valdymo orientaciją į
rezultatus“ ir „10.1.3. Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą
visuomenės poreikiams“. Galima daryti prielaidą, kad dalies 2007–2013 m. sistemų
tęstinumas bus užtikrinamas 2014–2020 m. laikotarpio lėšomis, įgyvendinant palaikymo /
techninės priežiūros / tolesnio tobulinimo projektus. Vis dėlto siekiant pokyčių viešojo
valdymo srityje, 2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama atlikti išsamią esamos situacijos
analizę, įvertinti jau įdiegtus veiklos valdymo sprendimus ir tik tuomet spręsti apie jų
reikalingumą bei tolesnį tobulinimą.
Atliekant 4 prioriteto įgyvendinimo vertinimą (dėl tebevykstančio įgyvendinimo ir vėlavimo
daugumoje valdymo sistemų projektų) buvo užfiksuota santykinai mažai pokyčių, išskyrus
kokybės vadybos projektus, pagal kuriuos pokyčių intensyvumas buvo aukštesnis (32 proc.),
bet dar mažai kokybės vadybos sistemų buvo akredituota ar sertifikuota 166. 2013 m. atlikto 4
prioriteto pažangos vertinimo metu buvo teigiama veiklos procesų skaitmenizavimo,
duomenų patikimumo kontrolės nauda, bet duomenų ir dokumentų kokybės pagerėjimo ar

LR Vyriausybės kanceliarija, Apklausos „Strateginis planavimas savivaldybėse“ tyrimo ataskaita, Vilnius,
2014 m.
166 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto
įgyvendinimo vertinimas“, galutinė vertinimo ataskaita. Parengta LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu, 2010
m..
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/
4_prioriteto_vertinimo_ataskaita.pdf>.
165
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geresnio veiklos informacijos panaudojimo sisteminiu lygmeniu nebuvo konstatuota 167. Tai
reiškia, kad daugiausia veiklos valdymo pokyčių įvyko pirmajame veiklos valdymo etape –
veiklos planavimo ir matavimo (sudarant vertinimo kriterijus ir juos matuojant), bet dar
nebuvo pokyčių veiklos rezultatų integravimo ir jų panaudojimo srityje, nes jie pasireiškia
veiklos stebėsenos ir vertinimo etapais. Tai gali būti siejama tiek su paklausos, tiek su
pasiūlos veiksniais: ministerijų ir kitų įstaigų vadovams trūksta lyderystės ir jie gali būti
nepakankamai suinteresuoti naudoti įrodymus priimant sprendimus, o valstybės tarnautojai
dėl nepakankamų analitinių gebėjimų negali geriau išnaudoti stebėsenos duomenų analizės ir
jų sklaidos galimybių. Todėl veiklos valdymo sistemų produktai ir rezultatai galėtų būti
geriau išnaudojami taikant ne tik veiklos valdymo tobulinimo, bet ir žmogiškųjų išteklių
(įskaitant aukštesniosios valstybės tarnybos) modernizavimo priemones.
Elektroninės valdžios skatinimas
Siekdami užtikrinti 2007–2013 m. laikotarpiu įgyvendintų elektroninės valdžios skatinimo
projektų tęstinumą, projektų vykdytojai yra įpareigoti po projekto užbaigimo viešinti
elektronines paslaugas potencialiems jų vartotojams bent vienus metus už nuosavas lėšas168.
Siekiant užtikrinti 2007–2013 m. el. valdžios priemonių tęstinumą 2014–2020 m. ES
struktūrinės paramos investicijų laikotarpiu, svarbu užtikrinti, kad šios investicijos būtų
apgalvotos ir kryptingos. Pirma, reikia numatyti ne tik el. viešųjų paslaugų plėtrą, bet ir jau
sukurtų el. paslaugų kokybės didinimą ir konsolidavimą. Antra, svarbu nustatyti visus
valstybės informacinius išteklius ir parengti jų optimizavimo planą. Trečia, reikia rasti būdą,
kaip efektyviai plėtoti savivaldybių el. paslaugas, kurios šiuo metu yra išplėtotos mažiau negu
kitų valstybės institucijų paslaugos. Ketvirta, reikia numatyti būdą, kaip plėtoti elektroninės
demokratijos paslaugas, kad jos paskatintų piliečius reikšti savo nuomonę įvairiais jiems
svarbiais valstybės valdymo klausimais. Penkta, būtina parengti plačiajuosčio ryšio
infrastruktūros plėtros modelį.
Siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendintos visos šios sėkmės sąlygos, IVPK užsakymu
įgyvendinamos įvairios studijos ir bandomieji projektai. Pirma, elektroninių paslaugų plėtros

VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas, siekiant parengti išsamią informaciją Europos
Komisijai teikiamai metinei įgyvendinimo ataskaitai, 2013“, galutinė vertinimo ataskaita. Parengta LR vidaus
reikalų
ministerijos
užsakymu,
2013
m.
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2012MVP/
ZIPVP_4_prioriteto_tarpiniu_rezultatu_vertinimas_Santrauka.pdf>.
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Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymas, „Dėl projektų,
vykdomų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“
įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“, finansavimo sąlygų aprašo
patvirtinimo“,
„Valstybės
žinios“,
2008
m.
rugpjūčio
30
d.,
Nr.
99-3851,
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=326310>.
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srityje buvo įsigytos Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo
ir vertinimo modelio parengimo paslaugos. Šiuo metu jau yra parengta tarpinė ataskaita
„Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis“, kurioje pateikiamas
administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir administravimo
modelis, leidžiantis vertinti sukurtas ir kuriamas el. paslaugas169. Dokumente pabrėžiama,
kad 2014–2020 m. kils poreikis kurti pažangesnes, patogesnes, daugiaplatformes,
kompleksines ir į vartotojus orientuotas el. viešąsias paslaugas. Dėl šios priežasties penkių
pakopų el. paslaugų plėtros samprata praranda savo aktualumą, nes el. paslaugos yra labai
skirtingos ir jos ne visuomet plėtojamos linijiniu būdu. Naujos el. paslaugų sampratos
pavyzdžiu galima laikyti Europos Komisijos 2012 m. patvirtintą gyvenimo įvykio matavimo
metodiką170. Gyvenimo įvykio paslauga sujungia įvairių institucijų teikiamas paslaugas pagal
vieno langelio principą. Pavyzdžiui, nuo 2013 m. rugsėjo mėn. IVPK vykdo bandomąjį
projektą, kurį įgyvendinant diegiama kompleksinė paslauga, susijusi su vaiko gimimu. Vienu
prisijungimu prie portalo <epaslaugos.lt>, naujagimio tėvai gali inicijuoti: 1) vaiko
registravimo; 2) jo gyvenamosios vietos deklaravimo elektroninėje erdvėje paslaugas; 3)
pateikti darbdaviui prašymą tėvystės atostogoms gauti; 4) pateikti į SADM SPIS prašymą
vienkartinei išmokai gimus vaikui gauti; 5) pateikti prašymą SODRAI tėvystės pašalpai už
atostogas gauti. 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu el. viešųjų paslaugų
plėtra turėtų remtis gyvenimo įvykio koncepcija ir šiuo metu rengiamu el. paslaugų
apibrėžimo, tipizavimo ir administravimo modeliu.
Antra, Lietuvoje veikia daug informacinių sistemų, registrų ir duomenų centrų. Dauguma jų
nėra sąveikūs tarpusavyje, o jų ištekliai panaudojami tik iš dalies171. Dėl šios priežasties
2013 m. birželį IVPK kartu su VRM įgyvendino projektą „Centralizuotas savivaldybių
paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“. Pagal šį projektą buvo paskelbtas viešasis pirkimas
vertinimui, kuris padėtų nustatyti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros ir
informacinių technologijų paslaugų plėtros kryptis įsisavinant ES 2014–2020 m. struktūrinės
paramos investicijų lėšas172. Numatyta pateikti valstybės informacinių išteklių
infrastruktūros pertvarkymo modelius, jų pasiekimo scenarijų alternatyvas ir pagal tai
parengti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros pertvarkymo įgyvendinimo

IVPK „Elektroninių paslaugų apibrėžimo, tipizavimo ir vertinimo modelis“, 2014 m.,
<http://www.ivpk.lt/news/1946/158/Elektroniniu-paslaugu-apibrezimo-tipizavimo-ir-vertinimo-modelis>.
170 European Commission, „eGovernment Benchmark Framework 2012–2015“, Method paper, July 2012.
171 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir
prioritetų 2014–2020 metais vertinimas“, vertinimo ataskaita. Parengta Informacinės visuomenės plėtros
komiteto
prie
Susisiekimo
ministerijos
užsakymu,
2012
m.
Šaltinis
internete:
<http://www.ivpk.lt/uploads/Tendencijos%20ir%20prioritetai/atnaujinti/Informacines%20visuomenes%20v
ertinimas%20-%20%20tekstas%202012-04-26%20VPVI.pdf>.
172 IVPK „Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti struktūrinių fondų
paramos lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimas“, atviro konkurso pirkimo
dokumentai, 2013 m. birželio mėn., Vilnius.
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priemonių planą. Investicijos į valstybės informacinių išteklių infrastruktūrą 2014–2020 m.
ES struktūrinės paramos laikotarpiu turėtų remtis šio vertinimo išvadomis.
Trečia, kaip jau minėta, savivaldybių interneto svetainės ir el. paslaugos yra išplėtotos
prasčiau negu kitų valstybės institucijų el. paslaugos. Siekiant užtikrinti efektyvią
savivaldybių plėtrą šioje srityje, IVPK 2013 m. birželio mėn. paskelbė viešąjį pirkimą, kurio
tikslas yra išanalizuoti savivaldybių teikiamas ir administruojamas viešąsias paslaugas ir
pasiūlyti jų konstravimo, diegimo ir konsolidavimo modelius173. Pirmajame projekto etape
numatyta, naudojantis VIISP174 infrastruktūra, sukurti savivaldybių teikiamas ir
administruojamas interaktyvias el. paslaugas, nepatenkančias į kitų valstybės institucijų
vykdomų savivaldybių el. paslaugų kūrimo projektų aprėptį, o antrajame etape – visose šalies
savivaldybėse įdiegti interaktyvias el. paslaugas. Šią el. paslaugų plėtrą numatoma vykdyti
centralizuotai, nes 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpio patirtis parodė, kad
paslaugų diegimas savivaldybėse „iš viršaus žemyn“ yra efektyviausias būdas panaudoti
viešąsias lėšas ir sukurti vartotojams patogias paslaugas.
Ketvirta, 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų įgyvendinimo patirtis parodė, kad piliečiai
menkai dalyvauja naujai sukurtuose el. demokratijos sprendimuose. Norint užtikrinti šių
sprendimų sėkmę, reikia juos nuolat prižiūrėti, viešinti ir ieškoti naujų būdų, kaip paskatinti
gyventojus įsitraukti į jiems aktualių sprendimų priėmimą. Todėl LRVK kartu su IVPK
įgyvendino projektą „Elektroninės demokratijos paslaugų plėtra Lietuvos Respublikos
Vyriausybėje“. Šis projektas 2013 m. IVPK paskelbė viešąjį pirkimą, skirtą sukurti LR
Vyriausybės, LRVK, ministerijų, įstaigų prie ministerijų, kitų Vyriausybės įstaigų ir
Vyriausybei atskaitingų įstaigų el. demokratijos paslaugų plėtrą175. Planuojama sukurti
bendrą Vyriausybės interneto portalą, įdiegti sprendimą „El. pilietis“, skirtą įtraukti
gyventojus į sprendimų priėmimą ir „El. priimamasis“, sudarantį galimybę piliečiams kreiptis
į Vyriausybės valdymo srities įstaigas. Jei įgyvendinant šį 2007–2013 m. ES struktūrinių fonų
lėšomis finansuotą projektą sukurti sprendimai pasiteisins, jo geroji patirtis galės būti
naudojama vykdant kitus el. demokratijos projektus.
Penkta, nors plačiajuosčio ryšio infrastruktūra neturi tiesioginio ryšio su el. valdžia,
infrastruktūros plėtra yra svarbi sąlyga, užtikrinanti el. viešųjų paslaugų prieinamumą
gyventojams. Siekdamas įgyvendinti išankstinę sąlygą Lietuvai gauti ES struktūrinę paramą
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros srityje, IVPK parengė „Plačiajuosčio ryšio

IVPK „Savivaldybių teikiamų ir administruojamų paslaugų analizės, esamų procesų tobulinimo ir
specifikavimo bei paslaugų konstravimo ir diegimo pilotinėse savivaldybėse techninės priežiūros paslaugų
įsigijimas“, atviro konkurso pirkimo dokumentai, 2013 m. birželio mėn., Vilnius.
174
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valstybės
informacinių
išteklių
sąveikumo
platforma.
Šaltinis
internete:
<http://www.ivpk.lt/lt/lthm/veikla/veiklos-sritys/viisp.>.
175 IVPK „Elektroninės demokratijos paslaugų plėtra Lietuvos Respublikos Vyriausybėje“, 2013 m., Vilnius.
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infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelį“176. Modelio paskirtis buvo
parengti priemones, kurias Lietuvos valstybės institucijos turėtų įgyvendinti plačiajuosčio
elektroninio ryšio tinklų infrastruktūros ir paslaugų plėtros srityse 2014–2020 m. ES
struktūrinės paramos laikotarpiu.
Bendradarbiavimo skatinimas
Vykdydami projektus pagal bendradarbiavimo tipo priemones, visi projektų vykdytojai,
pasirašę projekto finansavimo ir administravimo sutartį, yra įsipareigoję penkerius metus po
projekto pabaigos užtikrinti projekto tęstinumą177. Tai sukuria prielaidas didelei pasiektų
rezultatų tęstinumo tikimybei net pasibaigus finansavimui. Tačiau tarp skirtingų priemonių
vis dėlto esama rezultatų tęstinumo netolygumų. Pavyzdžiui, priemonių „Bendradarbiavimo
tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“ (VP1-4.1-VRM-07-V) ir „Geresnis
Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“ (VP1-4.2-VRM-05-V) produktams palaikyti
nereikia didelių finansinių įsipareigojimų, todėl šiuo aspektu tęstinumą užtikrinti yra gana
paprasta. Tačiau tęstinumo rizika atsiranda dėl produktų tipo, t. y. daugiausia projektuose
buvo atliekama tyrimai ir analizės, todėl produktų naudojimas priklauso nuo jų kokybės ir
rezultatų panaudojimo. Pavyzdžiui, atliktos ES struktūrinės paramos vertinimo kokybės ir
panaudojimo studijos parodė, kad 2008–2012 m. vertinimuose pateiktų rekomendacijų
kokybės problemos skatino jų neįgyvendinimą ar vėlavimą jas įvykdyti178. Daugiau rizikų
egzistuoja dėl tokių NVO sukurtų produktų kaip pateiktos teisinio pobūdžio rekomendacijos
savivaldybėms panaudojimo. Geresniu pavyzdžiu galima laikyti projektą „Partnerystės tarp
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“,
kurio fizinių produktų tęstinumą padės užtikrinti tokios priemonės kaip pagal jaunimo
problematikos tyrimų duomenis rengiamos savivaldybių jaunimo politikos strategijos,
ruošiamos projektų jaunimui finansavimo programos. Be to, projekto pabaigoje bus atliktas
veiklų įvertinimas: pasiteisinusios veiklos bus vykdomos ir kitose šalies savivaldybėse
pateikus naują projektą.
Savivaldybės, kurios įgyvendins jaunimo centrų koncepcijas po projekto pasibaigimo,
įsipareigos tęsti veiklas bent dvejus metus. Priemonę „Viešojo ir privataus sektorių

IVPK „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelio parengimo pirmoji
tarpinė
ataskaita“,
2013
m.
gruodžio
12
d.
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internete:
<http://www.ivpk.lt/news/1908/151/Placiajuoscio-rysio-infrastrukturos-pletros-ir-paslaugu-naudojimoskatinimo-modelio-parengimo-pirmoji-tarpine-ataskaita.>.
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178 LR finansų ministerija kartu su VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutu ir VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai
ir ekonominiai projektai“, „ES struktūrinės paramos vertinimo kokybė ir panaudojimas Lietuvoje 2008–2012 m.:
kas
lemia
vertinimo
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<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Vertinimo_kokybe_pan
audojimas_LT.pdf>.
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partnerystė“ (VP1-4.1-VRM-06-V) finansuojamo projekto tęstinumą bus siekiama užtikrinti
parengus metodinę medžiagą ir priėmus būtinus teisės aktus, kurie turėtų sukurti prielaidas
tolesnėms partnerystėms. Be to, veiklos tęstinumui užtikrinti įgyvendinant projektą
numatoma atlikti projekto tęstinumo užtikrinimo alternatyvų ir galimybių analizę, kuria bus
įvertinama galimybė veiklų tęstinumą ir plėtrą užtikrinti ne tik valstybės biudžeto lėšomis,
bet ir kitais finansavimo šaltiniais (pvz., nustatant paslaugų kaštus atitinkantį mokestį,
išplečiant veiklos apimtis ir kt.). Tačiau sukurto viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės
kompetencijos centro veiklos tęstinumas priklauso nuo atitinkamos šių partnerysčių
koordinavimo Vyriausybės lygmeniu, bendros partnerysčių programos sudarymo ir šio
centro paslaugų naudojimo ją įgyvendinant.
Regioninių priemonių tęstinumas yra sudėtingesnis dėl nepakankamų savivaldybių biudžetų.
Savivaldybėms teko didelė finansinė našta dėl būtinybės vienu metu finansuoti projektus
pagal kelias skirtingas priemones, todėl dauguma savivaldybių ėmė paskolas, kurias reikės
grąžinti ir naujuoju programavimo laikotarpiu. Be to, savivaldybėms teko papildoma našta
finansuoti projektuose suplanuotas, tačiau pagal ES struktūrinius fondus netinkamas
finansuoti veiklas, nes jos būtinos, norint, kad projektas būtų integraliai įgyvendintas ir būtų
pasiektas galutinis rezultatas179. Taigi žinant, kad pagal priemonę „Prielaidų spartesnei
ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ (VP3-1.2-VRM-01-R) buvo
vykdomas viešųjų pastatų ir infrastruktūros modernizavimas, kurių išlaikymo kaštus reikės
padengti iš savivaldybių biudžetų lėšų, kyla didelė rizika dėl įgyvendinant projektus sukurtų
produktų tęstinumo.
Dėl ribotų valstybės ir ypač savivaldybių biudžetų lėšų, 2007–2013 m. ES struktūrinių
fondų lėšomis sukurtų viešojo valdymo srities produktų ir rezultatų tęstinumas dažnai
priklauso nuo planuojamų skirti investicijų 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu (tai
itin taikytina veiklos valdymo, el. valdžios sritimis). Žmogiškųjų išteklių valdymo srityje
tęstinumas yra dvejopas: per kvalifikacijos kėlimo renginius įgytos žinios dalyvavusių
tarnautojų yra vidutiniškai taikomos, tačiau sisteminių šios srities projektų tęstinumas yra
įtvirtintas teisės aktais.
Rezultatų tęstinumo poreikio pasibaigus finansavimui įvertinimas. Vertinant 2007–
2013 m. veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių ir projektų, tiesiogiai

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, „2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1
prioriteto priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ poveikio ir
jos tęstinumo vertinimas“, galutinė vertinimo atskaita. Tyrimas atliktas LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu,
2013
m.
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2012MVP/
Veiklos_diversifikacijos_kaimo_vietovese_poveikio_vertinimas.pdf>.
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turėjusių prisidėti prie viešojo valdymo tobulinimo, rezultatų tęstinumą, bus siekiama
atsakyti į toliau pateikiamą klausimą.
12. Kokių 2007–2013 m. laikotarpio viešojo valdymo tobulinimui skirtų įgyvendinimo
priemonių ir projektų tęstinumas galėtų būti užtikrintas naudojant 2014–2020 m.
laikotarpio paramą?
Šis klausimas buvo operacionalizuotas taip:
12.1. Kokių 2007–2013 m. laikotarpio viešojo valdymo tobulinimui skirtų įgyvendinimo
priemonių ir projektų tęstinumas galėtų būti užtikrintas naudojant 2014–2020 m. laikotarpio
paramą?
12.2. Kokių 2007–2013 m. laikotarpiu sukurtų viešojo valdymo produktų ir paslaugų tęstinumas
turėtų būti užtikrintas kitas valstybės biudžeto lėšas ar nuosavas projektų vykdytojų lėšas?
Naujuoju programavimo laikotarpiu viešajam valdymui yra planuojama skirti lėšas pagal 10
veiksmų programos prioritetą „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis
valdymas“. Atlikta iššūkių ir poreikių analizė parodė, kad Lietuvoje viešojo valdymo
veiksmingumą riboja viešųjų politikų įgyvendinimo efektyvumo stoka, mažas viešųjų
paslaugų patrauklumas piliečiams, taip pat institucijų skaidrumo ir atvirumo piliečiams
stoka. Nustatytos problemos atitinka EK pozicijoje Lietuvai pabrėžiamas problemas, taip pat
specifines Tarybos rekomendacijas šaliai dėl viešosios politikos reformų (pensijų ir valstybės
valdomų įmonių) įgyvendinimo180.
Ateinančiuoju laikotarpiu planuojama investicijas skirstyti tarp vieno investicinio prioriteto
(„Investavimas į institucinių gebėjimų stiprinimą ir veiksmingesnį viešąjį administravimą bei
viešąsias paslaugas nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis, siekiant reformų, geresnio
reglamentavimo ir gero valdymo“) penkių uždavinių – „Padidinti valdymo orientaciją į
rezultatus“, „Padidinti viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą“, „Pagerinti
visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams“,
„Pagerinti verslo reguliavimo aplinką“ ir „Pagerinti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybinėje
tarnyboje“.
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos ir jos 2013–2015 m. įgyvendinimo
veiksmų planas leido apibrėžti pagrindines investavimo kryptis ir finansuotinas veiklas.
Produkto lygmens išorės veiksniai labiau apima organizacijų lygmenį: projektų vykdytojų
administracinius gebėjimus, kokybišką pasiūlą, vadovybės palaikymą, aktyvų suinteresuotų
grupių dalyvavimą ir efektyvų intervencijos administravimą. 2007–2013 m. laikotarpio

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Lietuvos 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos
veiksmų programos išankstinis vertinimas“, galutinės vertinimo ataskaitos projektas, 2014 m. vasario mėn.
180
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pamokos rodo, kad yra reikalinga projektus diferencijuoti institucijų lygmeniu pagal
organizacinę paramos gavėjų brandą181.
Atliekant šį einamąjį strateginį vertinimą buvo telkiamasi ties daugiausiai pridėtinės vertės
sukuriančiais projekto aspektais – 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos investicijų į
viešojo valdymo tobulinimą poveikiu, gerosios praktikos projektais ir svarbiausiomis
iniciatyvomis 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu. Poveikio
vertinimas, palyginus paramą gavusias ir negavusias organizacijas, parodė, kad ES
struktūrinių fondų parama darė poveikį žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimui
valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, beveik nedarė poveikio viešojo valdymo
efektyvumo didinimui, o kokybės vadybos srityje poveikis dar buvo mažesnis negu paramos
negavusių institucijų atveju dėl dar įgyvendinamų projektų, kurių paramos gavėjams būdinga
mažesnė organizacinė branda, ir todėl, kad naudai pasireikšti reikia daugiau laiko.
Taip pat atliekant šį vertinimą sudarytas geriausių dešimties viešojo valdymo projektų, kurie
buvo ar yra finansuojami iš ES struktūrinės paramos lėšų, sąrašas. Jis leidžia nustatyti gero
projektų sudarymo ir įgyvendinimo pamokas, kurios galėtų būti pakartotos naujuoju
programavimo laikotarpiu (žr. 9.2 klausimą ir 2 priedą). Be to, aktualios yra ir svarbiausios
viešojo valdymo tobulinimo iniciatyvos, kurias būtų galima finansuoti ES struktūrinių fondų
investicijų lėšomis (žr. ataskaitos rekomendacijas). Apibendrinant galima pasakyti, kad
naujuoju programavimo laikotarpiu daugiausia dėmesio turi būti teikiama svarbiausioms
viešojo valdymo iniciatyvoms, finansuojamos pasiteisinusios intervencijos ir gerosios
projektų sudarymo bei įgyvendinimo praktikos (žr. 28 lentelę). Toliau lentelėje pateikiamas
visų konkrečių uždavinių detalizavimas.
28 lentelė. Svarbiausios viešojo valdymo iniciatyvos, pasiteisinusios intervencijos, gerosios
praktikos
Konkretusis uždavinys

Svarbiausios iniciatyvos

Padidinti
valdymo
orientaciją į rezultatus.

1.
Kokybiškai
taikyti
įrodymais grįsto valdymo
priemones ir naudoti jų
rezultatus.
2. Didinti bendrųjų valdžios
funkcijų
ir
išlaidų
efektyvumą.
3.
Kokybiškai
taikyti
strateginį planavimą ir
įgyvendinti
veiklos
rezultatų stebėseną.
4.
Sukurti
sisteminių

181

Pasiteisinusios
intervencijos
Sisteminiai
projektai įrodymais
grįsto
valdymo
priemonėms
ar
centralizuotiems
informaciniams
sprendimams
įdiegti, projektai LR
Vyriausybės
prioritetinėse
srityse, inovatyvūs
organizaciniai

Gerosios praktikos
projektai
Valdymo,
orientuoto
į
rezultatus,
tobulinimas
(VORT).
Tauragės
rajono
savivaldybės
vidaus
administravimo
sistemos
tobulinimas.
Lietuvos
įsitinklinimo
Europos
Sąjungoje
skatinimas.
Centralizuotų
viešųjų
pirkimų valdymo sistemos

Ten pat.
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Konkretusis uždavinys

Svarbiausios iniciatyvos
reformų
projektų
koordinavimo sistemą ir
valdymo grupę.

Padidinti viešojo valdymo
procesų skaidrumą ir
atvirumą.

Pagerinti
visuomenei
teikiamų
paslaugų
kokybę,
didinant
jų
atitiktį
visuomenės
poreikiams.

Pagerinti
verslo
reguliavimo aplinką.

Pagerinti
žmogiškųjų
išteklių
valdymą
valstybės tarnyboje.

1. Skatinti antikorupcinių
priemonių
įgyvendinimo
Lietuvos
viešajame
sektoriuje.
2. Įgyvendinti iniciatyvas,
skirtas
informacijos
prieinamumui
piliečiams
didinti
ir
valdžios
duomenims atverti verslui.
3. Skatinti viešojo valdymo
institucijų konsultavimąsi
su visuomene ir didinti jos
dalyvavimo viešojo valdymo
procesuose galimybes.
1. Plėtoti kokybės vadybos
metodų taikymą viešojo
valdymo institucijose ir
toliau vykdyti šių metodų
taikymo stebėseną.
2. Kurti ir įgyvendinti
visuomenei
teikiamų
paslaugų kokybės ir asmenų
aptarnavimo
gerinimo
iniciatyvas.

1. Įgyvendinti inovatyvius
teisingumo
vykdymo
procesus
ir
didinti
teisingumo
sistemos
veikimo efektyvumą.
2. Įgyvendinti geresnio
reglamentavimo iniciatyvas,
ypač administracinės neštos
mažinimo
ir
verslo
priežiūros institucijų veiklos
konsolidavimo iniciatyvas.
1.
Įgyvendinti
kompetencijomis
grįstą
žmogiškųjų
išteklių
valdymo modelį valstybės ir

Pasiteisinusios
intervencijos
projektai.

Bendri
valdžios
institucijų
ir
savivaldybių
bendradarbiavimo
projektai,
kompetencijos
centrų projektai.

Gerosios praktikos
projektai
kūrimas ir diegimas.
Socialinės paramos šeimai
informacinės
sistemos
duomenų vitrinų modulio
sukūrimas ir įdiegimas.
Partnerystės
tarp
valstybinio
ir
nevyriausybinio
sektorių
skatinimas
įgyvendinant
integruotą jaunimo politiką.

El. viešųjų paslaugų
diegimas,
informacinių
sistemų sąveikumo
projektai, kokybės
vadybos
(BVM)
projektai
brandžiose
institucijose.
Viešųjų
paslaugų
standartų kūrimas,
Viešųjų
paslaugų
centrų
steigimas,
Piliečių
chartijų
rengimas.
Sisteminiai geresnio
reglamentavimo
projektai,
skatinantys
institucijų
darbuotojų
įsitraukimą,
prioritetiniai
poveikio vertinimo
projektai.

Viešojo
administravimo
institucijų
informacinių
sistemų interoperabilumo
(sąveikumo)
sistemos
saugos ir funkcionalumo
plėtra.

Sisteminiai
valstybės tarnybos
projektai, valstybės
tarnautojų

Valstybės
atrankos
tobulinimas.
Tauragės

Administracinės
naštos
vertinimas,
teisinio
reguliavimo
kokybės
ir
efektyvumo tobulinimas ir
administracinių
gebėjimų
stiprinimas
geresnio
reglamentavimo kontekste.

tarnautojų
sistemos
rajono
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Konkretusis uždavinys

Svarbiausios iniciatyvos
savivaldybių
institucijose
bei įstaigose.
2. Sukurti aukštesniosios
valstybės tarnybos sistemą
ir stiprinti vadovų grandį.
3. Sukurti finansinės ir
nefinansinės
motyvacijos
sistemą valstybės tarnyboje
ir atskirose institucijose bei
įstaigose.

Pasiteisinusios
intervencijos
mokymas
prioritetinėse
srityse ar bendri
mokymo projektai.

Gerosios praktikos
projektai
savivaldybės
vidaus
administravimo
sistemos
tobulinimas.

Šaltinis: PPMI.

Į rezultatus orientuoto valdymo srityje reikalinga iš ES investicijų finansuoti įrodymais grįsto
valdymo priemonių taikymo, bendrųjų valdžios funkcijų ir išlaidų efektyvumo, strateginio
planavimo ir veiklos rezultatų stebėsenos tobulinimo, nacionalinių reformų įgyvendinimo
skatinimo iniciatyvas. 2007–2013 m. laikotarpiu pasiteisino sisteminiai projektai įrodymais
grįsto valdymo priemonėms ar centralizuotiems informaciniams sprendimams įdiegti,
projektai LR Vyriausybės prioritetinėse srityse, inovatyvūs organizaciniai projektai. Atliekant
vertinimą šioje srityje buvo nustatyti net keli gerosios praktikos pavyzdžiai. Tačiau neturi
būti automatiškai užtikrinamas visų IT sistemų ir informacinių sprendimų tęstinumas
naudojant naujojo laikotarpio paramą – reikalinga įvertinti, ar nebūtų naudinga sukurti
naujus arba pereiti prie centralizuotų sprendimų (pvz., buhalterinės apskaitos srityje).
Strateginio planavimo srityje prieš investuojant į sudėtingų vertinimo kriterijų sistemų
kūrimą reikalinga peržiūrėti ir supaprastinti strateginio planavimo sistemas centriniu ir
vietos lygmeniu. Kadangi nacionaliniai reformų projektai nebus inicijuoti „iš apačios aukštyn“
būdu, reikalinga sukurti tokių projektų koordinavimo sistemą ir valdymo grupę.
Viešojo valdymo atvirumo ir skaidrumo srityje, kur 2007–2013 m. laikotarpiu buvo skirta
santykinai mažai ES struktūrinės paramos lėšų viešajam valdymui tobulinti, labiausiai
pasiteisino bendri valdžios institucijų, savivaldybių ir NVO projektai (pvz., integruotos
jaunimo politikos srityje). Naujuoju laikotarpiu rekomenduojama finansuoti kovos su
korupcija, informacijos prieinamumo ir konsultacijų su visuomene iniciatyvas. Dėl
bendradarbiavimo projektų tęstinumo rizikos pabaigus įgyvendinti NVO vykdomus pasiūlos
projektus reikalinga įvertinti jų naudą ir poveikį valstybės valdymui ir viešųjų paslaugų
teikimui. Naujuoju laikotarpiu reikalinga NVO ir socialinius partnerius į viešojo valdymo
intervencijų įgyvendinimą įtraukti ne per atskiras priemones, o per šių organizacijų ir viešojo
valdymo institucijų bendradarbiavimo projektus, įgyvendinant viešojo valdymo proceso
skaidrumo ir atvirumo, viešųjų paslaugų teikimo ir kitas priemones (projektus atrenkant ne
tik planavimo būdu, bet ir per projektų konkursus ar tęstinę projektų atranką). Šioje srityje
pažymėtina, kad pagal kitus naujosios veiksmų programos prioritetus bus finansuojamos
iniciatyvos kitose valdymo srityse, kur numatomas NVO ir vietos bendruomenių įtraukimas į
viešųjų paslaugų teikimą (ypač išskirtina socialinės globos deinstitucionalizacijos iniciatyva,
už kurią atsakinga SADM).
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Visuomenei teikiamų paslaugų teikimo srityje svarbu tobulinti kokybės valdymą viešosiose
organizacijose ir toliau stiprinti viešųjų paslaugų kokybę ir efektyvų asmenų aptarnavimą.
Nors 2007–2013 m. laikotarpiu daugelis viešojo sektoriaus organizacijų įsidiegė įvairius
kokybės vadybos metodus, tačiau institucijose jie kartais taikomi formaliai ir jų naudai
pasireikšti reikia laiko. Organizacijoms trūko metodinio vadovavimo / koordinavimo, todėl
dažnai būdavo diegiami įstaigoms ne itin tinkantys kokybės vadybos metodai.
Rekomenduojama įgyvendinti kokybės vadybos iniciatyvą, per kurią būtų skatinama įdiegtų
kokybės vadybos sistemų peržiūra, pritaikymas įstaigos poreikiams, stiprinama kokybės
valdymo kultūra institucijose ir skatinamas bendrojo vertinimo modelio diegimas viešojo
sektoriaus organizacijose.
Nors 2007–2013 m. buvo parengta daug metodinės informacijos viešųjų paslaugų kokybės ir
piliečių aptarnavimo srityje, tačiau efektyvaus asmenų aptarnavimo rodikliai per metus
keičiasi nesmarkiai (šimtosiomis dalimis). Kokybės vadybos metodų diegimas ir vieno
langelio principo įgyvendinimas yra būtina, tačiau nepakankama sąlyga siekiant efektyvaus ir
kokybiško piliečių aptarnavimo. Šiuo metu tebėra opi klientų aptarnavimo kultūros
problema, taip pat esama piliečių pasitenkinimo paslaugomis matavimo / stebėsenos
trūkumo. Rekomenduojama įgyvendinti iniciatyvas, per kurias būtų vykdomi bandomieji
viešųjų paslaugų centrų projektai, kuriami viešųjų paslaugų standartai, rengiamos piliečių
chartijos ir stiprinama kokybiško asmenų aptarnavimo kultūra viešojo sektoriaus
organizacijose. Svarbu kaip įmanoma labiau į tokių iniciatyvų veiklą įtraukti pačių
institucijų / įstaigų darbuotojus, taip pat NVO atstovus bendrai sudarant, teikiant ir vertinant
viešąsias paslaugas (angl. co-decision, co-provision, co-evaluation).
Geresnės verslo reguliavimo aplinkos sukūrimo srityje reikalinga įgyvendinti sisteminius
geresnio reglamentavimo projektus ir tobulinti teisingumo sistemos institucijų bei įstaigų
veiklą. 2007–2013 m. geresnio reglamentavimo iniciatyvos buvo įgyvendinamos
fragmentiškai. Buvo atlikta įvairių administracinės naštos vertinimų, sukurtos stebėsenos
informacinės sistemos, tačiau tebėra rizika, kad parengti teisės aktų projektai nebus priimti,
o parengti dokumentai ir įrankiai nebus pakankamai išnaudojami. Vykdant Administracinės
naštos mažinimo įstatymą ir siekiant nacionalinių geresnio reglamentavimo uždavinių,
reikalinga Lietuvoje veiksmingiau koordinuoti ir aktyviau įgyvendinti geresnio
reglamentavimo iniciatyvas, naudojant ES struktūrinės paramos investicijų lėšas.
Administracinės naštos piliečiams ir ūkio subjektams vertinimas yra viena svarbiausių
priemonių, bet administracinės naštos piliečiams mažinimo priemonių plane vyrauja naštos
ūkio subjektams mažinimo priemonės.
2007–2013 m. laikotarpiu teisingumo sistemos institucijose buvo įgyvendinami keli kokybės
vadybos metodų diegimo ir vidaus administravimo tobulinimo projektai. Taip pat buvo
atlikta teismų funkcijų peržiūra, atsisakyta teismams nebūdingų funkcijų. Vis dėlto pastebėta
institucijų tarpusavio bendradarbiavimo problemos, proaktyvios naujų iniciatyvų
įgyvendinimo galimybių analizės trūkumas. Rekomenduojama įgyvendinti tokias tolesnio
teisingumo sistemos institucijų tobulinimo iniciatyvas kaip aktyvi teismuose įdiegtų kokybės
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vadybos ir vidaus administravimo tobulinimo įrankių peržiūra, stebėsena ir tobulinimas;
tolesnė teismų funkcijų peržiūra, paliekant tik teismams būdingas veiklas; atlikti
alternatyvaus ginčų nagrinėjimo ir Tarėjų instituto steigimo analizę. Taip pat svarbu atlikti
aktyvią piliečių pasitenkinimo teismų paslaugomis stebėseną. Kadangi iniciatyvos šioje
srityje reikalauja politinio palaikymo, jas turėtų koordinuoti stiprus metodinis centras, kurį
galėtų sudaryti LR teisingumo ministerija, Nacionalinė teismų administracija ir teismų
savivaldos institucijos.
Žmogiškųjų išteklių srityje reikalinga tęsti sistemines valstybės tarnybos reformų iniciatyvas
ir valstybės tarnautojų (ypač vadovų) mokymus prioritetinėse srityse. Svarbu užtikrinti
kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo modelio taikymo tęstinumą, o tiksliau –
investuoti į institucijoms ir įstaigoms būtinų kompetencijų nustatymą ir pareigybių
aprašymą, trūkstamų kompetencijų ir mokymo poreikio nustatymą, karjeros planavimą,
valstybės tarnautojų mokymus, reikalingus būtinajam kompetencijų lygiui, pagal
kompetencijų modelį. Tęstinumo atžvilgiu svarbu tai, kad daugelis žmogiškųjų išteklių
priemonių buvo asmeninio lygmens, t. y. tai buvo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. Šiuo
lygmeniu tęstinumas gali būti didinamas siekiant mokymų atitikties institucijų ir valstybės
tarnautojų poreikiams, gerinant valstybės tarnybos stabilumą ir stiprinant valstybės
tarnautojų motyvaciją. Nerekomenduojama finansuoti smulkių bendrųjų kompetencijų
mokymo projektų neprioritetinėse srityse.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu turėtų būti užtikrinamas tų viešojo valdymo
priemonių ir projektų, kuriems būdingas didžiausias poveikis ir kurie atitinka geruosius
viešojo valdymo projektų pavyzdžius bei svarbiausias viešojo valdymo iniciatyvas,
tęstinumas. Nerekomenduojama decentralizuotai finansuoti daug IT sistemų ir informacinių
sprendimų, smulkių mokymo projektų neprioritetinėse srityse, prieš skiriant investicijas
peržiūrėti ir supaprastinti viešojo valdymo sistemas ir procesus. Be to, siūloma finansuoti
bendrai vykdomas valstybės ir savivaldybių institucijų ir NVO įgyvendinimas intervencijas,
daugiau dėmesio teikti viešojo valdymo procesų skaidrumo ir atvirumo, taip pat geresnio
reglamentavimo intervencijoms.

2.5. POVEIKIS
13. Kokį poveikį 2007–2013 m. ES struktūrinė parama daro viešojo valdymo sistemai?
2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių ir projektų, tiesiogiai
turėjusių prisidėti prie viešojo valdymo tobulinimo, poveikis viešojo valdymo sistemai
analizuojamas trimis lygmenimis:
- poveikis sisteminiu lygmeniu (13.1 klausimas);
- poveikis organizaciniu, arba priemonių, lygmeniu (13.2 klausimas);
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-

poveikis asmeniniu lygmeniu (13.3 klausimas).

13.1. Kokį poveikį 2007–2013 m. ES struktūrinė parama daro viešajam valdymui sisteminiu
lygmeniu?
Poveikis viešojo valdymo sisteminiu lygmeniu apibrėžiamas kaip biudžetinių įstaigų, viešųjų
įstaigų, valstybės ir savivaldybių įmonių, kitų viešojo administravimo subjektų centriniu ir
savivaldos lygmeniu žmogiškųjų išteklių ar veiklos valdymo, kompetencijos ir funkcijų
pokyčiai (pagal teisės aktais patvirtintus nuostatus ar įstatus), taip pat pokyčiai
tarpinstitucinio koordinavimo ir partnerystės (įskaitant socialinių partnerių ir
nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą) srityse ar institucinėje sandaroje. Šį poveikį gali
daryti sisteminiai projektai, kurie įgyvendinami nacionaliniu lygmeniu ir apima visą valdymo
sistemą arba tam tikrą valdymo sritį. Be to, pokyčiams sisteminiu lygmeniu daro įtaką
intervencijos, kurios apima daug viešojo valdymo subjektų ar valstybės tarnautojų.
29 lentelė. Tikėtinas poveikis viešojo valdymo sisteminiu lygmeniu pagal intervencijų temas
Intervencijų tema
Žmogiškųjų
išteklių
modernizavimas

valdymo

Tikėtinas poveikis
sisteminiu lygmeniu
Yra

Veiklos valdymo tobulinimas

Yra

Elektroninės valdžios skatinimas

Yra

Sisteminių
viešosios
reformų vykdymas

politikos

Labiau netikėtinas negu
tikėtinas

Bendradarbiavimo tarp valdžios
institucijų ir kitų suinteresuotųjų
grupių skatinimas

Labiau netikėtinas negu
tikėtinas

Paaiškinimas
Buvo finansuojamos priemonės, kurios
darė poveikį valstybės tarnybos sistemos
funkcijoms ir daugelio valstybės ir
savivaldybių
institucijų
ir
įstaigų
administraciniams gebėjimams.
Buvo finansuojamos priemonės, kurios
darė poveikį visai vykdomosios valdžios
sistemai (pvz., VORT projektas) ir daugelio
valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų (finansinės ir nefinansinės) veiklos
valdymui.
Buvo finansuojamos sisteminės priemonės,
kurios darė poveikį el. valdžiai (pvz.,
VAIISIS sąveikumo platforma) ir el.
demokratijai (pvz., centralizuotas diegimas
savivaldybėse).
Paradoksalu, bet buvo finansuojama mažai
sisteminių reformų projektų arba projektų,
kurie apima visas atitinkamas valdymo
sritis. Išimtis – SADM projektas, bet jam
būdingos tam tikros sudarymo ir
įgyvendinimo problemos.
Vykdyta daug bendradarbiavimo projektų,
bet
jie
buvo
fragmentuoti
ir
nekoordinuojami, todėl poveikis sisteminiu
lygmeniu nėra tikėtinas. Vienintelis
vykdytas sisteminis projektas buvo „Viešojo
ir
privataus
sektorių
partnerystės
skatinimas“.

Šaltinis: PPMI.
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Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas
Poveikis žmogiškiesiems ištekliams sisteminiu lygmeniu turėjo pasireikšti per geresnį
žmogiškųjų išteklių valdymą (tai buvo tikslas sisteminiu lygmeniu). Žmogiškųjų išteklių
valdymo poveikiui pasireikšti reikia daug laiko, be to, sunku nustatyti objektyvius šio pokyčio
kriterijus. Todėl, vertinant poveikį žmogiškiesiems ištekliams sisteminiu lygmeniu, atliktas
prielaidų, reikalingų šiam poveikiui pasireikšti, įvertinimas (teorija grįstas vertinimas).
Toliau pateikiamos pagrindinės prielaidos.
A. Palaikymas organizacijų lygmeniu.
B. Modernių žmogiškųjų išteklių valdymo priemonių patvirtinimas teisės aktais.
C. Visos prielaidos, kurios aktualios organizacijų lygmeniu (žr. 13.2 klausimą).
Palaikymas organizacijų lygmeniu (A). Ilgalaikis sisteminių projektų poveikis gali būti tik tuo
atveju, kai jie yra palaikomi organizacijų lygmeniu ir susiję su pokyčiais organizacijose 182.
Žmogiškųjų išteklių valdymo sisteminiu lygmeniu buvo diegiamos žmogiškųjų išteklių
valdymo priemonės, pavyzdžiui:
 valstybės tarnyboje būtinų kompetencijų ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų
katalogas (projektas VP1-4.1-VRM-01-V-01-001);
 naujos valstybės tarnautojų atrankos procedūros (projektas VP1-4.1-VRM-01-V-01-002);
 naujos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo
procedūros (projektas VP1-4.1-VRM-01-V-02-003);
 valstybės tarnautojų registras, valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema ir vidaus
reikalų pareigūnų registras (projektai VP1-4.1-VRM-01-V-01-003 ir VP1-4.1-VRM-01-V01-004).
Įgyvendinant visus sisteminius projektus buvo vykdomi darbuotojų mokymai organizaciniu
lygmeniu. Per juos vyko ir konsultacijos su organizacijomis arba organizacijų apklausos.
Kadangi valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų gebėjimai ir patirtis yra labai skirtingi,
sisteminių projektų orientacija į bendrus organizacijų poreikius padeda sukurti sisteminių
projektų palaikymą.
Diegiant kompetencijų modelį atlikta valstybės tarnautojų apklausa rodo, kad kompetencijų
modelio poreikis organizacijų lygmeniu yra pakankamai aukštas, arba kitaip – įvertintas 7,35
balais (10 balų skalėje, kur 1 reiškia „visiškai nereikia“, o 10 – „labai reikia“)183. Vis dėlto kai

ECORYS, „Assessment of administrative and institutional capacity building interventions and future needs in
the context of European Social Fund“, Final Report, 2011 m.
183 Valstybės tarnybos departamentas, „Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio bei pareigybių aprašymų
katalogo poreikio bei taikymo galimybių analizė: Lietuvos viešojo administravimo sektoriaus bei privataus
sektoriaus
apklausos
rezultatų
santrauka“,
2010
m.
Šaltinis
internete:
<http://www.vtd.lt/index.php?1043511656>.
182
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kurie interviu ir kiti atsiliepimai rodo, kad yra tam tikrų neatitikimų tarp organizacijų
praktikų ir diegiamų pokyčių kompetencijų vadybos srityje: „Kad vyktų šie pasikeitimai,
kompetencijų modelio realizavimui yra svarbu visos valstybės tarnybos sistemos, tam tikrų
nuostatų, susiformavusios „orientavimosi į procesą kultūros“ pokyčiai“184.
Modernių žmogiškųjų išteklių valdymo priemonių patvirtinimas teisės aktais (B). Kompetencijų
vadybos pokyčiams palankias prielaidas sudaro tai, kad šiuo metu yra rengiamas naujas
Valstybės tarnybos įstatymo projektas, į kurį bus įtrauktos nuostatos, susijusios su
kompetencijų vadyba. LR Vyriausybė artimiausiu metu turėtų patvirtinti strateginių
kompetencijų sąrašą, pagal kurį bus planuojami valstybės tarnautojų mokymai. Registrų
tobulinimas taip pat susijęs su Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimais185. Vienas projektas
buvo skirtas darbuotojų atrankai tobulinti („Valstybės tarnautojų atrankos sistemos
tobulinimas“, VP1-4.1-VRM-01-V-01-002). Remiantis šiuo projektu buvo priimtas Valstybės
tarnybos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas. Jame nuo 2013 m. birželio 1 d.
įtvirtinama iš dalies centralizuota valstybės tarnautojų atranka naudojant projekto sukurtus
naujus darbuotojų atrankos testus. Tai sudarys palankias prielaidas sisteminiam poveikiui
pasireikšti.
Apibendrinant galima pasakyti, kad žmogiškųjų išteklių intervencijų poveikiui pasireikšti
palankias sąlygas sudarė tai, kad tam tikras modernių žmogiškųjų išteklių valdymo
priemones planuojama patvirtinti teisės aktais. Intervencijų sąsajos su organizaciniais
pokyčiais taip pat sudaro pakankamai palankias sąlygas poveikiui pasireikšti.
Veiklos valdymo tobulinimas
Vertinant ES struktūrinės paramos poveikį veiklos valdymo tobulinimui sisteminiu lygmeniu
buvo atlikta prielaidų, reikalingų poveikiui pasireikšti, analizė. Toliau pateikiamos
pagrindinės prielaidos.
A. Palaikymas organizacijų lygmeniu (tiek organizacijos darbuotojų, tiek vadovų).
B. Stiprus koordinacinis centras ir metodinė pagalba.
C. Palaikymas politiniu lygmeniu.
D. Projektų vykdytojų organizacinė branda, administraciniai gebėjimai.
E. Tarnautojų analitiniai gebėjimai.
Palaikymas organizacijų lygmeniu (A). Ši prielaida svarbi tiek centrinės valdžios, tiek
savivaldos lygmeniu. Centrinės valdžios lygmeniu stinga motyvacijos ir teigiamo požiūrio į

Ten pat.
Numatoma sukurti VATARAS ir VATIS funkcionalumą, reikalingą Valstybės tarnybos įstatymo 31, 4, 9, 11, 13,
14, 15, 16, 161, 17, 22, 29, 30, 311, 32, 34, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 straipsnių pakeitimo ir papildymo
įstatymo nuostatoms įgyvendinti. Valstybės tarnybos departamento informacija. Šaltinis internete:
<http://www.vtd.lt/index.php?699420763>.
184
185
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veiklos valdymą. Per interviu buvo išsakyta nuomonė, kad institucijoms trūksta stiprios
iniciatyvos ir LRVK lyderystės. Tikimasi, kad LRVK turėtų padėti kokybiškai taikyti veiklos
valdymo priemones, pavyzdžiui, vykdytą proaktyvią stebėsenos informacinėje sistemoje
pateikiamų vertinimo kriterijų peržiūrą ir vertinimą. Kalbant apie savivaldos lygmenį
pasakytina, kad LRVK atlikta apklausa parodė, jog savivaldybėse vis dar trūksta vadovybės
palaikymo ir teigiamo požiūrio į strateginį valdymą. Apibendrinant galima teigti, kad
palaikymas organizacijų lygmeniu yra, tačiau dažnai tai formalus LR Vyriausybės nutarimų ir
kitų teisės aktų vykdymas.
Stiprus koordinacinis centras ir metodinė pagalba (B). Sisteminiu lygmeniu labai svarbi
institucija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (LRVK, anksčiau – Ministro
Pirmininko tarnyba). Ši institucija yra atsakinga už strateginio valdymo sistemos kūrimą ir
tobulinimą, konsultacijas ir metodines rekomendacijas strateginio valdymo ir numatomo
teisinio reguliavimo poveikio vertinimo klausimais ir kt. Ji kaip stiprus kompetencijos centras
turi reikiamus pajėgumus inicijuoti ir įgyvendinti sisteminio lygmens iniciatyvas strateginio
planavimo srityje. 2007–2013 m. veiklos valdymo srityje didžiausią poveikį sisteminiu
lygmeniu padarė LRVK įgyvendintas projektas „Valdymo, orientuoto į rezultatus,
tobulinimas“ (VORT). Projektas ne tik padėjo įgyvendinti nacionalines strateginio valdymo
reformos iniciatyvas, bet ir prisidėjo prie valdymo kultūros pokyčių ministerijose. Projekto
veiklos buvo nukreiptos į specialistų, atsakingų už strateginio valdymo veiklas, kompetencijų
tobulinimą, metodinių dokumentų parengimą, strateginio valdymo sistemos kūrimą ir
diegimą.
Palaikymas politiniu lygmeniu (C). Palaikymas politiniu lygmeniu kyla iš XV Vyriausybės
programos, kurioje buvo numatyta įgyvendinti strateginio planavimo pertvarką186. Viena iš
XVI Vyriausybės programoje numatytų LR Vyriausybės 2012–2016 m. veiklos krypčių yra
valstybės valdymo ir vietos savivaldos sistemos Lietuvoje orientavimas į visuomenės
poreikių tenkinimą ir socialinį teisingumą, efektyvų ir skaidrų veikimą, taip pat visuomenės
pasitikėjimo valdžia didinimas. Tarp XVI Vyriausybės 2014 m. veiklos prioritetų yra
numatyta didinti viešųjų finansų valdymo efektyvumą187. Taigi politinis veiklos valdymo
tobulinimo palaikymas buvo ir tebėra viena iš LR Vyriausybės veiklos krypčių.
Projektų vykdytojų organizacinė branda, administraciniai gebėjimai (D). Tiek atliekant
ankstesnį ŽIPVP 4 prioriteto vertinimą, tiek dabartinį, nustatyta, kad dėl projektų vykdytojų
organizacinės brandos ir administracinių gebėjimų trūkumo sisteminiai projektai nėra

Lietuvos
Respublikos
XV
Vyriausybės
programa.
Šaltinis
<http://www.lrv.lt/bylos/vyriausybes/15-vyr-dok/15_vyr_programa.pdf>.
187
Lietuvos
Respublikos
XVI
Vyriausybės
programa.
Šaltinis
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=439761>.
Lietuvos
Respublikos
2014
m.
veiklos
prioritetai.
Šaltinis
<http://www.lrv.lt/bylos/vyriausybes/2014%20Vyriausybes%20prioritetai_n931.pdf>.
186

internete:
internete:
internete:
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įgyvendinami taip kokybiškai, kaip galėtų būti. Administruojant projektą susiduriama su
netinkamu projekto veiklų struktūravimu, neefektyviu laiko valdymu ir formaliu projekto
produktų priėmimu iš paslaugų teikėjo.
Tarnautojų analitiniai gebėjimai (E). Dėl tarnautojų analitinių gebėjimų stokos informacija,
sukaupta pritaikius veiklos valdymo sprendimus, nėra pakankamai išnaudojama priimant
svarbius sprendimus. Šiuo metu įvairių institucijų teikiama informacija yra labiau
aprašomoji. Geresni analitiniai gebėjimai padėtų institucijoms atlikti detalesnę ir gilesnę savo
veiklos procesų analizę. Tai ateityje prisidėtų prie sprendimų tobulinimo.
Apibendrinant galima pasakyti, kad 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikiui veiklos
valdymo srityje pasireikšti buvo daugiau nepalankių sąlygų ar prielaidų.
Elektroninės valdžios skatinimas
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu galima išskirti tris pagrindines prielaidas, kurios
reikalingos sisteminiu lygmeniu pasireikšti elektroninės valdžios priemonių sėkmingam
poveikiui.
A. Aiški valstybės informacinių išteklių optimizavimo ir konsolidavimo vizija.
B. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimas kuriant centralizuotas ir
sąveikias el. viešąsias paslaugas.
C. Sprendimų diegimo koordinavimas ir derinimas.
Aiški valstybės informacinių išteklių optimizavimo ir konsolidavimo vizija (A). Buvo kuriamos
naujos valstybinių įstaigų informacinės sistemos ir paslaugos, tačiau, nors priemonės
„Sąveikumas“ (VP2-3.1-IVPK-06-V) lėšos investuotos į viešojo administravimo institucijų
informacinių sistemų sąveikumo sistemą (VAISIS, vėliau pervadinta VIISP), daugelis
informacinių sistemų, registrų ir duomenų centrų Lietuvoje iki šiol nėra sąveikūs
tarpusavyje, o jų ištekliai panaudojami tik iš dalies. Nors el. valdžios temai priskiriamų
priemonių finansavimo sąlygų aprašuose buvo numatyta, kad projektų vykdytojai privalo
naudotis VIISP funkcionalumais, tačiau vertinimas dėl to, kaip konsoliduoti ir optimizuoti
valstybės informacinius išteklius, pradėtas įgyvendinti tik 2007–2013 m. ES struktūrinės
paramos laikotarpio pabaigoje. Be to, aiški valstybės informacinių išteklių optimizavimo ir
konsolidavimo vizija, tikėtina, atsiras tik įgyvendinus 2013 m. birželio mėn. užsakytą
vertinimą, skirtą nustatyti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros ir informacinių
technologijų paslaugų plėtros kryptis įsisavinant ES 2014–2020 m. struktūrinės paramos
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lėšas188. Taigi, nesant aiškios valstybės informacinių išteklių plėtros vizijos, neįmanoma
užtikrinti maksimalaus projektų poveikio sisteminiu lygmeniu.
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimas kuriant centralizuotas ir
sąveikias el. viešąsias paslaugas (B). Nors į elektroninės valdžios skatinimo temai priskiriamų
priemonių finansavimo sąlygų aprašus buvo įtrauktas reikalavimas, kad duomenys, reikalingi
paslaugoms teikti, būtų gaunami naudojantis VAIISIS (dabar – VIISP) ir kad el. paslaugas
kuriančios institucijos naudotųsi kitais VAIISIS funkcionalumais189, tačiau poveikio
pasireiškimas priklauso ir nuo pačių institucijų noro bendradarbiauti. Ne visos valstybės ir
savivaldybių įstaigos yra linkusios bendradarbiauti kuriant centralizuotas ir sąveikias
viešąsias el. paslaugas, todėl reikia efektyvaus administravimo mechanizmo, kuris padėtų
užtikrinti viešųjų el. paslaugų integravimą. Pavyzdžiui, pagal priemonę „Lietuvos kultūra
informacinėje visuomenėje“ (VP2-3.1-IVPK-04-V) tiek Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka, tiek Lietuvos dailės muziejus įgyvendino projektus, skirtus skaitmeninti
Lietuvos kultūros paveldą ir kūrė atskiras el. paslaugas šiems paveldo objektams peržiūrėti.
Jei šios institucijos bendradarbiautų, jos suskaitmenintas el. paveldo paslaugas galėtų teikti
pagal vieno langelio principą. Tačiau, kaip galima matyti iš pateikto pavyzdžio, 2007–2013 m.
ES struktūrinės paramos laikotarpiu ne visuomet užtikrinamas paslaugų teikimas pagal šį
principą.
Sprendimų diegimo koordinavimas ir derinimas (C). Galiausiai Lietuvoje buvo nepakankamas
sprendimų diegimo koordinavimas ir derinimas. Pagal priemonę „Elektroninė demokratija:
regionai“ (VP2-3.1-IVPK-05-R) sukurta daug panašios paskirties informacinių sprendimų
skirtingose Lietuvos savivaldybėse. Todėl įgijus priemonių administravimo patirties,
el. paslaugų kūrimas pagal priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse“ (VP23.1-IVPK-08-V) koordinuojamas centralizuotai.
Apibendrinant galima pasakyti, kad nors Lietuvoje padaryta didelė pažanga elektroninės
valdžios skatinimo srityje190, intervencijų poveikis galėjo būti dar didesnis, jeigu būtų iki galo
patenkintos visos trys sisteminio lygmens prielaidos.

IVPK „Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros, planuojamos finansuoti struktūrinių fondų
paramos lėšomis 2014-2020 metų laikotarpiu, tendencijų ir perspektyvų vertinimas“, atviro konkurso pirkimo
dokumentai, 2013 m. birželio mėn., Vilnius.
189 Pavyzdžiui, žr. IVPK direktoriaus įsakymas „Dėl projektų, vykdomų pagal ekonomikos augimo veiksmų
programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę nr. VP2-3.1-IVPK-14-K
„Pažangios elektroninės paslaugos“, finansavimo sąlygų patvirtinimo“, 2011 m. balandžio 29 d., Nr. T-55, Vilnius.
190 Capgemini, IDC, Sogeti, IS-practice and Indigov, RAND Europe and the Danish Technological Institute,
„Delivering on the European Advantage? How European governments can and should benefit from innovative
public services“. A study prepared for the European Commission DG Communications Networks, Content and
Technology,
2014
m.,
p.
26.
Šaltinis
internete:
<http://www.capgemini.com/resource-fileaccess/resource/pdf/insight_report_20-05_final_for_ecv2.pdf>.
188
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Sisteminių viešosios politikos reformų vykdymas
Sisteminių viešosios politikos reformų srityje buvo įgyvendinama daug skirtingų sričių
projektų, tačiau apie jų poveikį nėra pakankamai duomenų. Vis dėlto galima išskirti kelias
esmines sisteminių viešosios politikos reformų vykdymo srities sėkmės prielaidas.
A. Lyderystė ir profesionali projektų ir pokyčių valdymo patirties turinti komanda – 2007–
2013 m. programavimo laikotarpiu sėkmingi buvo tie sisteminiai viešojo valdymo
tobulinimo projektai, kuriuos valdė ir administravo patyrę projektų vadovai ir
koordinatoriai.
B. Politinis palaikymas ir tęstinumas, nes tai neatsiejama nuo sisteminių viešosios politikos
reformų įgyvendinimo.
Institucinio bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimas
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu bendradarbiavimo priemonių įgyvendinimo sėkmę
sisteminiu lygmeniu turėjo lemti dvi pagrindinės prielaidos.
A. Bendradarbiavimo iniciatyvų koordinavimas.
B. Politikų ir įgyvendinančiųjų įstaigų supratimas, kad reikia bendradarbiauti, taip pat
susijusių iniciatyvų palaikymas.
Bendradarbiavimo iniciatyvų koordinavimas (A). Ši prielaida nebuvo patenkinta, nes
iniciatyvų įgyvendinimas yra itin fragmentiškas. Tarp ministerijų ir savivaldybių kyla
bendradarbiavimo problemų, nes trūksta nuoseklios valstybinės NVO politikos. Jos neesant
įgyvendinama daug pavienių nevyriausybinių organizacijų projektų. Pačios savivaldybės
dažniausiai nurodo, kad yra linkusios bendradarbiauti su NVO, tačiau pabrėžia, jog tam
trukdo nepakankamas savivaldybės ir NVO santykių reglamentavimas, pačios NVO nėra
linkusios vienytis ir atstovauti savo interesams savivaldybėje. Galiausiai trūksta aiškios NVO
ir savivaldybės bendradarbiavimo vizijos bei motyvuotos ir ilgalaikės tokio
bendradarbiavimo strategijos savivaldybių lygmeniu191. Visos šios bendradarbiavimo
problemos būtų aiškiai ir tikslingai išspręstos, jei atsirastų valstybinė NVO politika. Taip pat
koordinuoti bendradarbiavimo iniciatyvas trukdo tai, kad regioninės plėtros plane
neatsispindi valstybinio planavimo būdu įgyvendinamos priemonės. Todėl pasitaikydavo
atvejų, kai projektų įgyvendinimas ilgam būdavo sustabdomas. Tik greta vykdant regioninį ir

3sektorius, „Struktūrinė nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo apžvalga“. Šaltinis
internete:
<http://www.3sektorius.lt/forum9/lt/docs/researches/strukturine_nevyriausybiniu_organizaciju_ir_savivaldyb
iu_bendradarbiavimo_apzvalga.pdf>.
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valstybinį planavimą galima pasiekti sinergijos efektų ir išvengti dubliavimosi. Pačios
savivaldybės taip pat pripažino, kad reikalingas didesnis projektų kompleksiškumas192.
Politikų ir įgyvendinančiųjų įstaigų supratimas, kad reikia bendradarbiauti, taip pat susijusių
iniciatyvų palaikymas (B). Visoms priemonėms itin aktuali prielaida yra politikų ir
įgyvendinančiųjų įstaigų supratimas, kad reikia bendradarbiauti, taip pat susijusių iniciatyvų
palaikymas. Tačiau 2011 m. atliktos apklausos respondentų nuomone, mažiausiai
aktualiomis sritimis įvardytas būtent tarpinstitucinio bendradarbiavimo gerinimas,
partnerystės tarp viešojo ir privataus sektorių gerinimas, nevyriausybinių organizacijų
skatinimas193. Be to, bendradarbiavimo lygis priklauso nuo politikų palaikymo. Savivaldybės
čia labai skiriasi: pavyzdžiui, Kauno miesto savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų
bendradarbiavimas yra vienas iš nedaugelio, kuris plėtojamas taikant realius atstovavimo
mechanizmus. Druskininkų miesto savivaldybė nėra itin linkusi bendradarbiauti su NVO. JI
teigia, kad santykius tarp NVO ir savivaldybės lemia pačių organizacijų nesugebėjimas
atstovauti savo interesams194. Šiuo laikotarpiu pritariama glaudesniam tarpinstituciniam
bendradarbiavimui ir privataus sektoriaus įtraukimui į „kietųjų“ investicijų projektus. Tačiau
pastarojoje srityje viešajame sektoriuje esama per mažai žinių, kaip būtų galima įtraukti
privatų sektorių, orientuotą į rezultato siekimą. Todėl pripažįstamas priemonės „Viešojo ir
privataus sektorių partnerystė“ (VP1-4.1-VRM-06-V) reikalingumas, o ją įgyvendinant
sukurtas kompetencijos centras teiks reikiamas žinias visoms suinteresuotosioms grupėms,
kad būtų paskatintas ir palengvintas partnerysčių kūrimas. Todėl ši prielaida yra
patenkinama tik iš dalies.
Apibendrinant galima pasakyti, kad nors šiuo metu neįmanoma įvertinti tikrojo
bendradarbiavimo priemonių poveikio, nes kol kas užbaigta tik 39 proc. projektų, tačiau
galima prognozuoti, jog dėl bendradarbiavimo iniciatyvų koordinavimo nebuvimo ir
nepakankamo politikų ir įgyvendinančiųjų institucijų palaikymo sisteminiu lygmeniu poveikis
nepasireikš.
Atsakant į klausimą, „Kokį poveikį 2007–2013 m. ES struktūrinė parama daro viešojo
valdymo sisteminiu lygmeniu?“, galima teigti, kad didžiausią sisteminio lygmens poveikį

LR Vidaus reikalų ministerija, „Savivaldybių regionų plėtros tarybų socialinių bei ekonominių partnerių
apklausos rezultatai“. Šaltinis internete: <http://www.nrp.vrm.lt/index.php?id=1829>.
193 VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
įgyvendinimo vertinimas“, galutinė vertinimo ataskaita. Parengta LR finansų ministerijos užsakymu, 2011 m.
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/
4_prioriteto_vertinimo_ataskaita.pdf>.
194 3sektorius, „Struktūrinė nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo apžvalga“. Šaltinis
internete:
<http://www.3sektorius.lt/forum9/lt/docs/researches/strukturine_nevyriausybiniu_organizaciju_ir_savivaldyb
iu_bendradarbiavimo_apzvalga.pdf>.
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turėjo arba turės „Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo“, „Veiklos valdymo
tobulinimo“ ir „Elektroninės valdžios skatinimo“ priemonės. Taigi sisteminio lygmens
poveikis labiausiai pasireiškė arba pasireikš valstybės tarnybos sistemos funkcijų, valstybės
ir savivaldybių institucijų ir įstaigų administracinių gebėjimų ir finansinės bei nefinansinės
veiklos valdymo, taip pat el. valdžios srityje.
13.2. Kokį poveikį 2007–2013 m. ES struktūrinė parama daro viešojo valdymo organizaciniu
lygmeniu?
Poveikis viešojo valdymo organizacijų lygmeniu apibrėžiamas kaip pokyčiai tokiose srityse
kaip žmogiškieji ištekliai, finansai, veiklos, kokybės valdymo priemonės, geresnis
reglamentavimas. Jie padeda užtikrinti efektyvų institucijų funkcionavimą ir geresnių
paslaugų teikimą. Šį poveikį darė projektai, skirti organizacijų lygmens priemonėms. Nuo
sisteminio lygmens priemonių organizacijų lygmens priemonės skiriasi tuo, kad jų poveikis
gali pasireikšti vienoje organizacijoje. Sisteminio poveikio priemonės veikia tam tikras
organizacijų grupes.
30 lentelė. Tikėtinas poveikis viešojo valdymo organizacijų lygmeniu pagal intervencijų temas
Intervencijų tema
Žmogiškųjų
išteklių
modernizavimas

valdymo

Tikėtinas poveikis
organizacijų lygmeniu
Yra

Veiklos valdymo tobulinimas

Yra

Elektroninės valdžios skatinimas

Yra

Sisteminių viešosios politikos reformų
vykdymas
Bendradarbiavimo
tarp
valdžios
institucijų ir kitų suinteresuotųjų
grupių skatinimas
Šaltinis: PPMI.

Nėra
Yra

Paaiškinimas
Buvo finansuojamos institucijų lygmens
žmogiškųjų išteklių valdymo priemonės
(pvz.,
diegiamos
naujos
darbo
organizavimo formos ir metodai).
Buvo finansuojami institucijų lygmens
veiklos valdymo modeliai.
Buvo finansuojamos institucijų lygmens
el. valdžios priemonės (pvz., el. paslaugų
diegimas).
–
Buvo teikiama parama institucijoms
(pvz., NVO).

Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas
Poveikis žmogiškiesiems ištekliams organizacijų lygmeniu turėjo pasireikšti per geresnę
darbuotojų kvalifikaciją (tai buvo uždavinys organizacijų lygmeniu). Kaip minėta, geresnei
kvalifikacijai trūko vienareikšmiško tikslo, todėl ar poveikis pasireiškė (ar kvalifikacija
pagerėjo) gali būti interpretuojama gana plačiai. Vertinant poveikį žmogiškiesiems ištekliams
organizacijų lygmeniu, atliktas prielaidų, reikalingų šiam poveikiui pasireikšti, įvertinimas
(teorija grįstas vertinimas). Toliau pateikiamos pagrindinės prielaidos šiam poveikiui
pasireikšti.
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A.
B.
C.
D.
E.

Išorinių paslaugų teikimo kokybė.
Organizacinė paramos gavėjų branda.
Valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų stabilumas.
Pažangių žmogiškųjų išteklių valdymo priemonių taikymas / patvirtinimas teisės aktais .
Sąsajos su sisteminiais / platesniais pokyčiais.

Išorinių paslaugų teikimo kokybė (A). Remiantis 4 prioriteto vertinimu, projektų vykdytojai
priemonių „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ ir
„Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ paslaugų kokybę
vertina kaip vieną iš geriausių, palyginti su kitomis 4 prioriteto priemonėmis. Organizuojant
mokymus pagrindiniai paslaugų teikėjai, su kuriais sudarytos sutartys, buvo valstybės
tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo ar mokymo paslaugas teikiančios įstaigos arba įmonės.
Taip pat mokymo paslaugas teikė aukštosios mokyklos ir informacinių technologijų
įmonės195. Daugelis projektų vykdytojų pagal įvairias ŽIPVP 4 prioriteto priemones mokymo
paslaugas vertino gerai ir labai gerai. Taigi galima teigti, kad išorinių paslaugų teikimo
kokybė buvo gera ir sudarė palankias sąlygas poveikiui pasireikšti.
Organizacinė paramos gavėjų branda (B). Organizacinė branda apibrėžiama įvairiai, tačiau
kvalifikacijos tobulinimo atveju šią brandą galima apibrėžti tokiais lygiais196:
 žemiausias lygis – vykdomi ad hoc mokymai, tiesiogiai nesusiję su organizacijos tikslais,
organizacijos sėkmė priklauso nuo pavienių asmenybių organizacijoje;
 vidurinis lygis – vykdomi mokymai, susiję su užduotimis, organizacijos sėkmė priklauso
nuo komandinio darbo;
 aukščiausias lygis – mokymai susiję su sistemingu tobulėjimu ir organizacijos tikslais,
organizacijos sėkmė priklauso nuo stiprių komandų.
Remiantis sėkmingai mokymus baigusiųjų pagal 4 prioriteto mokymo priemones apklausa197,
galima teigti, kad mokymai buvo vykdomi daugiausia žemiausio ir vidurinio brandos lygio
organizacijose. Pirma, tik 60 proc. darbuotojų mokėsi tai, kas susiję su jų darbu, nes 60 proc.
apklaustų darbuotojų sutinka su teiginiu „Mokymuose įgytos žinios ir įgūdžiai padeda geriau
atlikti užduotis darbe“. Antra, labiausiai darbe pritaikomi mokymai buvo susiję ne su
organizacijų tikslais, o su administravimo funkcijomis ir bendrosiomis kompetencijomis
(„Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas“, „Dokumentų valdymas ir

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
įgyvendinimo vertinimas“, galutinė vertinimo ataskaita, 2011 m.
196Adaptuota pagal „Organizational Maturity Levels“, Stanford University; „Microsoft Readiness Framework“,
Organizational Readiness White Paper. Šaltinis internete: <www2.slac.stanford.edu>. Adaptuota pagal
<http://www.apqc.org/km-capability-assessment-tool>.
197 VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „2007–2013 m., Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas, siekiant parengti išsamią informaciją Europos
Komisijai teikiamai metinei įgyvendinimo ataskaitai, 2013“, galutinė vertinimo ataskaita. 2013 m. liepos 23 d.
195
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administravimas“, „Etika, vertybės“ ir „Asmenybės ugdymas“). Trečia, mokymai nestiprino
komandų ir nedidino motyvacijos (pvz., „Mokymai yra galimybė pabendrauti su kolegomis ir
susipažinti su naujais žmonėmis“ – beveik 4 proc., „Mokymai motyvuoja dirbti valstybės
tarnyboje“ – 4,5 proc., o apie 22 proc. valstybės tarnautojų registre surastų asmenų šiuo metu
nebedirba valstybės tarnyboje198).
Apibendrinant galima teigti, kad organizacinė paramos gavėjų branda buvo žema arba
vidutinė, nes 1 iš 2 asmenų mokėsi tai, kas nesusiję su jo darbu, o labiausiai darbe buvo
pritaikoma tai, kas nesusiję su organizacijos tikslais, 2 iš 5 asmenų mano, kad mokymų
svarbiausias tikslas nėra žinių pritaikymas darbe, taip pat per mokymus nebuvo sustiprinta
komandos ir darbuotojų motyvacija. Tai sudarė nepalankias sąlygas poveikiui pasireikšti.
Valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų stabilumas (C). Apskritai savanoriška darbuotojų kaita
Vyriausybei atskaitingose institucijose ir įstaigose yra apie 7 proc. (2012 m.) 199. Sėkmingai
mokymus baigusiųjų pagal 4 prioriteto mokymo priemones apklausa200 rodo, kad mokymų
dalyvių kaita yra 22 proc. (2008–2012 m.). Atsižvelgiant į tai, kad šie procentai yra
suskaičiuoti skirtingam laikotarpiui, jų negalima palyginti, taip pat nėra naujų duomenų apie
darbuotojų kaitą apskritai Lietuvos populiacijoje. Remiantis paramą gavusių ir negavusių
subjektų palyginimu, galima teigti, kad absoliučiais skaičiais iš institucijų, kuriose buvo
vykdomas bent vienas VRM projektas, 2012 m. savanoriškai išėjo daugiau žmonių
(vidutiniškai 12 asmenų iš paramą gavusių ir 9 iš negavusių subjektų, žr. 14.2 klausimą).
Pastaruoju metu nėra atlikta tyrimų, skirtų valstybės tarnautojų kaitai ir jos priežastims
išsiaiškinti, tačiau 2008 m. „TNS Gallup“ atlikto tyrimo duomenimis, labiausiai Lietuvos
darbuotojus skatina likti darbe teisingas atlygis už atliekamą darbą, asmeninis įvertinimas,
geri santykiai su vadovu, pasitenkinimas savo profesiniais laimėjimais, įmonės, kurioje
dirbama, sėkmė ir įsiklausymas į darbuotojų idėjas bei pasiūlymus201. Valstybės tarnyboje
pagrindiniai motyvai yra tie patys, jie nesiskiria nuo bendros populiacijos202. Remiantis
pagrindinėmis kaitos priežastimis, galima teigti, kad neturėjimas galimybės panaudoti žinių,
atgalinio ryšio nebuvimas, atlyginimo nesusiejimas su veiklos rezultatais, karjeros galimybių
nebuvimas buvo pagrindinės priežastys, dėl kurių mokymų dalyviai keitė darbą.

Ten pat.
LR finansų ministerija, Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų 2012 m. efektyvumo
vertinimo ataskaita, 2013 m.
200 VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „2007–2013 m., Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas, siekiant parengti išsamią informaciją Europos
Komisijai teikiamai metinei įgyvendinimo ataskaitai, 2013“, galutinė vertinimo ataskaita. 2013 m. liepos 23 d.
201TNS Gallup, „Lietuvos darbuotojų prisirišimas“, Vadovo pasaulis, Nr. 12, 2005 m. Šaltinis internete:
<http://www.verslobanga.lt/lt/leidinys.full/4380d5702affa>.
202 J. Palidauskaitė, I. Segalovičienė, „Valstybės tarnautojų motyvacijos profilis Lietuvoje: empirinio tyrimo
rezultatų analizė“, Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, Nr. 47, 2008 m. Šaltinis internete:
<http://archive.minfolit.lt/arch/14001/14419.pdf>.
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Apibendrinant galima teigti, kad darbuotojų kaita sudarė vidutiniškai palankias sąlygas
poveikiui pasireikšti.
Pažangių žmogiškųjų išteklių valdymo priemonių taikymas / patvirtinimas teisės aktais (D).
Remiantis bendrųjų funkcijų vertinimo ataskaita203, pažangios žmogiškųjų išteklių, arba
personalo, valdymo priemonės – tai (1) naujų arba po pertraukos į įstaigą grįžtančių
darbuotojų adaptacijos sistemos; (2) motyvavimo priemonių sistemos ar planai, patvirtinti
įstaigos teisės aktais ir (3) periodiškai (ne rečiau kaip kartą per metus) teisės aktų nustatyta
tvarka atliekamos apklausos, siekiant sužinoti darbuotojų nuomonę apie įstaigoje taikomas
personalo valdymo priemones. Kaip rodo paramą gavusių ir jos negavusių subjektų
palyginimas, bent vieną VRM projektą įgyvendinusios LR Vyriausybei atskaitingos institucijos
ir įstaigos pažangias personalo valdymo sistemas taiko dažniau negu tos, kurios tokių
projektų neįgyvendino (56 proc. ir 34 proc.). Nėra žinoma, ar šios sistemos buvo projektų
įgyvendinimo padarinys, ar projektus dažniau įgyvendino institucijos, kurios jau turėjo
įsidiegusios modernias personalo valdymo sistemas. Kaip teigiama 4 prioriteto vertinimo
ataskaitoje, mokymosi poreikiai buvo nustatomi nesistemiškai, tai rodo neišplėtotą
kompetencijų vadybą valstybės ir savivaldybių institucijose. Bet tai, kad šios sistemos buvo
daugiau kaip pusėje projektus vykdžiusių institucijų, sudarė labiau palankias negu
nepalankias sąlygas poveikiui pasireikšti.
Sąsajos su sisteminiais / platesniais pokyčiais (E). Administracinių gebėjimų stiprinimo
vertinime204, pažymėta, kad „vertikaliosios“ intervencijos gali būti veiksmingos tik tuo atveju,
kai jos papildo „horizontaliąsias“. „Vertikaliesiems“ mokymo projektams trūko sąsajų su
platesniais pokyčiais organizacijų, taip pat sisteminiu lygmeniu. Mokymo turinys buvo
formuluojamas pagal valstybės tarnautojų mokymo prioritetinius tikslus. Remiantis interviu,
pastarieji buvo itin plačiai interpretuojami ir nesudarė pagrindo konkretiems pokyčiams.
„Horizontalieji“ mokymo projektai buvo sėkmingai susieti su konkrečiais pokyčiais.
Pavyzdžiui, įgyvendinant veiklos valdymo projektus buvo diegiamos kokybės vadybos
sistemos ir apmokomi už jas atsakingi darbuotojai. Šie mokymai sudarė geresnes prielaidas
ilgalaikiam organizaciniam poveikiui.
Apibendrinant galima teigti, kad organizacijų lygmeniu buvo tiek palankių, tiek nepalankių
prielaidų poveikiui pasireikšti. Nepalankios prielaidos yra nepakankama projektų vykdytojų
organizacinė branda, valstybės tarnautojų kaita, nepakankamos sąsajos su sisteminiais
pokyčiais organizacijoje. Palankios prielaidos – gera paslaugų tiekėjų kokybė ir modernių
žmogiškųjų išteklių priemonių taikymas.

LR finansų ministerija, „Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų 2012 m. efektyvumo
vertinimo ataskaita“, 2013 m.
204 ECORYS, „Assessment of administrative and institutional capacity building interventions and future needs in
the context of European Social Fund“, Final Report, 2011 m.
203
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Veiklos valdymo tobulinimas
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikis veiklos valdymo srityje organizacijų
lygmeniu buvo įvertintas atliekant prielaidų, reikalingų šiam poveikiui pasireikšti, įvertinimą
(teorija grįstas vertinimas). Toliau išvardijamos pagrindinės prielaidos šiam poveikiui
pasireikšti.
A. Išorinių paslaugų teikimo kokybė.
B. Organizacinė paramos gavėjų branda.
C. Valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų stabilumas.
D. Pažangių žmogiškųjų išteklių valdymo priemonių taikymas / patvirtinimas teisės aktais .
E. Sąsajos su sisteminiais / platesniais pokyčiais.
Išorinių paslaugų teikimo kokybė (A). Visi veiklos valdymo srities projektai 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos laikotarpiu buvo pagrįsti išorės paslaugų teikėjų darbu. Atlikus ŽIPVP
4 prioriteto vertinimą nustatyta, kad išorės paslaugų teikėjų darbo kokybė yra vienas
svarbiausių veiksnių užtikrinant projektų poveikį organizacijų lygmeniu. Tai Ypač aktualu
diegiant įvairias vidaus administravimo sistemas, nes jos turi būti patogios ir patrauklios
vartotojui. 2007–2013 m. laikotarpiu projektų vykdytojai buvo labiausiai nepatenkinti
regioninio planavimo dokumentų rengimo projektų išorės paslaugų teikėjų darbo kokybe ir
vidaus administravimo sistemų diegimo projektų išorės paslaugų teikėjų darbo kokybe.205 Šie
du projektų tipai yra vieni aktualiausių pačioms institucijoms ir įstaigoms, reikalaujantys
aktyvaus jų įsitraukimo. Jeigu patys projektų vykdytojai proaktyviai nedalyvauja projekto
veiklose, tikėtina, kad sukurti produktai neatitiks jų poreikių. Strateginio planavimo
dokumentų rengimo atveju siūlytina atsisakyti išorės tiekėjų paslaugų ir pereiti prie vidinių
išteklių.
Organizacinė paramos gavėjų branda (B). Atlikus tiek ankstesnį, tiek dabartinį ŽIPVP 4
prioriteto vertinimą, nustatyta, kad dėl projektų vykdytojų organizacinės brandos ir
administracinių gebėjimų trūkumo ES struktūrinės paramos projektai nėra įgyvendinami
taip kokybiškai, kaip turėtų būti. Administruojant projektą susiduriama su netinkamu jo
veiklų struktūravimu, neefektyviu laiko valdymu ir formaliu projekto produktų priėmimu iš
paslaugų teikėjo.
Sukurtų produktų taikymas (C). Ši prielaida yra tiesiogiai susijusi su išorės paslaugų teikimo
kokybe (aptarta anksčiau) ir vidiniu vadovybės palaikymu naujoms veiklos valdymo
iniciatyvoms. Per interviu paaiškėjo, kad gana dažnai institucijose ir įstaigose projektų

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
įgyvendinimo vertinimas“, galutinė vertinimo ataskaita. Parengta LR finansų ministerijos užsakymu, 2011 m.
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/
4_prioriteto_vertinimo_ataskaita.pdf>.
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sukurtiems produktams yra skiriama mažai vadovybės dėmesio. Iniciatyvos yra paliekamos
specialistų lygmeniu, o jie dažnai praranda motyvaciją dėl padidėjusio darbo krūvio. 2007–
2013 m. laikotarpiu sukurtos finansų valdymo ir apskaitos sistemos buvo diegiamos
kiekvienoje įstaigoje atskirai, dažnai neturint reikiamų kompetencijų tinkamai įvykdyti
viešuosius pirkimus ir apsibrėžti reikalingą pirkimo objektą. Tai lėmė sunkiai įvaldomų ir
įstaigos poreikiams nepritaikytų sprendimų diegimą. Taigi sukurtus veiklos valdymo įrankius
organizacijos taiko pakankamai ribotai, dažnai greta tuos pačius veiksmus atlikdamos
anksčiau taikytais metodais.
Sąsajos su sisteminiais / platesniais pokyčiais (D). 2007–2013 m. laikotarpiu organizacijų
lygmens veiklos valdymo iniciatyvos buvo labai glaudžiai susijusios su tokiais sisteminiais
pokyčiais kaip viešojo sektoriaus apskaitos reforma, strateginio planavimo reforma. Vis dėlto
kyla sąsajos kokybės klausimas, nes organizacijų lygmens projektai dažnai buvo
įgyvendinami decentralizuotai. Tai lėmė įdiegtų sprendimų fragmentaciją ir tarpusavio
suderinamumo iššūkius.
Apibendrinant galima pasakyti, kad 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos poveikis viešojo
valdymo tobulinimo srityje organizacijų lygmeniu buvo stiprus kiekybiškai, tačiau ribotas
kokybiškai, t. y. įdiegta daug įvairių sprendimų, sukurta dokumentų, bet dėl koordinavimo
trūkumo veiklos valdymo kultūros (ypač žemesniu negu ministerijų lygmeniu) pokyčiai
nebuvo dideli.
Elektroninės valdžios skatinimas
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu keturių pagrindinių prielaidų patenkinimas turėjo
prisidėti prie elektroninės valdžios priemonių įgyvendinimo sėkmės institucijų lygmeniu.
Toliau išvardijamos šios prielaidos.
A. Aiški valstybės informacinių išteklių optimizavimo ir konsolidavimo vizija.
B. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimas kuriant centralizuotas ir
sąveikias el. viešąsias paslaugas.
C. Sprendimų diegimo koordinavimas ir derinimas.
D. Organizacinė paramos gavėjų branda.
Pirmosios trys prielaidos yra patenkintos iš dalies (jos aptartos 13.1 poskyryje), o
organizacinės paramos gavėjų branda taip pat yra patenkinta tik iš dalies. Remiantis interviu
programa galima daryti išvadą, kad ne visos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos
turėjo pakankamai ekspertinių žinių (ypač IRT srityje) tam, kad galėtų bendradarbiauti
kuriant joms aktualias paslaugas ir kontroliuoti paslaugų teikėjus. Dėl šių priežasčių ne
visuomet sukurtos maksimaliai funkcionalios ir vidinius institucijų procesus atitinkančios
el. paslaugos ir sistemos. Taigi poveikis institucijų lygmeniu tarp skirtingų organizacijų gali
skirtis.
Institucinio bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimas
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2007–2013 m. programavimo laikotarpiu bendradarbiavimo priemonių įgyvendinimo sėkmę
sisteminiu lygmeniu turėjo lemti dvi pagrindinės prielaidos.
A. Politikų ir įgyvendinančiųjų įstaigų supratimas, kad bendradarbiavimas yra reikalingas,
taip pat susijusių iniciatyvų palaikymas.
B. Suinteresuotosioms šalims priimtinų dalyvavimo būdų užtikrinimas.
Pirmoji prielaida jau aptarta 13.1 poskyryje. Suinteresuotosioms šalims priimtinų
dalyvavimo būdų užtikrinimas yra patenkintas tik iš dalies. Priemonėmis „Viešojo ir
privataus sektorių partnerystė“ (VP1-4.1-VRM-06-V) ir „Bendradarbiavimo tarp valstybinio
ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“ (VP1-4.1-VRM-07-V) užtikrinama privataus ir
nevyriausybinio sektorių įtraukimo galimybė. Be to, esant dideliam NVO įsitraukimo
poreikiui, papildomai sukurta priemonė „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių
bendradarbiavimas ir partnerystė“ (VP1-4.1-VRM-08-V). Tačiau vis dar trūksta aktyvesnio
visuomenės įtraukimo į sprendimų priėmimo procesą ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo
tinklų tiek centriniu lygmeniu, tiek bendradarbiaujant centriniam ir regioniniam lygmenims.
Teoriškai institucijų lygmeniu poveikis galėjo pasireikšti tik NVO projektuose, iš kurių yra
užbaigta tik 5,3 proc., arba vienas projektas. SFMIS 2013 m. gruodžio mėn. duomenimis, šis
projektas yra „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas
įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“. Nors jis ir užbaigtas, tačiau neįgyvendino
rezultato lygmens veiklos, t. y. bendradarbiavimo ir partnerystės projekto, todėl vienintelio
užbaigto projekto poveikis taip pat nėra tikėtinas.
Atsakant į klausimą, „Kokį poveikį 2007–2013 m. ES struktūrinė parama daro viešojo
valdymo organizaciniu lygmeniu?“, galima teigti, kad organizacijų lygmens poveikį
daugiausia darė „Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo“, „Veiklos valdymo
tobulinimo“, „Elektroninės valdžios skatinimo“ ir „Bendradarbiavimo tarp valdžios
institucijų ir kitų suinteresuotųjų grupių skatinimo“ priemonės. Šis poveikis pasireiškė per
naujas žmogiškųjų išteklių valdymo priemones, veiklos valdymo modelius, el. paslaugas ir
paramą institucijų bendradarbiavimui.

13.3. Kokį poveikį 2007–2013 m. ES struktūrinė parama daro viešojo valdymo asmeniniu
lygmeniu?
Poveikis viešojo valdymo asmeniniu lygmeniu apibrėžiamas kaip valstybės tarnautojų ir kitų
darbuotojų skaičiaus, viešojo administravimo subjektų kompetencijos ir motyvacijos
pokyčiai. Šį poveikį darė projektai, tiesiogiai skirti asmenims, t. y. mokymai ir iš dalies kitos
veiklos. Atliekant šį vertinimą bus analizuojamos pagrindinės asmeninio lygmens poveikio
prielaidos, tokios kaip projektų rezultatų ir produktų tinkamas panaudojimas (pvz., ar
kvalifikaciją tobulinę darbuotojai ir toliau dirba organizacijoje), projekto ir asmeninių
poreikių suderinamumas (pvz., ar darbuotojai turėjo motyvacijos dalyvauti mokymuose).
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31 lentelė. Tikėtinas poveikis asmeniniu lygmeniu pagal intervencijų temas
Intervencijų tema
Tikėtinas poveikis
Paaiškinimas
asmeniniu lygmeniu
Žmogiškųjų
išteklių
valdymo Yra
Buvo
finansuojami
mokymai,
modernizavimas
individualių
mokymo
poreikių
nustatymas.
Veiklos valdymo tobulinimas
Iš dalies
Buvo finansuojami mokymai, tačiau tai
sudarė santykinai mažą intervencijos
poveikio dalį.
Elektroninės valdžios skatinimas
Nėra
–
Sisteminių viešosios politikos reformų Iš dalies
Buvo finansuojami mokymai, tačiau tai
vykdymas
sudarė santykinai mažą intervencijos
poveikio dalį.
Bendradarbiavimo
tarp
valdžios Iš dalies
Buvo finansuojami mokymai, tačiau tai
institucijų ir kitų suinteresuotųjų grupių
sudarė santykinai mažą intervencijos
skatinimas
poveikio dalį.
Šaltinis: PPMI.

Žmogiškųjų išteklių modernizavimas
Poveikis žmogiškiesiems ištekliams asmeniniu lygmeniu turėjo pasireikšti geresne
darbuotojų motyvacija (remiantis interviu, pagerėjusi darbo motyvacija buvo tikslas
asmeniniu lygmeniu). Vertinant poveikį žmogiškiesiems ištekliams asmeniniu lygmeniu,
atliktas prielaidų, reikalingų šiam poveikiui pasireikšti, įvertinimas (teorija grįstas
vertinimas). Pagrindinės prielaidos šiam poveikiui pasireikšti yra tos pačios, kaip ir
organizacijų lygmeniu, tačiau papildomai yra ir toliau išvardijamos.
A. Tinkamas produktų panaudojimas.
B. Darbuotojų poreikių nustatymas.
Tinkamas produktų panaudojimas (A). Atsižvelgiant į mokymo dalyvių skaičius, kurie gerokai
viršija planus (mokymuose dalyvavo daugiau asmenų negu planuota projektų sutartyse), taip
pat galima teigti, kad motyvacija dalyvauti mokymuose buvo didelė. Tai sudarė labai
palankias sąlygas poveikiui pasireikšti. Kita vertus, mokymo dalyviai santykinai dažnai išėjo
iš darbo. Kaip minėta, nėra duomenų, kuriais remiantis būtų galima palyginti mokymų
dalyvių ir kitų valstybės tarnautojų kaitos intensyvumą, tačiau institucijose, kuriose buvo
vykdyti VRM administruojami projektai, darbuotojų kaita buvo didesnė (absoliučiaisiais
skaičiais). Remiantis pagrindinėmis darbuotojų demotyvacijos priežastimis206, galima teigti,
kad neturėjimas galimybės panaudoti įgytų žinių, atgalinio ryšio nebuvimas, atlyginimo

J. Palidauskaitė, I. Segalovičienė, „Valstybės tarnautojų motyvacijos profilis Lietuvoje: empirinio tyrimo
rezultatų analizė“, Organizacijų vadyba: sisteminia tyrimai, Nr. 47, 2008 m. Šaltinis internete:
<http://archive.minfolit.lt/arch/14001/14419.pdf>; Valstybės tarnybos departamentas, Lietuvos valstybės
tarnautojų motyvacijos tyrimas, 2008 m. Šaltini internete: <http://www.vtd.lt/index.php?-953244154>.
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nesusiejimas su veiklos rezultatais, karjeros galimybių nebuvimas – pagrindinės priežastys,
dėl kurių mokymų dalyviai keitė darbą. Tai patvirtina ir mokymų dalyvių apklausos
rezultatai – didesnė apklaustųjų pusė teigia, kad jiems nėra atlyginama už mokymuose įgytų
žinių taikymą (teiginio „Mano darbovietėje nėra atlyginama darbuotojams, kurie naudoja
naujai įgytas žinias“ įvertinimo vidurkis siekia 4,47, kai 7 – „visiškai sutinku“, 1 – „visiškai
nesutinku“). Tai sudarė nepalankias sąlygas poveikiui pasireikšti.
Darbuotojų poreikių nustatymas (B). Darbuotojų mokymosi poreikių nustatymas yra tiesiogiai
susijęs su geresniu mokantis įgytų žinių panaudojimu darbe. Remiantis mokymo dalyvių
apklausa207, planuojant mokymus mokymosi poreikiai buvo nustatyti 81,5 proc. mokymo
dalyvių, reguliariai taikančių bent vienuose mokymuose įgytas žinias bent vienu būdu. Žinių
netaikančių mokymo dalyvių mokymo poreikiai buvo nustatomi rečiau (69,5 proc.). Prieš
parenkant konkrečius mokymus buvo konsultuojamasi (pvz., per metinį tarnybinės veiklos
vertinimą, kai vadovai kalbasi su darbuotojais ir apie jiems reikalingus mokymus) su daugiau
negu puse mokymo dalyvių (53,3 proc.). 4 prioriteto VRM srities mokymo priemonių atitiktis
poreikiams įvertinta vidutiniškai, t. y. 5 balais iš 7208. Taip pat apklausos rodo, jog valstybės
tarnautojų mokymo poreikių nustatymo efektyvumas viešojo administravimo įstaigose
vidutiniškai vertinamas 7 balais iš 10 (1 – labai neefektyvu, 10 – labai efektyvu)209. Vadinasi,
remiantis turimais duomenimis, galima teigti, kad asmeniniai poreikiai nebuvo labai gerai
nustatyti.
Apibendrinant galima pasakyti, kad asmeniniu lygmeniu buvo tiek palankių, tiek nepalankių
prielaidų poveikiui pasireikšti. Nepalankios prielaidos yra nepakankamai gerai nustatyti
darbuotojų poreikiai ir darbuotojų kaita (arba nepakankamos galimybės darbe panaudoti
įgytas žinias). Palankios prielaidos – didelė darbuotojų motyvacija dalyvauti mokymuose.
Veiklos valdymo tobulinimas
Veiklos valdymo srityje poveikis asmeniniu lygmeniu labiausiai pasireiškė institucijų ir
įstaigų darbuotojų dalyvavimu mokymuose. Veiklos valdymo projektų veiklų įgyvendinime
institucijos / įstaigos darbuotojai dalyvaudavo ribotai. Tai lėmė žemą pasitenkinimą išorės

VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „2007–2013 m., Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas, siekiant parengti išsamią informaciją Europos
Komisijai teikiamai metinei įgyvendinimo ataskaitai, 2013“, galutinė vertinimo ataskaita. 2013 m. liepos 23 d.
208 VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, „2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto tarpinių rezultatų vertinimas, siekiant parengti išsamią informaciją Europos
Komisijai teikiamai metinei įgyvendinimo ataskaitai, 2013“, galutinė vertinimo ataskaita. Parengta LR vidaus
reikalų
ministerijos
užsakymu,
2013
m.
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2012MVP/
ZIPVP_4_prioriteto_tarpiniu_rezultatu_vertinimas_Santrauka.pdf>.
209 Valstybės tarnybos departamentas, Viešojo administravimo institucijose ir įstaigose vadovaujančias funkcijas
ir personalo tvarkymo funkcijas atliekančių asmenų apklausa dėl valstybės tarnautojų mokymo 2011–2014 m.
plėtros krypčių, 2010 m. Šaltinis internete: <http://www.vtd.lt/index.php?-953244154>.
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paslaugų teikėjų suteiktų paslaugų kokybe210. Visuose veiklos valdymo tobulinimo
projektuose (išskyrus priemonės VP1-4.2-VRM-02-R) buvo vykdomi darbuotojų mokymai,
skirti supažindinti su naujai įdiegtu veiklos valdymo įrankiu. Pagal priemonę VP1-4.2-VRM01-V įgyvendinto projekto „Valdymo orientuoto į rezultatus tobulinimas“ (VORT)
mokymuose pagal specialiai parengtą mokymų programą dalyvavo 360 valstybės tarnautojų,
14 valstybės tarnautojų dalyvavo mokymuose užsienyje. Šis projektas ir jo organizuoti
mokymai per interviu buvo įvardyti kaip viena svarbiausių priemonių, leidusių sukurti
strateginio planavimo specialistų tarpinstitucinį bendradarbiavimo tinklą. Kadangi veiklos
valdymo srities priemonių tikslas nebuvo kvalifikacijos tobulinimas, išsamesnių duomenų
apie mokymuose dalyvavusius asmenis ir jų patobulintas kvalifikacijas atskirai nėra
kaupiama.
Sisteminės viešosios politikos reformos
Sisteminių viešosios politikos reformų srityje asmeninio lygmens poveikis (kaip ir veiklos
valdymo srityje) atsiskleidė dalyvavimu projektų numatytuose mokymuose. Vis dėlto tarp
šios srities projektų galima išskirti gerosios praktikos pavyzdį – projektą „Verslą
kontroliuojančių institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo koordinavimas“, per
kurį institucijos darbuotojai aktyviai įsitraukė į projekto veiklas. Pažymėtina, kad tokie
projektų pavyzdžiai rodo, jog darbuotojų įsitraukimas į projekto įgyvendinimo veiklas
prisideda prie projekto sėkmės ir geresnės jo kuriamų rezultatų kokybės. Kadangi sisteminių
viešosios politikos reformų srities priemonių tikslas nebuvo kvalifikacijos tobulinimas,
išsamesnių duomenų apie mokymuose dalyvavusius asmenis ir jų patobulintas kvalifikacijas
atskirai nėra kaupiama.
Institucinio bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimas
Nors bendradarbiavimo priemonėse buvo vykdomi mokymai, tačiau pagrindinis tikslas buvo
ne darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, o bendradarbiavimo tarp skirtingų sektorių ar įstaigų
skatinimas. Todėl trijuose projektuose vykdyti mokymai (iš viso 47 mokymai, sertifikuota
500 jaunimo darbuotojų, pakelta 130 asmenų kvalifikacija ir gebėjimai, skirti pasirinkti
potencialius viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus ir efektyviai juos
įgyvendinti, taikyti tinkamas partnerystės formas pagal galiojančius teisės aktus, metodines
rekomendacijas, tipinius dokumentus ir pan.) ir kitos veiklos turėjo padidinti viešojo ir
nevyriausybinio sektorių darbuotojų bendradarbiavimo tikimybę ir mokymąsi vienas iš kito.

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas „Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto
įgyvendinimo vertinimas“, galutinė vertinimo ataskaita. Parengta LR finansų ministerijos užsakymu, 2010 m..
Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2010MVP/
4_prioriteto_vertinimo_ataskaita.pdf>.
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Pagrindinė prielaida šiam poveikiui pasireikšti yra veiklų, skirtų bendradarbiavimui
asmeniniu lygmeniu plėtoti, įgyvendinimas.
Veiklos, skirtos bendradarbiavimui asmeniniu lygmeniu plėtoti, buvo įgyvendinamos tik
pagal priemonę „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“
(VP1-4.1-VRM-07-V). Įgyvendinant du projektus buvo rengiamos apskritojo stalo diskusijos,
buvo sukurta ir išbandyta bendradarbiavimo strategija ir surengti 3 mokomieji vizitai į
atvirus jaunimo centrus. Taigi poveikis asmeniniu lygmeniu turi didžiausią potencialą
pasireikšti įgyvendinant tik su jaunimo politika susijusius bendradarbiavimo projektus.
Atsakant į klausimą „Kokį poveikį 2007–2013 m. ES struktūrinė parama daro viešojo
valdymo asmeniniu lygmeniu?“, galima teigti, kad didžiausią asmeninio lygmens poveikį
darė „Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo“ priemonė. Šis poveikis pasireiškė
tenkinant individualius mokymosi poreikius.
13.4. Kokį poveikį 2007–2013 m. ES struktūrinė parama daro viešajam valdymui (7.3 ir 13.113.3 klausimų apibendrinimas)?
Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas
ES struktūrinių fondų poveikis viešajam valdymui žmogiškųjų išteklių srityje yra santykinai
didelis. Pirma, buvo pakankamai palankių prielaidų poveikiui pasireikšti. Sisteminiu
lygmeniu palankios buvo tokios prielaidos kaip modernių žmogiškųjų išteklių valdymo
priemonių patvirtinimas teisės aktais ir sisteminių intervencijų ryšys su pokyčiais
organizacijose. Organizacijų lygmeniu palankios prielaidos buvo gera paslaugų tiekėjų
kokybė ir modernių žmogiškųjų išteklių priemonių taikymas. O asmeniniu lygmeniu – didelė
darbuotojų motyvacija dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo mokymuose. Nepalankių prielaidų,
kurios mažino ES struktūrinių fondų poveikį viešojo valdymo žmogiškiesiems ištekliams, taip
pat buvo. Organizacijų lygmeniu nepalankios prielaidos poveikiui – nepakankama projektų
vykdytojų organizacinė branda, nepakankamos sąsajos su strateginiais pokyčiais
organizacijoje. Asmeniniu lygmeniu nepalankios prielaidos buvo nepakankamai gerai
nustatyti darbuotojų mokymosi poreikiai, nepakankamos galimybės darbe panaudoti įgytas
žinias, darbuotojų kaita.
Antra, sukurti produktai ir rezultatai buvo dažniausiai tinkami viešojo valdymo žmogiškųjų
išteklių tikslams pasiekti. ES lėšos nuo maždaug 2010 m. buvo svarbiausias finansavimo
šaltinis siekiant žmogiškųjų išteklių tikslų ir nacionaliniu lygmeniu. Pagal ES žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programą buvo siekiama modernizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą
šiose srityse: atranka ir priėmimas į pareigas, darbo užmokestis ir socialinės garantijos,
veiklos vertinimas, personalo valdymo sistemos ir valstybės tarnybos valdymo informacinės
sistemos tobulinimas. Sukurti produktai ir rezultatai tiesiogiai arba netiesiogiai prisidėjo prie
visų minėtų sričių. Didžiausias poveikis buvo valstybės tarnautojų atrankos ir personalo
valdymo bei valstybės tarnybos valdymo informacinių sistemų tobulinimo srityse. Pagal ES
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žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą buvo siekiama tobulinti etinių normų taikymą
valstybės tarnyboje. Sukurti produktai ir rezultatai prisidėjo tik prie valstybės tarnautojų
žinių apie profesinę etiką ir korupcijos prevenciją tobulinimo, tačiau nebuvo investuojama į
atskaitingumo, skaidrumo ir kitų procedūrų bei sąlygų, skatinančių etinių normų taikymą,
tobulinimą, o tai galėtų užtikrinti ilgalaikį poveikį šioje srityje. Taip pat vienas iš ES
žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos tikslų buvo gerinti mokymo ir kvalifikacijos
tobulinimo sistemą. Nors tiesiogiai į šią sistemą buvo santykinai nedaug investuojama, tačiau
netiesioginis (neplanuotas) poveikis kvalifikacijos tobulinimo sistemai buvo didelis – dėl
padidėjusios valstybės tarnautojų mokymo paklausos mokymus vykdančios organizacijos
savo lėšomis parengė santykinai daug mokymo programų. Galiausiai paskutinis tikslas
žmogiškųjų išteklių srityje – tobulinti valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją.
Sukurti produktai ir rezultatai labai prisidėjo prie kvalifikacijos tobulinimo (mokymų masto
prasme).
Elektroninės valdžios skatinimas
ES struktūrinių fondų poveikis viešajam valdymui elektroninės valdžios skatinimo srityje
negalėjo pasireikšti maksimaliu mastu, nes nebuvo patenkintos trys reikalingos sisteminio
lygmens prielaidos. Poveikiui sisteminiu lygmeniu užtikrinti yra reikalinga aiški valstybės
informacinių išteklių optimizavimo ir konsolidavimo vizija; valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų bendradarbiavimas kuriant centralizuotas ir sąveikias el. viešąsias
paslaugas; taip pat sprendimų diegimo koordinavimas ir derinimas. Tačiau visos šios trys
prielaidos yra patenkintos tik iš dalies. Poveikiui organizacijų lygmeniu pasireikšti būtina
užtikrinti organizacinę paramos gavėjų brandą, o ji taip pat yra patenkinta tik iš dalies. Taigi
el. valdžios intervencijų poveikiui pasireikšti buvo sudarytos vidutiniškai palankios sąlygos.
Tačiau ateinančiuoju 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, tikėtina, šios sąlygos bus
palankios.
Pagal EAVP 3 prioriteto logiką visos keturios prielaidos turėtų prisidėti prie ilgalaikio tikslo
(poveikio) sumažinti geografinių ir ekonominių veiksnių nulemtą skaitmeninę atskirtį ir
skatinti informacinės visuomenės procesus. Poveikis bus pasiektas plėtojant elektroninius
sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą ir sukuriant tolygią bei saugią
elektroninių tinklų infrastruktūrą šalyje. 7.3 skyriuje buvo išanalizuota, kad daugelis
priemonėse sukurtų el. valdžios produktų ir rezultatų – viešosios el. paslaugos, intelektualios
valdymo sistemos bei kelios sąveikumui užtikrinti skirtos el. sistemos – yra tinkamos
priemonių tikslams pasiekti, išskyrus savivaldybių tarybų posėdžių tiesiogines transliacijas,
kurios, interviu programos dalyvių nuomone, nesuteikia piliečiams galimybės aktyviai
dalyvauti priimant sprendimus. Todėl el. demokratijos skatinimo aspektu projektai nebuvo
rezultatyvūs: jie nepaskatino gyventojų aktyviai naudotis el. demokratijos teikiamomis
galimybėmis. Taigi net ir tuo atveju, kai visos keturios prielaidos būtų išpildytos,
el. demokratijos priemonės maksimaliai neprisidėtų prie institucijų atvirumo didinimo. Todėl
sumažėtų poveikis mažinant skaitmeninę atskirtį ir skatinant informacinės visuomenės
procesus.
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Veiklos valdymo tobulinimas
Pagrindinės veiklos valdymo tobulinimo srities investicijų poveikio prielaidos apima
palaikymą organizacijų (tiek organizacijos darbuotojų, tiek vadovų) ir politiniu lygmeniu,
lyderystę arba stiprų koordinacinį / kompetencijos centrą, kuris teikia metodinę pagalbą,
projektų vykdytojų organizacinę brandą, administracinius gebėjimus ir tarnautojų analitinius
gebėjimus. Dauguma šių prielaidų buvo palankios ES struktūrinių fondų investicijų poveikiui
pasireikšti, tačiau projektų vykdytojų organizacinė branda ar tarnautojų analitiniai gebėjimai
kėlė iššūkių. Apibendrinant galima pasakyti, kad visos veiklos valdymo srities projektų
poveikiui viešojo valdymo tobulinimui darančios prielaidos 2007–2013 m. laikotarpiu buvo
įgyvendintos didesne ar mažesne apimtimi.
Veiklos valdymo tobulinimo srityje sukurti produktai ir rezultatai prisidėjo prie numatytų
viešojo valdymo tobulinimo srities tikslų ir uždavinių pasiekimo, tačiau labiau kiekybiškai
negu kokybiškai. Nepaisant didesnio vidaus administravimo procesų elektronizavimo ir
parengto didesnio strateginio planavimo dokumentų skaičiaus, valdymo kultūra žemesniu
negu ministerijų lygmeniu vis dar tebėra nepakitusi. Siekiant sustiprinti veiklos valdymo
projektų poveikį ateityje, rekomenduojama daugiau investuoti į „minkštąsias“ veiklas, kurios
skatintų vadovybės ir darbuotojų motyvaciją, požiūrio kitimą, pokyčių valdymo gebėjimus,
stiprintų organizacijų brandą ir analitines kompetencijas (tai sudarytų sąlygas dalyvauti
projektų veiklose).
Sisteminės viešosios politikos reformos
Pagrindinės sisteminių viešosios politikos reformų iniciatyvų įgyvendinimo sėkmės prielaidos
apėmė tokius aspektus kaip lyderystė, stiprios projektų ir pokyčių valdymo kompetencijos,
politinis palaikymas. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu jos nebuvo užtikrintos, todėl
šios srities projektai buvo įgyvendinami fragmentuotai, priemonių intervencijų logika turėjo
spragų. Pasiekti rezultatai labai maža apimtimi gali būti siejami su sisteminių viešosios
politikos reformų inicijavimu ir (ar) įgyvendinimu. Visa tai turėjo įtakos, kad numatyti viešojo
valdymo tikslai ir uždaviniai pasiekti gana ribotai.
Apibendrinant galima pasakyti, kad sisteminių viešosios politikos reformų srities projektų
poveikis tebėra sektorinis ir ribotas. Dėl netinkamos priemonių intervencijų logikos ir
pakankamai didelės projektų fragmentacijos, 2007–2013 m. laikotarpiu buvo įgyvendinami
sektoriniai, o ne sisteminiai projektai. Pabrėžtina, kad naujuoju programavimo laikotarpiu
didesnį poveikį leistų pasiekti aiškaus koordinatoriaus buvimas, profesionalių projektų
valdymo specialistų įtraukimas į sisteminių reformų projektų įgyvendinimą, didesnis
sisteminių projektų kiekis ir kryptingas bei nuoseklus tokių projektų logikos konstravimas.
Institucinio bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimas
ES struktūrinių fondų poveikis viešajam valdymui institucinio bendradarbiavimo ir
partnerystės skatinimo srityje nėra tikėtinas. Pirmiausia 2007–2013 m. programavimo
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laikotarpiu dvi prielaidos – bendradarbiavimo iniciatyvų koordinavimas, politikų ir
įgyvendinančiųjų įstaigų supratimas, kad bendradarbiavimas yra reikalingas, taip pat
susijusių iniciatyvų palaikymo užtikrinimas – turėjo lemti bendradarbiavimo priemonių
įgyvendinimo sėkmę sisteminiu lygmeniu. Tačiau pirmoji prielaida nebuvo patenkinta, nes
iniciatyvų įgyvendinimas yra itin fragmentiškas, o antroji prielaida buvo patenkinta tik iš
dalies. Norint, kad pasireikštų poveikis organizacijų lygmeniu, būtina užtikrinti
suinteresuotosioms šalims priimtinus dalyvavimo būdus, o tai taip pat patenkinta tik iš
dalies.
Pagal ŽIPVP 4 prioriteto 1 uždavinio logiką, visas tris įvardytas prielaidas būtina patenkinti,
siekiant trumpojo laikotarpio tikslo – tarpinstitucinio bendradarbiavimo gerinimo. Tai savo
ruožtu leistų pasiekti ilgojo laikotarpio tikslą (poveikį) – sustiprinti viešojo sektoriaus
darbuotojų administracinius gebėjimus ir padidinti viešojo administravimo efektyvumą.
Taigi bendradarbiavimas laikomas ne tikslu savaime, o priemone aukštesniam tikslui
pasiekti. Įgyvendinti 20 bendradarbiavimo ir partnerystės projektai turėtų sustiprinti
administracinius gebėjimus. Jie gali būti apibrėžiami kaip organizacijų ir asmenų gebėjimai,
reikalingi veiksmingam viešajam valdymui, arba kaip administracinės struktūros ir sistemos,
žmogiškieji ištekliai ir veiklos valdymo priemonės, reikalingos veiksmingam viešajam
valdymui. Taigi galima teigti, kad bendradarbiavimo pobūdžio priemonių intervencijų logika
yra gana subalansuota šių dviejų požiūrių atžvilgiu, nes viena vykdomų veiklų yra mokymai,
stažuotės ir gerosios patirties sklaida, tačiau galutinis šių priemonių rezultatas – sukurta
partnerystė. Todėl vykdomos veiklos, kurios sukurtų ar tobulintų institucinius
bendradarbiavimo tinklus.
Tačiau, kaip jau minėta 1.3 skyriuje, bendradarbiavimo projektams trūksta proaktyvių veiklų,
kurios paskatintų bendradarbiavimo poreikį tiek pasiūlos, tiek paklausos aspektu. 2007–
2013 m. laikotarpiu nebuvo teikiama parama inovatyvioms vietos gyventojų bendruomenės
iniciatyvoms, nebuvo vykdomos veiklos, skatinančios viešojo sektoriaus suinteresuotumą
bendradarbiauti su NVO, o viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo atveju vis dar
esama teisinių ir kompetencijos kliūčių inicijuojant partnerystes su privačiu sektoriumi. Taigi
net ir visiškai patenkinus prielaidas, bendradarbiavimo priemonių poveikis vis tiek nebus
maksimalus.
Atsakant į klausimą „Kokį poveikį 2007–2013 m. ES struktūrinė parama daro viešajam
valdymui?“, šioje dalyje buvo yra apibendrintos sisteminio, organizacijų ir asmeninio
lygmens prielaidos, reikalingos poveikiui pasireikšti. Taip pat šioje dalyje apibendrinta
informacija apie tai, ar buvo pasiekti viešojo valdymo tobulinimo tikslai, numatyti 2007–
2013 m. veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėse.

14. Kokį poveikį 2007–2013 m. ES struktūrinė parama daro pavieniams tiriamiesiems
subjektams?
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2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių ir projektų, turėjusių
tiesiogiai prisidėti prie viešojo valdymo tobulinimo, poveikio pavieniams subjektams
įvertinimas atliktas dviem aspektais – įvertinant poveikį veiklos valdymui (14.1 klausimas) ir
įvertinant žmogiškųjų išteklių pokyčius (14.2 klausimas).
14.1. Kokį poveikį 2007–2013 m. ES struktūrinė parama daro pavienių subjektų priemonėms
(paramą gavusių ir negavusių subjektų palyginimas)?
Metodologija
Kokybės vadybos metodų (KVM) ir vieno langelio principo atvejų, įdiegtų ar šiuo metu
diegiamų gavus ES finansavimą (tikslinė grupė) ir įdiegtų ar šiuo metu diegiamų kitomis
lėšomis (kontrolinė grupė), palyginimas buvo atliktas pagal Kokybės vadybos metodų
taikymo Lietuvos viešojo administravimo ir kitose institucijose/ įstaigose stebėsenos211
apklausos duomenis. KVM – tai Bendrasis vertinimo modelis (BVM), ISO 9000 serijos
standartai, Subalansuotų rodiklių metodas; Europos kokybės vadybos fondo tobulumo
modelis (EFQM), „Liekna organizacija“ / 6 SIGMA; ISO 14001; ISO 27000. Paremtų ir
neparemtų subjektų KVM ir vieno langelio principo taikymo palyginimas atliktas pagal tris
kriterijus:
 kokybės vadybos metodų taikymas ir planavimas 2004–2020 m.;
 problemos, su kuriomis susiduriama taikant kokybės vadybos metodus;
 požiūris į rezultatyvumą.
Rezultatai
Iki 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpio kokybės vadybos metodų diegimo už
nuosavas institucijos lėšas atvejų kasmet nuosekliai daugėjo. Pradėjus įgyvendinti KVM
diegimo priemones, finansuojamas iš ES struktūrinių fondų, nuosavos lėšos KVM diegti buvo
beveik nebenaudojamos, t. y. nuo 2007 m. iki 2013 m., už nuosavas institucijos lėšas buvo
įdiegti tik du papildomi KVM, o per tą patį laikotarpį už ES lėšas – papildomi 48 KVM.

LR vidaus reikalų ministerija ir „Socialinės informacijos centras“, Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos
viešojo administravimo ir kitose institucijose / įstaigose stebėsena, 2013 m.
211
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29 paveikslas. Kokybės vadybos metodų taikymo atvejai

Šaltinis: sudaryta PPMI pagal VRM ir „Socialinės informacijos centras“, Kokybės vadybos metodų taikymo
Lietuvos viešojo administravimo ir kitose institucijose / įstaigose stebėsena, 2013.

Galima teigti, kad ES lėšos darė poveikį KVM diegimui, tačiau esant tam tikroms svarbioms
sąlygoms. Pirma, visos (tyrime dalyvavusios212) institucijos ir įstaigos, kurios teikė paraiškas
dėl KVM finansavimo iš ES struktūrinių fondų, gavo finansavimą, o tai nesudaro sąlygų
atsirasti patikimai kontrolinei grupei. Antra, nuosavų lėšų nebenaudojimas KVM diegti yra
susijęs su ES paramos laikotarpiu ir rodo, kad ES struktūrinių fondų lėšos labiau pakeitė
nuosavas institucijų lėšas diegiant KVM negu paskatino KVM diegimą, nes bendra KVM
diegimo tendencija nuo 2008 m., neskirstant pagal finansavimo šaltinius, išliko panaši, kaip ir
iki ES struktūrinės paramos laikotarpio.
Vieno langelio principo diegimas yra privalomas visiems viešojo administravimo subjektams
pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, todėl pasitelkus ES struktūrinę
paramą įdiegtų vieno langelio atvejų yra santykinai nedaug. Galima teigti, kad ES struktūrinė
parama nedarė poveikio vieno langelio principo diegimui dėl šio principo privalomumo, o tik
papildė nacionalinį šio principo finansavimą.

LR vidaus reikalų ministerija ir „Socialinės informacijos centras“, Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos
viešojo administravimo ir kitose institucijose/ įstaigose stebėsena, 2013 m.
212
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30 paveikslas. Vieno langelio principo taikymo atvejai

Šaltinis: sudaryta PPMI pagal VRM ir „Socialinės informacijos centras“, Kokybės vadybos metodų taikymo
Lietuvos viešojo administravimo ir kitose institucijose/ įstaigose stebėsena, 2013.

Statistiškai reikšmingai dažniau ES struktūrinę paramą KVM diegti gavę subjektai susiduria
su darbuotojų palaikymo ir motyvacijos stoka, taip pat su labai padidėjusio darbo krūvio
problema negu paramos negavę subjektai. Padidėjusio darbo krūvio problema aktualesnė
savivaldybių administracijoms. Šios grupės subjektams diegiant KVM galėjo trūkti „kokybės
vadybos patirties [todėl] pasirinktas kokybės vadybos modelis galėjo būti įdiegtas formaliai
ir galėjo daugėti administracinio krūvio“213.
31 paveikslas. Problemos taikant ir diegiant KVM

V. Nakrošis, R. Černiūtė, „Kokybės vadyba Lietuvos viešajame administravime: svarbiausiosios iniciatyvos ir
jų taikymas“. Viešoji politika ir administravimas, 2010, Nr. 31, p. 63-76.
213
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Šaltinis: sudaryta PPMI pagal VRM ir „Socialinės informacijos centras“, Kokybės vadybos metodų taikymo
Lietuvos viešojo administravimo ir kitose institucijose / įstaigose stebėsena, 2013 m.

Esama statistiškai reikšmingo skirtumo tarp tikslinės ir kontrolinės grupės KVM
rezultatyvumo vertinimų. ES paramą KVM diegti gavę subjektai statistiškai rečiau sutinka su
teiginiais „KVM pagerino paslaugų kokybę“214, „KVM pagerino institucijos / įstaigos
įvaizdį“215, „KVM padidino piliečių / vartotojų pasitenkinimą administracinėmis ir
viešosiomis paslaugomis, institucijos / įstaigos veikla“216 (pagal Stjudento t statistinius
kriterijus) ir apskritai KVM rezultatus vertina prasčiau. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad
subjektai, kurie gavo ES struktūrinę paramą KVM diegti, KVM taiko trumpesnį laikotarpį.
Taigi, atsižvelgus į Pirsono koreliacijos koeficientą, galima teigti, kad KVM taikymo
laikotarpis daro didesnę įtaką KVM rezultatyvumo vertinimui negu KVM finansavimo šaltinis
(ES ar nuosavos lėšos). Nenustatyta, kad šių teiginių vertinimas susijęs su institucijos tipu
(savivaldybės ar centrinės valdžios institucija) ar KVM tipu (BVM, ISO 9000 ar kiti modeliai).
32 paveikslas. BVM ir ISO 9000 rezultatyvumo vertinimas

Šaltinis: sudaryta PPMI pagal VRM ir „Socialinės informacijos centras“, Kokybės vadybos metodų taikymo
Lietuvos viešojo administravimo ir kitose institucijose / įstaigose stebėsena, 2013 m.

p = 0,009.
p < 0,000.
216 p = 0,025.
214
215
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Apibendrinant galima teigti, kad 2008–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšos buvo pagrindinis
KVM finansavimo šaltinis. Ar ES struktūriniai fondai paskatino KVM diegimą, dėl duomenų
trūkumo vienareikšmiškai atsakyti negalima.
Šioje dalyje pateiktas paramą gavusių ir negavusių subjektų palyginimas, taip pat įvertinta,
kokį poveikį 2007–2013 m. ES struktūrinė parama daro pavienių subjektų kokybės vadybos
priemonių diegimui. Apibendrinant galima teigti, kad 2008–2013 m. ES struktūrinių fondų
lėšos buvo pagrindinis KVM finansavimo šaltinis. Ar ES struktūriniai fondai paskatino KVM
diegimą, dėl duomenų trūkumo vienareikšmiškai atsakyti negalima.

14.2. Kokį poveikį 2007–2013 m. ES struktūrinė parama daro pavienių subjektų žmogiškiesiems
ištekliams (paramą gavusių ir negavusių subjektų palyginimas)?
Metodologija
Paremtų ir neparemtų subjektų palyginimas buvo atliktas pagal bendrosios įstaigų veiklos
efektyvumo kriterijus ir personalo valdymo kriterijus217, kurių stebėsena buvo vykdoma
2010–2012 m. Taigi paremtų ir neparemtų subjektų palyginimas buvo atliktas pagal šiuos
keturis rodiklius:
 darbuotojų skaičius vienam vadovaujančiam darbuotojui;
 bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius vienam specialiosios veiklos srities
darbuotojui;
 vienam darbuotojui (įskaitant vadovaujančius darbuotojus) tenkanti personalo valdymo
funkcijos vykdymo išlaidų dalis;
 vienam personalo valdymo darbuotojui (įskaitant vidurinės valdymo grandies vadovus)
tenkantis darbuotojų (įskaitant vadovaujančių darbuotojų) skaičius.
Papildomai palyginimas buvo atliktas pagal dar du efektyvumo vertinimo rodiklius:
 savo noru išėjusių darbuotojų skaičius įstaigoje per ataskaitinius metus;
 pažangios personalo valdymo priemonės.
Palyginimui institucijos parinktos naudojant 2011 m., 2012 m., 2013 m. LR Vyriausybei
atskaitingų institucijų ir įstaigų veiklos efektyvumo vertinimo ataskaitų duomenis (kuriose
atitinkamai nagrinėjami 2010 m., 2011 m., ir 2012 m. efektyvumo vertinimo rodiklių

Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų veiklos efektyvumo 2011 m. vertinimo ataskaita. Viešosios
politikos ir vadybos institutas. / Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų efektyvumo
vertinimo ataskaita. / Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų 2012 m. efektyvumo
vertinimo ataskaita. LR finansų ministerija, Vilnius, 2013 m.
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duomenys)218. Informacija apie institucijų įgyvendintus / įgyvendinamus ES struktūrinės
paramos projektus, reikalinga tikslinėms ir kontrolinėms grupėms sudaryti, gauta iš ES
struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS).
Palyginimui buvo naudojami 282 LR Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų duomenys.
Hipotezės. Tikslinės ir kontrolinė grupės parinktos siekiant patikrinti šias hipotezes:
 (H1) su veiklos valdymo tobulinimu susiję projektai daro poveikį bendrųjų funkcijų
veiksmingumui;
 (H2) su veiklos valdymo ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu susiję projektai ir kiti
VRM administruojami ES projektai daro poveikį bendrųjų funkcijų veiksmingumui.
Rezultatai
Rodiklio „Darbuotojų skaičius vienam vadovaujančiam darbuotojui“ vidurkiai tarp tikslinės ir
kontrolinės grupės skiriasi. Tiek pirmoje, tiek antroje tikslinėje grupėje šis rodiklis 2010–
2012 m. yra daugiau negu dviem asmenimis mažesnis. Tačiau statistiškai reikšmingas
vidurkių skirtumas yra tik H2 subjektuose219. Remiantis statistiniais kriterijais galima teigti,
kad veiklos valdymo ir (ar) žmogiškųjų išteklių tobulinimo projektus vykdė institucijos,
kuriose vadovai vadovauja mažesniam asmenų skaičiui, o darbuotojai turi mažiau
autonomijos. Kitaip tariant, VRM administruojamus ES projektus įgyvendino organizacijos,
kurių valdymui / vadybai bendrai skiriama daugiau išteklių (dėl didesnio vadovų skaičiaus).
Į klausimą, ar veiklos valdymo priemonės darė įtaką grafiškai matomam vadovų / darbuotojų
santykio mažėjimui (žr. 33 paveikslą), galima atsakyti, kad nedarė arba darė labai mažą
poveikį, nes 2010–2012 m. apskritai didėjo darbuotojų, tenkančių vienam vadovui, skaičius
(tiek kontrolinėje, tiek tikslinėje grupėse).

Viešosios politikos ir vadybos institutas, Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų veiklos efektyvumo
2010–2011 m. vertinimo ataskaita, 2011 m.; LR finansų ministerija, Viešosios politikos ir vadybos institutas,
Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų efektyvumo 2011 m. vertinimo ataskaita, 2011 m.;
LR finansų ministerija, Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų 2012 m. efektyvumo
vertinimo ataskaita, Vilnius, 2013 m.
2192010 m. p = 0,007, 2012 m. p = 0,020.
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33 paveikslas. Paramą gavusių ir negavusių subjektų palyginimas pagal darbuotojų skaičių, tenkantį
vienam vadovaujančiam darbuotojui (tikslinė ir kontrolinės grupės pagal antrąją hipotezę)

Darbuotojų skaičius vienam vadovaujančiam darbuotojui, žmonių
sk. 220
2010 m.
2011 m.
2012 m.
Tikslinė
N
58
59
59
Vidurkis
4,86
5,24
5,57
Standartinis nuokrypis
3,44
3,56
3,50
Kontrolinė
N
222
221
222
Vidurkis
6,77
7,34
7,63
Standartinis nuokrypis

4,81

5,74

5,67

Šaltinis: sudaryta autorių pagal SFMIS duomenis, 2013 m. gruodžio 9 d.

Statistiškai reikšmingas skirtumas tarp paramą gavusių ir negavusių subjektų yra lyginant
bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičių, tenkantį vienam specialiosios veiklos srities
darbuotojui 2012 m. Paramą gavusios institucijos turi santykinai daugiau administracinio
personalo (pvz., 2012 m. 41 proc. personalo sudaro administracinis, o negavusiose paramos –
31 proc.). Ar parama turėjo įtakos šiam skirtumui? Galima teigti, kad ne, nes bendrosios
veiklos srities darbuotojų skaičius vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui (arba
administracinio ir specialiojo personalo santykis) 2010–2012 m. mažėjo tiek tikslinėje, tiek
kontrolinėje grupėje. Mažesnis skirtumas 2010 m. nėra statistiškai reikšmingas dėl didelės
vidurkių variacijos (t testas).

Iš grafiko pašalinti dviejų institucijų duomenys, nes jie buvo neįprastai dideli (tikrosios išskirtys, greičiausiai
dėl duomenų įvedimo klaidos).
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34 paveikslas. Paramą gavusių ir negavusių subjektų palyginimas pagal darbuotojų skaičių,
tenkantį vienam vadovaujančiam darbuotojui (tikslinė ir kontrolinės grupės pagal antrąją
hipotezę)

Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius vienam specialiosios
veiklos srities darbuotojui, žmonių sk. 221

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Tikslinė
N

59
0,47
0,35

57
0,41
0,34

213
219
0,48
0,36
Standartinis nuokrypis
0,86
0,46
Šaltinis: sudaryta autorių pagal SFMIS duomenis, 2013 m. gruodžio 9 d.

218
0,31
0,25

Vidurkis
Standartinis nuokrypis

56
0,53
0,40

Kontrolinė
N

Vidurkis

Paramą gavusios institucijos skiria daugiau lėšų personalo valdymo funkcijai (rodiklis
„Vienam darbuotojui, įskaitant vadovaujančius darbuotojus, tenkančios personalo valdymo
funkcijos vykdymo išlaidos“). Ypač 2012 m. šis skirtumas yra statistiškai reikšmingas ir
sudaro daugiau negu 150 Lt. Ar ES parama turėjo įtakos personalo valdymui skiriamoms
lėšoms? Galima teigti, kad ne arba mažai, nes abiejose grupėse tiriamuoju laikotarpiu šios
išlaidos mažėjo, o didesnis skirtumas 2011 m. atsiranda dėl duomenų variacijos (statistiškai
nereikšmingas), bet tikėtina, kad brandesnės organizacijos gali būti aktyvesnės naudodamos
ES struktūrinę paramą.

Iš grafiko pašalinti vienos institucijos duomenys, nes jie buvo neįprastai dideli (tikrosios išskirtys, greičiausiai
dėl duomenų įvedimo klaidos), o lentelės skaičiavimuose šie duomenys palikti.
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35 paveikslas. Paramą gavusių ir negavusių subjektų palyginimas pagal vienam darbuotojui
tenkančias personalo valdymo funkcijos vykdymo išlaidas

Vienam darbuotojui (įskaitant vadovaujančius darbuotojus) tenkančios
personalo valdymo funkcijos vykdymo išlaidos, Lt222

2010
Tikslinė
N

2011

58
59
Vidurkis
843,01
809,39
Standartinis nuokrypis
504,05
515,62
Kontrolinė
N
174,00
164,00
Vidurkis
632,03
555,20
Standartinis nuokrypis
570,93
394,06
Šaltinis: sudaryta autorių pagal SFMIS duomenis, 2013 m. gruodžio 9 d.

2012
58
749,82
436,31
167,00
579,35
392,73

Priešingai negu personalo valdymo funkcijos vykdymo išlaidų atveju, nėra reikšmingo
skirtumo tarp vienam darbuotojui tenkančio personalo darbuotojų skaičiaus paramą gavusių
ir negavusių subjektų grupėse.
Absoliučiais skaičiais daugiau darbuotojų išėjo iš paramą gavusių subjektų ir ypač iš
institucijų, įgyvendinusių veiklos valdymo projektus. Tai vidutiniškai sudaro 3 darbuotojais
per metus daugiau iš žmogiškųjų išteklių projektus vykdžiusių subjektų ir beveik 5
darbuotojais daugiau iš veiklos valdymo projektus vykdžiusių subjektų negu iš subjektų,
negavusių paramos. Ar ES parama turėjo įtakos darbuotojų kaitai? Vienareikšmiškai atsakyti
negalima, nes nėra pakankamai duomenų apie praėjusiųjų metų (2010 m., 2011 m.)
darbuotojų kaitą tikslinėje ir kontrolinėje grupėse.

Iš grafiko pašalinti dviejų institucijų duomenys, nes jie buvo neįprastai dideli (tikrosios išskirtys, greičiausiai
dėl duomenų įvedimo klaidos), o lentelės skaičiavimuose šie duomenys palikti.
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32 lentelė. Paramą gavusių ir negavusių subjektų palyginimas pagal darbuotojų kaitos
rodiklius (H2)223
Rodiklis
Savanoriška
darbuotojai

darbuotojų

Grupė
kaita,

Savanoriška darbuotojų kaita, proc.

Tikslinė
Kontrolinė
Tikslinė
Kontrolinė

N
54
157
55
158

Vidurkis
11,6481
8,7452
6,6608
5,9781

Stand.
nuokrypis
10,61355
9,96140
4,39612
4,37635

Šaltinis: sudaryta PPMI.

Paramą gavusiose institucijose dažniau taikomos pažangios personalo valdymo sistemos (žr.
36 paveikslą). Remiantis bendrųjų funkcijų vertinimo ataskaita224, pažangios žmogiškųjų

išteklių, arba personalo, valdymo priemonės – tai (1) naujų arba po pertraukos į įstaigą
grįžtančių darbuotojų adaptacijos sistemos; (2) motyvavimo priemonių sistemos ar planai,
patvirtinti įstaigos teisės aktais ir (3) periodiškai (ne rečiau kaip kartą per metus) teisės
aktuose nustatyta tvarka atliekamos apklausos, siekiant sužinoti darbuotojų nuomonę apie
įstaigoje taikomas personalo valdymo priemones. Kaip rodo paramą gavusių ir negavusių
subjektų palyginimas, bent vieną VRM projektą įgyvendinusios LR Vyriausybei atskaitingos
institucijos ir įstaigos pažangias personalo valdymo sistemas taiko dažniau negu tos, kurios
tokių projektų neįgyvendino (56 proc. ir 34 proc.). Nėra tiksliai žinoma, ar šios sistemos buvo
projektų įgyvendinimo padarinys, ar projektus dažniau įgyvendino institucijos, kurios jau
turėjo įsidiegusios modernias personalo valdymo sistemas.
36 paveikslas. Paramą gavusių ir negavusių subjektų palyginimas pagal taikomas pažangias
personalo valdymo sistemas

Sudaryta: PPMI.

Panaikintos tikrosios išskirtys.
LR finansų ministerija, „Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų 2012 m. efektyvumo
vertinimo ataskaita“, 2013 m.
223
224

195

EINAMOJO STRATEGINIO VERTINIMO ATASKAITOS PARENGIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PRISTATYMO
PASLAUGOS

Šioje dalyje pateikti paramą gavusių ir negavusių subjektų palyginimo pagal bendrosios LR
Vyriausybei atskaitingų institucijų ir įstaigų veiklos efektyvumo rodiklius. Palyginus
paramą gavusius ir negavusius subjektus matyti, kad tarp jų yra tam tikrų organizacinių
skirtumų – pagal vadovų santykinį skaičių, bendrosios srities darbuotojų santykinį skaičių,
personalo valdymui skiriamas lėšas, darbuotojų kaitą, pažangių personalo valdymo
sistemų taikymą. Tačiau nėra pakankamai įrodymų, kad šiems rodikliams būtų turėjusi
įtakos ES parama.

15. Kiek dabartiniai viešojo valdymo sistemos pokyčiai įmanomi ir (arba) neįmanomi be ES
paramos?
15.1. Kiek viešojo valdymo sistemos pokyčiai įmanomi ir (ar) neįmanomi be ES paramos
kiekybiniu požiūriu (gavusių ir negavusių paramos subjektų palyginimu grįsto įvertinimo
apibendrinimas)?
Į klausimą, kiek viešojo valdymo sistemos pokyčiai įmanomi arba neįmanomi be ES paramos
kiekybės atžvilgiu, atsakyti sudėtinga dėl dviejų priežasčių. Pirma, apie viešojo valdymo
pokyčius trūksta kiekybinių duomenų. Kaip minėta 7.1 dalyje, ne visada buvo tinkamai
matuojami viešojo valdymo srities rezultatai, taip pat trūksta duomenų apie viešojo valdymo
pokyčius nacionaliniu lygmeniu. Taigi atliekant paramą gavusių ir negavusių subjektų
palyginimą, buvo nustatyta tik tai, kaip ES struktūrinė parama lėmė pokyčius LR Vyriausybei
atskaitingų institucijų ir įstaigų bendrųjų funkcijų efektyvumo srityje, taip pat ir kokybės
vadybos metodų taikymo srityje.
Antra, buvo nepalankios sąlygos kontrolinei grupei (kuri leistų nustatyti, kokie būtų buvę
pokyčiai be ES paramos) sudaryti. Siekiant objektyviai nustatyti pokyčius, kuriems darė įtaką
ES parama, reikia tinkamai pasiruošti vadinamajai kontrafaktinei analizei (paramą gavusių ir
negavusių subjektų palyginimui) dar intervencijos planavimo etape, t. y. sudaryti sąlygas
kontrolinei grupei (kuri pagal daugelį savybių yra labai panaši į tikslinę grupę) atsirasti.
Tačiau šio vertinimo metu paramą gavusių ir negavusių subjektų palyginimas buvo atliktas
nesant pakankamų sąlygų tinkamai kontrolinei grupei sudaryti (kaip minėta 14.1 dalyje).
Palyginus paramą gavusius ir negavusius subjektus matyti, kad tarp jų yra tam tikrų
struktūrinių skirtumų – pagal vadovų santykinį skaičių, bendrosios srities darbuotojų
santykinį skaičių, personalo valdymui skiriamas lėšas, darbuotojų kaitą, pažangių personalo
valdymo sistemų taikymą. Tačiau nenustatyta, kad šiems rodikliams kaip nors būtų turėjusi
įtakos ES parama. Vertinant KVM diegimą pasakytina, kad ES struktūrinių fondų lėšos buvo
pagrindinis KVM finansavimo šaltinis 2008–2013 m. Ar ES struktūriniai fondai paskatino
KVM diegimą? Vienareikšmiškai atsakyti negalima dėl duomenų trūkumo, bet tikėtina, kad
brandesnės organizacijos aktyviau naudojosi ES struktūrine parama.
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15.2. Koks yra 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos papildomumas viešojo valdymo srityje?
Bendrajame reglamente (Tarybos reglamentas (EB) 1083/2006) nurodoma, jog „Komisija ir
valstybės narės užtikrina, kad fondų parama derintųsi su Bendrijos veikla, politika ir
prioritetais ir papildytų kitus Bendrijos finansinius instrumentus. Šis suderinamumas ir
papildomumas visų pirma nurodomas Bendrijos strateginėse gairėse dėl sanglaudos,
nacionalinėje bendrojoje strategijoje ir veiksmų programose“. Suderinamumas viešojo
valdymo srityje priklauso nuo:
- EK reglamentuose nustatytų ES struktūrinių fondų tarpusavio suderinamumo /
papildomumo galimybių;
- kitų ES programų ir iniciatyvų finansavimo suderinamumo viešojo valdymo srityje;
- nacionalinių programų ir iniciatyvų suderinamumo su ES struktūrine parama šioje srityje;
- ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo planavimo integralumu.
Apibendrinant galima pasakyti, kad ES struktūrinės paramos fondų tarpusavio
suderinamumas gali būti vertinamas keliais aspektais. Kalbant apie vidinį ES struktūrinės
paramos suderinamumą turimas galvoje finansinių priemonių koordinavimas
(suderinamumas tarp įvairių fondų paramos) ir papildomumas (suderinamumas, skatinantis
sinergiją). Kalbant apie išorinį suderinamumą yra turimas galvoje tinkamumas
besikeičiančios aplinkos kontekste (suderinamumas su pokyčiais) ir politikos nuostatų
atitikimas (suderinamumas su ES ir nacionalinėmis strategijomis).
Pirma, 4 prioriteto parama suderinta su 2004–2006 m. Pereinamojo laikotarpio priemone,
kurios įgyvendinimas baigėsi šio programavimo laikotarpio pradžioje. Valstybės tarnautojų
mokymams buvo naudojamos ES paramos lėšos pagal Lietuvos 2004–2006 m. BPD II
prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ finansuojamas priemones 2.1. „Įsidarbinimo gebėjimų
ugdymas“ ir 2.2. „Darbo jėgos kompetencijos ir prisitaikymo prie pokyčių ugdymas“, taip pat
pagal V prioriteto „Techninė parama“ 5.1 priemonę „Parama programos parengimui,
valdymui, priežiūrai ir kontrolei“. Be ES struktūrinės paramos lėšų, valstybės tarnautojų
mokymai taip pat buvo finansuojami ir iš valstybės bei savivaldybių biudžetų 225.
Taip pat ES struktūrinė parama viešojo valdymo srityje buvo suderinta su priemonėmis,
kurias 2007–2013 m. laikotarpiu finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir

UAB „SIKC“, UAB „Investicijų strategijos valdymas“, „Investicijos į žmogiškųjų išteklų valdymo bei
administravimo gebėjimų tobulinimą valstybės tarnyboje: esama padėtis, ateities tendencijos ir
rekomendacijos“, galimybių studija. Parengta LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu, 2008 m. Šaltinis
internete:
<http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Ataskaitos/BPD_vertinimo_ataskaitos/VRM_45_GS.
pdf>.
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Europos žuvininkystės fondas. Prie tokių iniciatyvų priskirtos bendruomenės inicijuotos
vietos plėtros iniciatyvos, kurios patenka į LEADER programą. Toks vietos veiklos grupių
stiprinimas yra glaudžiai susijęs su į šio vertinimo objektą patenkančiomis SSVP
priemonėmis.
Antra, ES struktūrinė parama buvo pagrindinis viešojo valdymo priemonių finansavimo
šaltinis Lietuvoje, o jos papildomumas labai padidėjo per fiskalinę konsolidaciją, kai buvo
mažinamos valstybės išlaidos (įskaitant valstybės valdymo išlaidas). Pavyzdžiui,
informacinių sprendimų diegimas, kuris anksčiau buvo finansuojamas iš Valstybės investicijų
programos, buvo perkeltas į pagal ŽIPVP ir EAVP finansuojamas priemones (žr. vertinimo
objekto aprašymą). Tačiau galima nustatyti tam tikras sritis, kur papildomumas buvo
mažesnis. Pavyzdžiui, nors iš ESF lėšų buvo finansuojami pirmininkavimo ES mokymai,
2012–2013 m. ministerijos iš valstybės biudžeto lėšų suplanavo ir vykdė papildomus
mokymus šioje srityje. Antra, įvairių dokumentų rengimas buvo finansuojamas ne tik iš ESF
lėšų, bet ir iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimų. Atkreiptinas dėmesys ir
į tai, kad 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšos buvo nepakankamai efektyviai
panaudotos viešojo valdymo reformoms įgyvendinti (išsiskiria pavieniai atvejai).
Trečia, finansinių priemonių koordinavimo kontekste paminėtinas kryžminio finansavimo
principo taikymas. Kryžminio finansavimo atveju kalbama apie galimybę pagal vieną fondą
įgyvendinamus veiksmus finansuoti kito fondo lėšomis. 2007–2013 m. ES struktūrinės
paramos programavimo laikotarpiu kryžminio finansavimo išlaidos negali viršyti 10 proc. ES
fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų limito kiekvienam veiksmų
programos prioritetui. Projektų finansavimo sąlygų apraše (PFSA) nustatoma viršutinė
kryžminio finansavimo riba, kuri taikoma visiems pagal tą priemonę finansuojamiems
projektams. PFSA nustatyti procentiniai kryžminio finansavimo ir (ar) kitų biudžeto išlaidų
eilučių dydžio apribojimai (išskyrus taikomus netiesioginėms išlaidoms) taikomi tik
vertinant paraišką ir tais atvejais, kai projekto vykdytojas inicijuoja projekto sutarties
keitimą, siekdamas padidinti šias išlaidas. Mažinant projekto finansavimą ar tvirtinant
galutinį mokėjimo prašymą, patirtos kryžminio finansavimo ir (ar) kitos išlaidos, kurioms
buvo nustatytas apribojimas, nėra mažinamos, jei sumažinus ar nepanaudojus kitų projekto
išlaidų, jų santykinė dalis projekte padidėja ir viršija PFSA nustatytą maksimalų procentinį
dydį. Kryžminio finansavimo išlaidų tinkamumas priklauso nuo to, iš kurio ES struktūrinio
fondo yra bendrai finansuojama. ESF projektuose tinkamomis kryžminio finansavimo
išlaidomis yra laikomi statybos, remonto darbai, ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas ir kita.
ERPF ir SaF projektuose tinkamos išlaidos apima mokymų organizavimo, metodikų ir kitų
dokumentų, atitinkančių ESF sritis, rengimo ir kitas ESF finansavimo sritims priskirtinas
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išlaidas226. Iš dalies kryžminis finansavimas prisideda prie dvigubo finansavimo rizikos
pašalinimo, o kartu, taikant kryžminį finansavimą, yra skatinama glaudesnė integracija tarp
ES struktūrinių fondų.
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos papildomumas viešojo valdymo srityje galėjo
pasireikšti keliais aspektais. Pirma, ES struktūrinė parama viešojo valdymo srityje buvo
suderinta su priemonėmis, kurias 2007–2013 m. laikotarpiu finansuoja Europos žemės ūkio
fondas kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondas. Antra, ES struktūrinė parama buvo
pagrindinis viešojo valdymo priemonių finansavimo šaltinis Lietuvoje, o jos papildomumas
labai padidėjo per fiskalinę konsolidaciją, kai buvo mažinamos valstybės išlaidos (įskaitant
valstybės valdymo išlaidas). Trečia, kryžminis finansavimas leido užtikrinti galimybę pagal
vieną fondą įgyvendinamus veiksmus finansuoti kito fondo lėšomis.

Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo
finansavimo reikalavimams. Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos socialinio fondo
finansavimo reikalavimams. Šaltiniai internete: <http://www.esparama.lt/islaidu-tinkamumo-rekomendacijos>.
226
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3. VERTINIMO IŠVADOS
Tinkamumo vertinimo kriterijus
2007–2013 m. laikotarpio ES finansuojamų veiksmų programų tikslai, uždaviniai ir
(finansuojamos) veiklos gerai atitiko nacionalinių viešojo valdymo dokumentų turinį, bet
atitikimo laipsnis nebuvo vienodas. Daugiausia dėmesio 2007–2013 m. programavimo
laikotarpiu naudojant ES struktūrinę paramą teko el. valdžios skatinimui, viešųjų paslaugų
kokybės ir prieinamumo didinimui, žmogiškųjų išteklių modernizavimui ir į rezultatus
orientuoto valdymo skatinimui, o mažiausiai – institucinės sandaros tobulinimui. Mažiausiai
šių dokumentų tikslai ir uždaviniai atitinka ES struktūrinės paramos intervencijas sisteminių
viešųjų politikų reformų srityje.
Beveik visos nacionalinių strateginių dokumentų priemonės naujuoju programavimo
laikotarpiu gali būti finansuojamos iš ES struktūrinių fondų investicijų. Tačiau reikalinga skirti
daugiau dėmesio informavimo ir komunikavimo priemonėms 2014–2020 m. veiksmų
programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“
intervencijoms ir numatyti specialių reformų padalinių veiklos finansavimą iš ESF.
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo
projektais siekta stiprinti valstybės tarnybos sistemą ir kelti valstybės tarnautojų kvalifikaciją.
Vykdant veiklos valdymo ir paslaugų teikimo projektus buvo diegiamos veiklos valdymo
sistemos ir skatinamos viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos. El. valdžios projektais siekta
paremti interaktyvias elektronines viešąsias paslaugas ir el. turinį, diegti IRT sprendimus ir
optimizuoti veiklą. Kitaip negu minėtose viešojo valdymo srityse, sisteminių reformų ir
bendradarbiavimo srityse, kur buvo siekiama daugelio uždavinių, intervencijų logikoms
būdingas mažesnis aiškumas ir konkretumas.
Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 m. programą ir jos įgyvendinimo veiksmų planą
labiausiai atitiktų 2014–2020 m. ES veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius
atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ intervencijos, taip pat 2 prioriteto „Informacinės
visuomenės skatinimas“ intervencijos. Papildomų veiksmų galima numatyti siekiant
įgyvendinti 10 prioriteto uždavinį „Gerinti verslo reguliavimo aplinką“. Be to, ES investicijų
lėšos gali būti planuojamos viešojo valdymo tobulinimo programos uždaviniui dėl visuomenės
įtraukimo pasiekti.
2014–2020 m. laikotarpio ES finansuojamos veiksmų programos prioritetai, specifiniai
uždaviniai ir finansuojami veiksmai gerai atitinka viešojo valdymo institucijų poreikius. ES
investicijos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms aktualiausios žmogiškųjų
išteklių valdymo, o viešosioms įstaigoms ir valstybės įmonėms – veiklos valdymo srityje. ESF
paramos gavėjams ir potencialiems paraiškų teikėjams mažiau aktualūs sisteminių viešųjų
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politikų reformų poreikiai. Tai rodo poreikį tokių projektų sudarymą ir įgyvendinimą geriau
koordinuoti politiniu lygmeniu ir labiau centralizuoti.
Konkrečių viešojo valdymo uždavinių ir finansuojamų veiksmų derinys gerai atitinka
sisteminius ir organizacinius poreikius viešojo valdymo srityje. Viešojo valdymo sistemos
tobulinimo poreikiai būdingiausi uždaviniams „Diegti į rezultatus orientuotą ir įrodymais
grįstą valdymą“, „Didinti viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą“ ir „Gerinti verslo
reguliavimo aplinką“, o organizacinio lygmens poreikiai – uždaviniams „Gerinti visuomenei
teikiamų paslaugų kokybę“ ir „Modernizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybinėje
tarnyboje“. Valstybės tarnautojų ir viešojo sektoriaus darbuotojų poreikiai individualiu
lygmeniu numatyti finansuoti pagal uždavinį „Modernizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą
valstybinėje tarnyboje“, taip pat kitus 10 prioriteto uždavinius.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu dauguma viešojo valdymo intervencijų bus
finansuojama pagal 10 prioritetą „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis
valdymas“. Pagal 2 prioritetą „Informacinės visuomenės skatinimas“ numatyta finansuoti
el. valdžios intervencijas, užtikrinant jų suderinamumą su 10 prioriteto investicijomis. Atlikus
strateginę analizę ir apibendrinus vykdant interviu programą išsakytas respondentų
nuomones, buvo sudarytas 14 pagrindinių viešojo valdymo iniciatyvų, kurios galėtų būti
finansuojamos iš ES struktūrinių fondų investicijų 2014–2020 m. laikotarpiu, sąrašas. Jame
viešojo valdymo iniciatyvos aprašytos pagal jų sprendžiamas problemas ir rizikas, galimas
finansuoti intervencijas, už jas atsakingas institucijas ir įgyvendinimo terminus.

Efektyvumo vertinimo kriterijus
2007–2013 m. ES struktūrinių fondų programavimo laikotarpiu takoskyra tarp Sanglaudos
fondo (SF), Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Europos socialinio fondo (ESF)
paramos viešojo valdymo tobulinimo srityje buvo pakankamai aiški su keliomis išimtimis
žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimo ir IT sistemų diegimo srityse.
Investavimo srityse, kuriose vyrauja „minkštieji“ projektai, kompleksiškumas turėtų būti
mažinamas. Dabartinė administravimo sistema, administruodama mažos vertės projektus,
patiria panašius kaštus kaip ir administruodama didelius projektus, todėl rekomenduojama
mažinti mažos vertės „minkštųjų“ projektų administravimo kaštus: (1) standartizuojant
intervencijas, ribojant leistinų veiklų ir išlaidų kategorijų įvairovę; (2) plačiau taikant
supaprastinimo priemones; siekiant maksimizuoti supaprastintų išlaidų teikiamą naudą,
būtų tikslinga įgyvendinti priemones, pagrįstas tik supaprastintų kaštų taikymu (ypač tose
veiksmų programų priemonėse, kuriose vyrauja smulkesni projektai).
2007–2013 m. ES struktūrinių fondų viešojo valdymo srities investicijų administravimo
institucinė struktūra ir administravimo tvarkos gali būti vertinamos kaip tinkamos. Valstybės
projektų planavimo ir regionų projektų planavimo praktikos vertintinos kaip sėkmingos.
Pagrindiniai tobulintini aspektai yra valstybės investicijų planavimo strategiškumas ir
kryptingumas. Taip pat pastebėta, kad reikalavimai projektams nėra diferencijuojami pagal
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projekto dydį, kaštų naudos analizė (dėl sudėtingumo) atliekama gana formaliai. Visa tai
sunkina administravimo procesus. Apibendrinant galima pasakyti, kad naujuoju
programavimo laikotarpiu siūloma išlaikyti esamas administravimo tvarkas ir jas toliau
tobulinti (pvz., taikant rizikos analize grįstą išlaidų patikrą, kaštų supaprastinimo priemones).
2007–2013 m. laikotarpiu daug dėmesio buvo skiriama projektų stebėsenos priemonėms –
buvo įgyvendinamas rizikos valdymas, kontroliuojamas rodiklių pasiekiamumas, vykdoma
planuojamų deklaruoti išlaidų stebėsena ir pan. Pavyzdžiui, esant nepakankamam veiklų
įgyvendinamumui arba lėšų įsisavinimui, ESF projektuose yra imamasi prevencijos
priemonių. Jei nepasiekiami nustatyti projekto rodikliai, svarstoma, ar mažinti projekto
finansavimą. Apibendrinant galima pasakyti, kad Lietuvoje yra užtikrintas stebėsenos
vykdymas ir numatytos galimos poveikio priemonės, jei rezultatai būtų neigiami.
2007–2013 m. laikotarpiu Vidaus reikalų ministerija (kaip tarpinė institucija) skyrė
pakankamą dėmesį ES struktūrinių fondų panaudojimo ir poveikio vertinimui. Naujuoju
2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama toliau aktyviai taikyti vertinimą, tobulinant ES
struktūrinių fondų panaudojimą, o atliekant patį vertinimą skatinti griežtųjų metodų
(kontrafaktinės analizės, kaitos teorija grįsto vertinimo) taikymą.
2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų programavimo laikotarpiu administravimo
sistemoje yra numatyti keli esminiai pakeitimai. Viešojo valdymo srityje didžiausias pokytis
yra el. valdžios priemones administruojančios tarpinės institucijos pasikeitimas. Dėl to gali
būti ne toks efektyvus ir sėkmingas priemonių įgyvendinimas.

Rezultatyvumo vertinimo kriterijus
Viešojo valymo tobulinimo sričių, į kurias buvo investuojama 2007–2013 m., yra santykinai
daug. Todėl sukurta daug įvairių produktų, pasiekta įvairių rezultatų. Taigi stebėsenos
vykdymas viešojo valdymo srityje buvo metodologiškai sudėtingas. Nepaisant to, 2007–
2013 m. veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių ir projektų produktai bei
rezultatai viešojo valdymo srityje buvo pakankamai tinkamai matuojami stebėsenos
rodikliais. Nustatyta, kad „Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo“, „Veiklos valdymo
tobulinimo“, „Elektroninės valdžios skatinimo“ temų produktai ir rezultatai pakankamai
gerai atsispindimi stebėsenos rodiklių. „Bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimo“ ir
„Sisteminių viešosios politikos reformų vykdymo“ rodikliai buvo ne tokie tinkami.
Pagrindiniai jų trūkumai – neatitiktis keliamiems tikslams ir nepakankama orientacija į
pokyčius.
Pagrindiniai 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių ir
projektų produktai ir rezultatai viešojo valdymo srityje yra didelis išmokytų darbuotojų
skaičius ir įgytų žinių taikymas darbe, sisteminiai žmogiškųjų išteklių ir veiklos valdymo
projektai, daug įdiegtų kokybės vadybos, finansų, apskaitos, dokumentų ir personalo
valdymo sistemų, taip pat strateginio planavimo dokumentai visose savivaldybėse. Taip pat
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svarbūs produktai ir rezultatai yra susiję su didesne el. paslaugų pasiūla ir naudojimu bei
intelektualių valdymo sistemų diegimu. Galima teigti, kad sukurti produktai ir pasiekti
rezultatai prisidėjo prie visų viešojo valdymo tobulinimo tikslų ir uždavinių, numatytų 2007–
2013 m. veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėse. Pagrindinės problemos,
kurios mažino tikslų pasiekimą žmogiškųjų išteklių srityje – tai darbuotojų stabilumo ir
motyvacijos panaudoti įgytas žinias trūkumas, mokymų orientacija į procesą, o ne į pokyčius.
Veiklos valdymo srities tikslų pasiekimą mažino tai, kad veiklos valdymo sistemos kartais
buvo diegiamos formaliai, o tobulinant strateginį planavimą ir veiklos valdymą esama
nepakankamo vadovų palaikymo ir darbuotojų įsitraukimo. Elektroninės valdžios srityje
tikslų pasiekimą mažino nesuderinti IT sprendimai ir nepakankamos investicijos į el.
demokratijos priemones.
Viešojo valdymo projektų kaštų analizė rodo, kad netgi tuomet, kai pagal vieną priemonę
buvo finansuojami panašaus pobūdžio projektai (pvz., kvalifikacijos tobulinimo, strateginių
veiklos planų rengimo), buvo didelių kaštų nuokrypių nuo vidurkio. Tai reiškia, kad šių
projektų tikslai buvo labai skirtingai interpretuojami ir įgyvendinami skirtingais būdais arba
kad projektų kaštų rezultatyvumas labai skyrėsi (pagal kaštus buvo labai rezultatyvių ir
mažai rezultatyvių projektų). Už mažesnę kainą buvo galima pasiekti daugiau, jei tipiniai
produktai (pvz., mokymų, veiklos valdymo sistemų diegimo, IRT sprendimų, strateginių
veiklos planų rengimo) būtų buvę palyginami pagal kainą, t. y. jei būtų buvusi skaidri
projektų produktų kaina, tuomet neekonomiški projektai būtų rečiau finansuojami. Kiti
veiksniai, didinę projektų kainas: decentralizuotas projektų įgyvendinimas (ypač mokymų,
IRT sprendimų), dirbtinai paslaugų teikėjų didinamos kainos ir nepakankamai sklandus
projektų planavimas.
Veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonės ir projektai, skirti viešajam valdymui
tobulinti, prisidėjo prie tiriamųjų subjektų poreikių tenkinimo institucijų lygmeniu. Buvo
finansuojama absoliuti dauguma pateiktų projektų finansavimo paraiškų. Labiausiai buvo
patenkinti savivaldybių poreikiai, mažiausiai – NVO. Šios priemonės ir projektai taip pat
prisidėjo prie tiriamųjų subjektų poreikių tenkinimo asmeniniu lygmeniu. Šie poreikiai
labiausiai buvo tenkinami tobulinant darbuotojų kvalifikaciją.

Tęstinumo vertinimo kriterijus
Sukurtų produktų ir rezultatų tęstinumo tikimybė pasibaigus finansavimui yra vidutinė ir
priklauso nuo intervencijų srities ir viešojo valdymo institucijų. Esant ribotoms valstybės ir
ypač savivaldybių biudžeto lėšoms, 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis sukurtų
viešojo valdymo srities produktų ir rezultatų tęstinumas dažnai priklauso nuo planuojamų
skirti investicijų 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu (tai itin taikytina veiklos valdymo,
el. valdžios sritimis).
Žmogiškųjų išteklių valdymo srityje tęstinumas yra vidutinis: per kvalifikacijos kėlimo
renginius įgytos žinios dalyvavusių tarnautojų yra vidutiniškai dažnai taikomos, o sisteminių
šios srities projektų tęstinumas yra įtvirtintas teisės aktais. Bendradarbiavimo srityje
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tęstinumo rizika kyla dėl produktų tipo, t. y. projektuose daugiausia buvo atliekama tyrimų ir
analizių, todėl produktų naudojimas priklauso nuo jų kokybės ir rezultatų panaudojimo.
Veiklos valdymo srities produktų ir rezultatų tęstinumas gali būti vertinamas keliais
aspektais. Vertinant pagal kiekį galima pasakyti, kad veiklos valdymo sričiai buvo būdingas
aukštas elektronizavimo lygis. Visi ES struktūrinės paramos projektų vykdytojai,
pasirašydami projekto finansavimo ir administravimo sutartis, yra įsipareigoję penkerius
metus po projekto pabaigos užtikrinti projekto tęstinumą. Todėl tai sukuria prielaidas didelei
pasiektų rezultatų tęstinumo tikimybei net ir pasibaigus finansavimui. Vertinant pagal kokybę
galima pasakyti, kad vidaus administravimo sistemos (pvz., dokumentų valdymo ar finansų
apskaitos ir valdymo) yra naudojamos, tačiau susiduriama su suderinamumo ir
funkcionalumo iššūkiais. Dauguma veiklos valdymo sistemas įsidiegusių tikslinės grupės
narių neišnaudoja visų sistemų teikiamų galimybių ar jomis nesinaudoja arba naudojasi
formaliai.
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu turėtų būti užtikrinamas tęstinumas tų viešojo
valdymo projektų, kuriems būdingas aukščiausias poveikis ir kurie atitinka geruosius viešojo
valdymo projektų pavyzdžius bei svarbiausias viešojo valdymo iniciatyvas.
Nerekomenduojama decentralizuotai finansuoti daug IT sistemų ir informacinių sprendimų,
smulkių mokymo projektų neprioritetinėse srityse, prieš teikiant investicijas peržiūrėti ir
supaprastinti viešojo valdymo sistemas ir procesus. Be to, siūloma finansuoti bendrai
vykdomas valstybės ir savivaldybių institucijų, taip pat NVO įgyvendinimas intervencijas,
daugiau dėmesio teikti viešojo valdymo procesų skaidrumo ir atvirumo, geresnio
reglamentavimo intervencijoms.

Poveikio vertinimo kriterijus
ES struktūrinių fondų poveikis viešajam valdymui žmogiškųjų išteklių srityje yra santykinai
didelis. Pirma, buvo pakankamai palankių prielaidų poveikiui pasireikšti. Palankios buvo
tokios prielaidos kaip modernių žmogiškųjų išteklių valdymo priemonių patvirtinimas teisės
aktais ir sisteminių intervencijų ryšys su organizaciniais pokyčiais, gera paslaugų tiekėjų
kokybė ir modernių žmogiškųjų išteklių priemonių taikymas institucijose. Nepalankias
prielaidas žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo poveikiui pasireikšti sudarė
nepakankama projektų vykdytojų organizacinė branda, nepakankamos sąsajos su
strateginiais pokyčiais organizacijoje, taip pat nepakankamai gerai nustatyti darbuotojų
mokymosi poreikiai, nepakankamos galimybės darbe panaudoti įgytas žinias, darbuotojų
kaita.
Antra, sukurti produktai ir rezultatai buvo dažniausiai tinkami viešojo valdymo žmogiškųjų
išteklių tikslams pasiekti. Didžiausias poveikis buvo valstybės tarnautojų atrankos ir
personalo valdymo bei valstybės tarnybos valdymo informacinių sistemų srityse. Poveikis
etinių normų taikymui valstybės tarnyboje buvo ribotas. Sukurti produktai ir rezultatai
prisidėjo tik prie valstybės tarnautojų žinių apie profesinę etiką ir korupcijos prevenciją
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tobulinimo, tačiau nebuvo investuojama į atskaitingumo, skaidrumo ir kitų procedūrų bei
sąlygų, skatinančių etinių normų taikymą, tobulinimą, o tai galėjo užtikrinti ilgalaikį poveikį
šioje srityje. Sukurti produktai ir rezultatai labai prisidėjo prie kvalifikacijos tobulinimo
(mokymų masto prasme).
ES struktūrinių fondų poveikis viešajam valdymui elektroninės valdžios skatinimo srityje
negalėjo pasireikšti maksimaliu mastu, nes nebuvo patenkintos trys reikalingos sisteminio
lygmens prielaidos. Poveikiui sisteminiu lygmeniu užtikrinti yra reikalinga aiški valstybės
informacinių išteklių optimizavimo ir konsolidavimo vizija, valstybės ir savivaldybių
institucijų bei įstaigų bendradarbiavimas kuriant centralizuotas ir sąveikias el. viešąsias
paslaugas, sprendimų diegimo koordinavimas ir derinimas bei projektų vykdytojų
organizacinė branda. Visos šios prielaidos yra patenkintos iš dalies. Taigi el. valdžios
intervencijų poveikiui pasireikšti buvo sudarytos vidutiniškai palankios sąlygos.
Elektroninės valdžios skatinimo priemonių tikslas yra sumažinti geografinių ir ekonominių
veiksnių nulemtą skaitmeninę atskirtį ir skatinti informacinės visuomenės procesus. Daugelis
pagal priemones sukurtų el. valdžios produktų ir rezultatų – viešosios el. paslaugos,
intelektualios valdymo sistemos bei kelios sąveikumui užtikrinti skirtos el. sistemos – yra
tinkami priemonių tikslams pasiekti, išskyrus savivaldybių tarybų posėdžių tiesiogines
transliacijas. Pastarieji el. demokratijai skatinti skirti projektai nepaskatino gyventojų
aktyviai naudotis el. demokratijos teikiamomis galimybėmis.
Poveikis veiklos valdymo srityje yra santykinai didelis. Pirma, visos veiklos valdymo srities
projektų poveikiui viešojo valdymo tobulinimui darančios įtaką prielaidos 2007–2013 m.
laikotarpiu buvo įgyvendintos didesne ar mažesne apimtimi. Pagrindinės veiklos valdymo
tobulinimo srities investicijų poveikio prielaidos apima palaikymą organizacijų ir politiniu
lygmeniu, lyderystę ir metodinę pagalbą, projektų vykdytojų organizacinę brandą,
administracinius gebėjimus ir tarnautojų analitinius gebėjimus. Dauguma šių prielaidų buvo
palankios ES struktūrinių fondų investicijų poveikiui pasireikšti, tačiau projektų vykdytojų
organizacinė branda ar tarnautojų analitiniai gebėjimai kėlė iššūkių.
Antra, veiklos valdymo tobulinimo srityje sukurti produktai ir rezultatai prisidėjo prie
numatytų viešojo valdymo tobulinimo srities tikslų ir uždavinių pasiekimo, tačiau labiau
kiekybiškai negu kokybiškai. Nepaisant didesnio vidaus administravimo procesų
elektronizavimo ir parengto didesnio strateginio planavimo dokumentų skaičiaus, valdymo
kultūra žemesniu negu ministerijų lygmeniu vis dar tebėra nepakitusi. Siekiant ateityje
sustiprinti veiklos valdymo projektų poveikį, rekomenduojama daugiau investuoti į
„minkštąsias“ veiklas, skirtas skatinti vadovybės ir darbuotojų motyvaciją, lyderystę, pokyčių
valdymo gebėjimus, stiprinti organizacijų brandą ir analitines kompetencijas (tai galėtų
sudaryti sąlygas dalyvauti projektų veiklose).
Sisteminių viešosios politikos reformų srities projektų poveikis tebėra sektorinis ir ribotas.
Pirma, pasireiškė nepakankamai teigiamų prielaidų. Pagrindinės sisteminių viešosios
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politikos reformų iniciatyvų įgyvendinimo sėkmės prielaidos apėmė tokius aspektus kaip
lyderystė, stiprios projektų ir pokyčių valdymo kompetencijos, politinis palaikymas. 2007–
2013 m. programavimo laikotarpiu jos nebuvo užtikrintos, todėl šios srities projektai
įgyvendinti fragmentuotai, priemonių intervencijų logika turėjo spragų, o pasiekti rezultatai
labai menkai gali būti siejami su sisteminių viešosios politikos reformų inicijavimu ir (ar)
įgyvendinimu.
Antra, dėl netinkamos priemonių intervencijų logikos ir gana didelės projektų fragmentacijos
2007–2013 m. laikotarpiu buvo įgyvendinami sektoriniai, o ne sisteminiai projektai. Teigiama
išimtis yra su Lietuvos pirmininkavimu ES Taryboje susiję projektai, taip pat geresnio
reglamentavimo iniciatyvos (pvz., administracinės naštos mažinimas), nes jos buvo sisteminio
pobūdžio ir apėmė daug viešojo valdymo institucijų. Pabrėžtina, kad naujuoju programavimo
laikotarpiu didesnį poveikį leistų pasiekti aiškaus koordinatoriaus buvimas, profesionalių
projektų valdymo specialistų įtraukimas į sisteminių reformų projektų įgyvendinimą, didesnis
sisteminių projektų kiekis ir kryptingas bei nuoseklus tokių projektų logikos konstravimas.
Nors dar anksti vertinti ES struktūrinių fondų poveikį viešajam valdymui institucinio
bendradarbiavimo ir partnerystės skatinimo srityje, nes šie projektai dar įgyvendami, jo
tikimybė nėra labai aukšta dėl finansuojamų produktų tipo ir prielaidų pasireiškimo rizikų.
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu trys prielaidos – bendradarbiavimo iniciatyvų
koordinavimas; politikų ir įgyvendinančiųjų įstaigų supratimas, kad bendradarbiavimas yra
reikalingas, taip pat susijusių iniciatyvų palaikymo užtikrinimas; suinteresuotosioms šalims
priimtinų dalyvavimo būdų užtikrinimas – turėjo lemti bendradarbiavimo priemonių
įgyvendinimo sėkmę. Tačiau pirmoji prielaida nebuvo patenkinta, nes iniciatyvų
įgyvendinimas yra itin fragmentiškas, o antroji ir trečioji prielaidos buvo patenkintos tik iš
dalies.
Įgyvendinti 23 projektai, skirti skatinti valstybinio sektoriaus bendradarbiavimą su privačiu
ir nevyriausybiniu sektoriais ir bendradarbiavimą tarp pačių centrinės valdžios institucijų
bei įstaigų, turėtų sustiprinti administracinius gebėjimus. Tačiau galima teigti, jog
bendradarbiavimo pobūdžio priemonių intervencijų logika nėra pakankama priemonių
tikslams pasiekti ir poveikiui pasireikšti, nes bendradarbiavimo projektams trūko proaktyvių
veiklų, kurios galėtų paskatinti bendradarbiavimo poreikį tiek pasiūlos, tiek paklausos
aspektu.
Palyginus paramą gavusius ir negavusius subjektus matyti, kad tarp jų yra tam tikrų
struktūrinių skirtumų – pagal vadovų santykinį skaičių, bendrosios srities darbuotojų
santykinį skaičių, personalo valdymui skiriamas lėšas, darbuotojų kaitą, pažangių personalo
valdymo sistemų taikymą. Tačiau nenustatyta, kad šiems rodikliams kaip nors būtų turėjusi
įtakos ES parama. Nepaisant įvairių veiklos valdymo sistemų finansavimo, nebuvo siekiama
bendrųjų valdžios funkcijų efektyvumo didinimo uždavinių. Nors paramą gavusiose
institucijose dažniau yra taikomos pažangios personalo valdymo sistemos, nėra įrodymų, kad
tai susiję su ESF finansavimu – tikėtina, kad brandesnės viešojo valdymo institucijos dažniau
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naudojo šį finansavimą ir tobulino šias sistemas. ES struktūrinių fondų lėšos 2008–2013 m.
buvo pagrindinis KVM finansavimo šaltinis. Kadangi dauguma KVM šio vertinimo metu dar
buvo diegiamos, anksti vertinti šių sistemų poveikį, nes čia reikalingos papildomos viešojo
valdymo institucijų pastangos, o šių metodų naudai pasireikšti reikia laiko.
Apibendrinant visų viešojo valdymo intervencijų vertę, toliau pateikiamas grafinis
pagrindinių einamojo strateginio vertinimo išvadų pavaizdavimas. Jame atspindimi
kokybiniai kiekvienos projektų grupės įvertinimai pagal visus vertinimo kriterijus.
„Rezultatai ir poveikis“ (Y ašis paveiksle) apima rezultatyvumo, tęstinumo ir poveikio
kriterijus, o „Tinkamumas ir struktūra“ (X ašis) apima tinkamumo kriterijų ir stebėsenos
rodiklių vertinimą. Galima teigti, kad „Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimo“, „Veiklos
valdymo ir viešųjų paslaugų“ ir „Elektroninės valdžios priemonių“ intervencijų grupės,
kurioms buvo skirta daugiau ES struktūrinių fondų paramos 2007–2013 m. programavimo
laikotarpiu, pagal visus vertinimo kriterijus buvo palankiau įvertintos negu
„Bendradarbiavimo tarp valdžios institucijų ir kitų suinteresuotųjų grupių“ ir „Sisteminių
viešosios politikos reformų“ intervencijų grupės, kurioms buvo skirta mažiau ES struktūrinių
fondų paramos. Taigi ES struktūrinės paramos lėšų sutelkimas pirmosioms trims viešojo
valdymo intervencijų grupėms leido pasiekti daugiau naudos. Sisteminių reformų ir
bendradarbiavimo intervencijų atveju svarbu pasimokyti iš įgyvendinimo rezultatų ir imtis
atitinkamų ištaisomųjų veiksmų naujuoju programavimo laikotarpiu.
37 paveikslas. Grafinis viešojo valdymo intervencijų grupių vertės apibendrinimas

Šaltinis: PPMI.
Pastaba: apskritimo dydis atitinka atitinkamos viešojo valdymo intervencijos finansavimą.
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4. VERTINIMO REKOMENDACIJOS
Šiame ataskaitos skyriuje pateikiamos rekomendacijos dėl prioritetinių viešojo valdymo
tobulinimo finansavimo sričių pagal parengtą 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programą, taip pat rekomendacijos dėl ES struktūrinės paramos
administravimo sistemos ir atskirų viešojo valdymo tobulinimo iniciatyvų administravimo
tvarkų.

4.1. REKOMENDACIJOS DĖL PRIORITETINIŲ VIEŠOJO VALDYMO
TOBULINIMO FINANSAVIMO SRIČIŲ
10.1.1 KONKRETUSIS UŽDAVINYS „Padidinti valdymo orientaciją į rezultatus“
1.
2.
3.
4.

Kokybiškai taikyti įrodymais grįsto valdymo priemones ir naudoti jų rezultatus.
Didinti bendrųjų valdžios funkcijų ir išlaidų efektyvumą.
Kokybiškai taikyti strateginį planavimą ir įgyvendinti veiklos rezultatų stebėseną.
Sukurti sisteminių reformų projektų koordinavimo sistemą ir valdymo grupę.

Iniciatyvų detalizavimas
Problema ir rizika,
Rekomendacijos dėl iniciatyvos
Atsakingos
Įgyvendinimo
kurią sprendžia
institucijos
terminas
iniciatyva
Kokybiškai taikyti įrodymais grįsto valdymo priemones (įskaitant programų vertinimą, funkcijų peržiūrą ir
sprendimų poveikio vertinimą) ir naudoti jų rezultatus kuriant ar stiprinant šias priemones koordinuojančius
kompetencijos centrus, tobulinant asmeninius ir institucijų gebėjimus, taip pat pritraukiant šioms priemonėms
taikyti reikalingus finansinius bei ekspertinius išteklius (sisteminio ir organizacijų lygmens iniciatyva).
Nors Lietuvoje sukurtos Įrodymais
grįsto
valdymo LR
Vyriausybės 2014–2020
m.
(neskirstoma
į
įrodymais grįsto valdymo priemonių kompetencijos centrų kanceliarija
skirtingus
etapus,
priemonės, jų taikymo kūrimas
ir
plėtra (koordinuojančioji
institucija),
LR kasmet
vykdant
dažnumas,
rezultatų koordinuojančiosiose institucijose
finansų ministerija, sisteminius ir, jeigu
kokybė ir panaudojimas (LR Vyriausybės kanceliarijoje, LR LR vidaus reikalų reikalinga,
yra nepakankami. Tai finansų ministerijoje, LR vidaus ministerija,
LR organizacijų
susiję su paklausos ir reikalų
ministerijoje,
LR teisingumo
lygmens projektus
ministerija,
kitos atitinkamose
pasiūlos problemomis: teisingumo ministerijoje).
valdymo valdymo srityse).
nepakankamu
šių Metodinis vadovavimas, patarimų viešojo
institucijos.
priemonių paskirties ir ir konsultacijų viešojo valdymo
naudos
suvokimu, institucijoms
teikimas
visais
nepakankamu politikų ir proceso
etapais
(planavimo,
vadovų
palaikymu vykdymo, naudojimo), gerosios
taikant šias priemones, praktikos
sklaida,
renginių
trūkstamais gebėjimais organizavimas.
efektyviai
taikyti
ir Įrodymais
grįsto
valdymo
naudoti šias priemones priemonių taikymo finansavimas:
viešojo
valdymo programų vertinimo, funkcijų
institucijose.
Todėl peržiūros, išplėstinio sprendimų
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Problema ir rizika,
kurią sprendžia
iniciatyva
reikalinga
stiprinti
asmeninius ir institucijų
gebėjimus, šių priemonių
koordinavimą
ir
aprūpinimą reikalingais
ekspertiniais ištekliais,
taip pat kurti palankią
aplinką
šioms
priemonėms naudoti.

Rekomendacijos dėl iniciatyvos

Atsakingos
institucijos

Įgyvendinimo
terminas

poveikio vertinimo, kitų priemonių
vykdymas išorės būdu, reikalingų
išorės ekspertų pritraukimas.
Vadovų, valstybės tarnautojų ir
kitų darbuotojų mokymas dėl
įrodymais
grįsto
valdymo
priemonių.
Konsultacijos
ir
kitas
bendradarbiavimas
su
suinteresuotųjų grupių atstovais
per įvairius renginius.
Įrodymais
grįsto
valdymo
priemonių
taikymo
kokybės
analizė, stebėsena ir jų tobulinimas
(gairių, metodikų, klausimynų,
tvarkų, kitų įrankių rengimas).
Didinti bendrųjų valdžios funkcijų ir išlaidų efektyvumą, centralizuojant ar optimizuojant atitinkamas funkcijas
ir išlaidas (valstybės turto valdymo, IRT infrastruktūros, finansinių išteklių, žmogiškųjų išteklių, dokumentų
valdymo ir t. t.) vykdomosios valdžios lygmeniu, skirtingose valdymo srityse ar vietos savivaldoje (sisteminio ir
organizacijų lygmens iniciatyva).
Itin ryškus Lietuvos
Bendrųjų valdžios funkcijų ir LR
finansų 2014–2020 m. (I
etapas
2014–
atotrūkis nuo kitų
išlaidų
efektyvumo
didinimo ministerija
(koordinuojančioji
2015
m.:
Europos valstybių
tyrimai,
analizės,
auditai,
institucija),
LR pasiruošimas
bendrųjų funkcijų
galimybių studijos.
susisiekimo
parengiant
centralizavimo srityje,
Bendrųjų valdžios funkcijų ir ministerija,
LR koncepciją,
ypač vykdant bendrųjų
išlaidų efektyvumo iniciatyvos vidaus
reikalų detalizuojant
paslaugų centrų
detalizavimas: koncepcija.
ministerija,
veiksmų planą ir
iniciatyvas, kurios kitose
Bendrųjų
paslaugų
centrų Valstybės tarnybos sukuriant projektų
departamentas prie srautą; II etapas
Europos valstybėse
steigimas ir plėtra.
Lietuvos 2016–2020
m.:
prisidėjo prie viešojo
Valstybės
turto
valdymo LRV,
vyriausiojo
sisteminio
ir
administravimo
centralizavimo ir optimizavimo
archyvaro tarnyba, organizacijų
efektyvumo didinimo.
priemonės.
kitos
viešojo lygmens
projektų
Nors Lietuvoje vykdoma
Finansų valdymo ir apskaitos valdymo institucijos. įgyvendinimas
ir
bendrųjų funkcijų
sistemos ir priemonės (perėjimas
stebėsena).
vykdymo efektyvumo
prie centralizuotų sistemų ir, jeigu
stebėsena, daugumos
reikalinga,
naujų
sistemų
veiklos efektyvumo
diegimas).
vertinimo kriterijų
IRT sprendimų (informacinių
reikšmės gerėja lėtai,
sprendimų, registrų ir t. t.)
tebėra daug rezervų
diegimas.
taupyti valstybės
Dokumentų valdymo sistemos ir
biudžeto lėšas
priemonės.
optimizuojant bendrąsias Bandomieji valdžios funkcijų ir
funkcijas.
išlaidų
efektyvumo
didinimo
projektai ir jų rezultatų sklaida.
Teisės aktų peržiūra, procesų
supaprastinimas, struktūrų ir
funkcijų standartizavimas.
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Problema ir rizika,
kurią sprendžia
iniciatyva

Rekomendacijos dėl iniciatyvos

Atsakingos
institucijos

Įgyvendinimo
terminas

Vadovų, valstybės tarnautojų ir
kitų darbuotojų mokymai bendrųjų
valdžios
funkcijų
ir
išlaidų
efektyvumo didinimo srityje.
Bendrųjų valdžios funkcijų ir
išlaidų
efektyvumo
didinimo
stebėsena ir vertinimas, gairių ir
rekomendacijų rengimas
(personalo valdymo sistemos pagal
šią iniciatyvą nefinansuojamos).
Kokybiškai taikyti strateginio planavimo priemones, plėtoti veiklos rezultatų stebėseną, peržiūrėti strateginio
planavimo sistemas centriniu ir vietos lygmeniu, kuriant integruotas vertinimo kriterijų sistemas, tobulinti
vertinimo kriterijų kokybę, kokybiškai įgyvendinti visus veiklos valdymo proceso etapus (matavimą, veiklos
rezultatų integravimą ir naudojimą), stiprinti atsakingų vadovų ir tarnautojų gebėjimus, juos aktyviai įtraukiant
į veiklos valdymo procesų diegimą institucijose ar įstaigose.
2007–2013 m.
Strateginio planavimo sistemų LR
Vyriausybės 2014–2020
m.
(sisteminio lygmens
laikotarpiu įgyvendinta
peržiūra centriniu ir vietos kanceliarija
(koordinuojančioji
iniciatyvos).
nacionalinė strateginio
lygmeniu.
institucija),
planavimo reforma,
Viešųjų
investicijų
procesų
LR vidaus reikalų
įdiegta daug skirtingų
peržiūra
ir
tobulinimas, ministerija,
veiklos valdymo
alternatyvų, kaštų ir naudos LR
finansų
sprendimų. Taip pat
analizė.
ministerija
buvo įgyvendinta viešojo Strateginio planavimo ekspertų
sektoriaus apskaitos
profesinio
tinklo
sukūrimas,
reforma – užtikrintas
palaikymas, plėtra.
finansinių veiklos
Strateginio valdymo stiprinimas
duomenų kaupimas. Vis
vietos
savivaldos
lygmeniu,
dėlto liko kelios
įtraukiant savivaldybių vadovų
problemos: (1) iki šiol
lygmens tarnautojus į įvairius
daug dėmesio buvo
mokymus,
ekspertų
tinklus,
skiriama planavimui
dalijimosi patirtimi renginius.
tobulinti, o veiklos
Viešojo
administravimo
rezultatų stebėsenai
subjektuose įdiegtų strateginio ir
(rezultatų matavimui,
veiklos valdymo įrankių ir IT
rezultatų integravimui ir
sistemų auditas.
naudojimui) nebuvo
Viešojo administravimo subjektų
skiriama pakankamai
brandos strateginio ir veiklos
dėmesio, ugdomi
valdymo srityse įvertinimas.
institucijų gebėjimai
Integruotų veiklos valdymo ir
šiose srityse; (2) taip pat
vertinimo
kriterijų
sistemų
trūksta integruotos
kūrimas.
vertinimo kriterijų
Vertinimo
kriterijų
kokybės
sistemos, kokybiškų
stiprinimo
priemonių
kriterijų; (3) galiausiai
įgyvendinimas (tarp jų institucijų
stebėsenos duomenų
gebėjimų stiprinimas nustatant
kokybė ir panaudojimas
vertinimo kriterijus ir juos
tebėra riboti.
apibrėžiant).
Tolesnė Stebėsenos informacinės
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Problema ir rizika,
kurią sprendžia
iniciatyva

Rekomendacijos dėl iniciatyvos

Atsakingos
institucijos

Įgyvendinimo
terminas

sistemos funkcionalumų plėtra
(įtraukiant
metinius
veiklos
planus).
Veiklos
rezultatų
stebėsenos
(rezultatų matavimui, rezultatų
integravimui
ir
naudojimui)
procesų
institucionalizavimas,
gebėjimų
stiprinimas,
kompetencijos centro sukūrimas
(rengiamos
gairės,
teikiamos
konsultacijos veiklos valdymo
srityje).
Tarnautojų
analitinių
kompetencijų tobulinimas.
Sukurti sisteminių reformų projektų koordinavimo sistemą ir valdymo grupę, kuri padėtų sudaryti ir įgyvendinti
sisteminių reformų projektus, atitinkančius politines ES institucijų iniciatyvas, LR Vyriausybės prioritetus ar kitas
sistemines Lietuvos viešojo valdymo institucijų iniciatyvas.
Nors 2007–2013 m. buvo Profesionalių projektų vadovų LR
Vyriausybės 2014–2020
m.
(sisteminio lygmens
siekiama įgyvendinti su
grupės sutelkimo ir sėkmingo jos kanceliarija
iniciatyvos).
sisteminėmis viešosios
veikimo galimybių analizė, tokios (koordinuojančioji
institucija),
politikos reformomis
grupės sukūrimas. Ji padėtų
Lietuvos
susijusias priemones,
užpildyti
pokyčių
valdymo, ministerijos (ypač
tačiau vertinimas
projektų
valdymo
ir LR ūkio ministerija,
atskleidė tokių projektų
administracinių gebėjimų spragas kuri savo veikloje
įdiegusi
srauto, lyderystės,
institucijose
ir
įstaigose. yra
projektų
valdymą).
pokyčių valdymo,
Profesionalūs projektų vadovai
projektų valdymo ir
padėtų valdyti pokyčius, kurie kyla
administracinių gebėjimų vykstant pasirengimo ir sisteminių
trūkumą viešojo valdymo reformų įgyvendinimo procesams.
institucijose. Taip pat per Sisteminių
reformų
projektų
interviu programą
koordinavimo
sistemos
paaiškėjo, kad norint
koncepcijos sukūrimas ir jos
sėkmingai įgyvendinti
įgyvendinimas. Ši iniciatyva turėtų
reformą (kaip ir bet kurį
būti įgyvendinama, pirmiausia
pokytį) reikalingas
atliekant parengiamuosius darbus
„savininkas“, stiprus
(galimybių analizės, teisės aktų
įgaliojimus turintis
analizės atlikimas, koncepcijos
lyderis, o pavienės
sukūrimas), vėliau įgyvendinant
institucijos nemato
pasirinktą sistemos alternatyvą.
poreikio inicijuoti tokius
Lyderystės gebėjimų stiprinimas
projektus.
institucijose
ir
individualūs
mokymai
vadovų
lygmens
tarnautojams (coaching).
Pokyčių
valdymo
gebėjimų
stiprinimas institucijų aukščiausių
ir viduriniosios grandies vadovų
lygmeniu.
Projektų
valdymo
priemonių
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Problema ir rizika,
kurią sprendžia
iniciatyva

Rekomendacijos dėl iniciatyvos
diegimas
(aktuali
ministerijos patirtis).

LR

Atsakingos
institucijos

Įgyvendinimo
terminas

ūkio

10.1.2 KONKRETUSIS UŽDAVINYS „Padidinti viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą“
5. Skatinti antikorupcinių priemonių įgyvendinimą Lietuvos viešajame sektoriuje.
6. Įgyvendinti iniciatyvas, skirtas informacijos prieinamumui piliečiams didinti ir valdžios
duomenims atverti verslui.
7. Skatinti viešojo valdymo institucijų konsultavimąsi su visuomene ir didinti jos dalyvavimo
viešojo valdymo procesuose galimybes.
Iniciatyvų detalizavimas
Problema ir rizika,
Rekomendacijos dėl iniciatyvos
Atsakingos
Įgyvendinimo
kurią sprendžia
institucijos
terminas
iniciatyva
Skatinti antikorupcinių priemonių įgyvendinimą Lietuvos viešajame sektoriuje stiprinant atsakingų institucijų
gebėjimus ir įgyvendinant kovos su korupcija programas valdymo srityse ir lygmenyse, kuriems būdinga
didžiausia korupcijos rizika.
Sukūrusi plačią teisinę Kovos su korupcija programų ir jose LR
teisingumo 2014–2020
m.
sistemą
Lietuva
jau numatytų priemonių įgyvendinimas ministerija
(sisteminės
ir
pademonstravo
ryžtą viešojo valdymo srityse, kurioms (koordinuojančioji
organizacinės
užkirsti kelią korupcijai būdinga aukšta korupcija.
institucija), Lietuvos priemonės).
ir su ja kovoti. Tačiau Korupcijos iniciatyvų valdymo ir Respublikos
Lietuvos
korupcijos koordinavimo priemonės ir korupcijos specialiųjų tyrimų
suvokimo
indekso pokyčių stebėsenos mechanizmai.
tarnyba,
kitos
rodiklis
yra
vienas Tyrimai, analizės ir galimybių studijos ministerijos pagal
žemiausių tarp ES šalių dėl tikslinių priemonių, kurios būtų savo kompetencijos
narių. Net 29 proc. veiksmingiausios kovoti su korupcija sritį, savivaldybės.
Lietuvos
piliečių aukščiausios rizikos valdymo srityse ir
praėjusiaisiais
metais lygmenyse.
buvo prašomi kyšio arba Teisės aktų nuostatų peržiūra ir jų
buvo tikimasi, kad jie jį tobulinimas
siekiant
sumažinti
duos (palyginti su 4 proc. galimybes pasireikšti korupcinėms
ES vidurkiu). Kovojant su praktikoms (pvz., Viešųjų pirkimų
korupcija reikia taikyti įstatymo ar Politinių partijų ir
kompleksinį
požiūrį: politinių kampanijų finansavimo bei
neužtenka pasitenkinti finansavimo
kontrolės
įstatymo
valstybės
tarnautojų griežtinimas).
mokymais
tarnybinės Mokymai, skirti viešojo valdymo
etikos ar korupcijos institucijų
darbuotojų
prevencijos srityje, bet kompetencijoms tarnybinės etikos,
reikia
tobulinti korupcijos prevencijos ir korupcijos
atskaitomybės
tyrimo srityse didinti.
mechanizmus ir viešojo Visuomenės informavimo veiklos apie
sektoriaus
procedūrų nacionaliniu ir savivaldybių lygmeniu
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Problema ir rizika,
kurią sprendžia
iniciatyva
skaidrumą.
Be
to,
iniciatyvas, skirtas kovai
su
korupcija,
reikia
vykdyti tose srityse,
kuriose korupcijos rizika
yra didžiausia (viešųjų
pirkimų srityje, sveikatos
priežiūros
sektoriuje,
politinių
partijų
finansavimo skaidrumo
srityje ir savivaldybėse).

Rekomendacijos dėl iniciatyvos

Atsakingos
institucijos

Įgyvendinimo
terminas

vykdomas antikorupcines veiklas ir
galimybes kreiptis į institucijas,
susidūrus su korupcine veikla
(parenkamos taip, kad pasiektų kuo
platesnę visuomenės dalį, pavyzdžiui,
įtraukiant NVO, vietos bendruomenes
ir privatų sektorių).
Priemonės
skirtos
visuomenės
nepakantumo
korupcinei
veiklai
didinimui, įtraukiant NVO, vietos
bendruomenes ir privatų sektorių.

Įgyvendinti iniciatyvas, skirtas informacijos prieinamumui piliečiams didinti ir valdžios duomenims atverti
verslui.
Nepaisant
Lietuvoje Greta vykdomi tyrimai, analizės ir LR vidaus reikalų 2014–2020 m. (I
padarytos
pažangos galimybių studijos dėl viešinamos ministerija, LR ūkio etapas
2014–
informacijos
informacijos ir duomenų apimties, ministerija, IVPK ir 2015
m.:
prieinamumo
srityje, taip pat neviešinimo priežasčių, kitos
ministerijos pasiruošimas
2011 m. „Transparency kokios informacijos ar prieigos prie pagal
savo parengiant
International“
atvirų duomenų trūksta verslui ir kompetencijos sritį.
koncepciją;
II
duomenimis, 44 proc. visuomenei, kokia forma verslui ir
etapas
2016–
šalies gyventojų mano, visuomenei būtų patogiausia gauti jai
2020
m.:
jog
yra
per
daug reikalingą informaciją.
informacijos
ir
informacijos,
kurios Parengiama informacijos ir atvirų
duomenų
valstybės ir savivaldybių duomenų bendra vizija ir koncepcija,
atvėrimo
institucijos bei įstaigos joje užtikrinama atskirų ministerijų
projektų
neviešina ir neteikia. Po atsakomybė ir vykdomų veiklų
įgyvendinimas).
kreipimosi į valstybės ar informacijos bei duomenų srityje
savivaldybių
įstaigas, koordinavimas,
savivaldybių
ir
institucijas beveik pusė privačių subjektų įtraukimas.
respondentų gavo juos Teisės aktų peržiūra ir naujų teisės
netenkinantį, neišsamų aktų rengimas (pvz., aiškus teisių
atsakymą, o 7 proc. naudoti
gautus
duomenis
respondentų atsakymo apibrėžimas),
viešojo
sektoriaus
apskritai nesulaukė. Nors darbuotojų
pareigybių
aprašų
Lietuvoje buvo pradėta peržiūra, siekiant pašalinti teisines
įgyvendinti
atvirų kliūtis informacijos ir atvirų duomenų
valdžios
duomenų iniciatyvai plėtoti.
iniciatyva,
reikalingos Informacijos ir atvirų duomenų
papildomos
pastangos pateikimo kokybės gerinimas ir
šioje srityje.
kreipimosi procedūrų lengvinimas
pasitelkiant IRT sprendimus (pvz.,
mobiliosios
aplikacijos,
atvirų
duomenų teikimas pasitelkiant vieną
bendrą portalą, užtikrinimas, kad
įstaigos duomenis teiktų rinkmenomis
ir atvirais XML, CSV, XLS ar TXT
formatais ir t. t.).
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Problema ir rizika,
kurią sprendžia
iniciatyva

Rekomendacijos dėl iniciatyvos

Atsakingos
institucijos

Įgyvendinimo
terminas

Viešinimo
kampanijos
apie
informacijos ir atvirų duomenų
prieinamumą.
Skatinti viešojo valdymo institucijų konsultavimąsi su visuomene ir didinti jos dalyvavimo viešojo valdymo
procesuose galimybes.
Plėtojantis IRT, piliečiai Tyrimai, analizės ir galimybių studijos LR
Vyriausybės 2014–2020 m. (I
reikalauja
daugiau dėl visuomenei priimtinų dalyvavimo kanceliarija
etapas
2014–
el. demokratijos, daugiau sprendimų priėmimo procese formų.
(koordinuojančioji
2016
m.:
informacijos,
Bendros metodikos, orientuotos į institucija),
LR reikiamų tyrimų
konsultavimosi
ir aktyvų visuomenės įtraukimą ir vidaus
reikalų ir
galimybių
galimybių daryti realią konsultacijos proceso detalizavimą ministerija,
LR studijų
įtaką
viešiesiems sukūrimas
(aiškaus
konsultacijų susisiekimo
parengimas,
sprendimams.
Kita turinio nustatymas, konsultavimosi su ministerija,
bendros
vertus, daugelis iki šiol tikslinėmis grupėmis užtikrinimas, Informacinės
metodikos
įgyvendintų
iniciatyvų informacijos sklaidos kanalų apie visuomenės plėtros parengimas
ir
Lietuvoje nepasiteisino, vyksiančias konsultacijas apibrėžimas, komitetas
prie IRT sprendimo
nesudomino
piliečių, konsultacijų laikotarpių nustatymas ir Susisiekimo
parengimas,
buvo
nežinomos, grįžtamojo ryšio suteikimas dėl ministerijos,
teisinio
nenaudojamos
ir konsultacijų rezultatų panaudojimo LR
teisingumo reglamentavimo
neįtakingos.
Lietuvoje tiek nuomonių pareiškėjams, tiek visai ministerija ir kitos tobulinimas;
II
planuojama pereiti prie visuomenei, pvz., per aiškinamąsias suinteresuotosios
etapas
2017–
centralizuotos
pastabas, lydinčias teisės aktus, kurios įstaigos.
2020
m.:
konsultacijų platformos, paaiškintų, kaip buvo atsižvelgta į
konsultavimosi
kuri gali būti pritaikoma viešąją nuomonę).
su
visuomene
pavienių valstybės ir Vieno integruoto IRT sprendimo dėl
mechanizmų
savivaldybių institucijų ir viešųjų konsultacijų organizavimo
pagal parengtą
įstaigų poreikiams.
sukūrimas, kuris būtų naudojamas
metodiką
tiek
valstybės,
tiek
savivaldos
tobulinimas,
lygmeniu.
kūrimas
ir
Reikalingo teisinio reglamentavimo
išbandymas,
dėl piliečių įtraukimo į sprendimų
viešinimo
priėmimą tobulinimas (pvz., valstybės
kampanijos,
tarnautojų
pareigybių
aprašų
mokymai).
papildymas).
Viešojo
valdymo
institucijų
konsultavimosi
su
visuomene
mechanizmų pagal parengtą metodiką
tobulinimas, kūrimas ir išbandymas
(pvz., per NVO, vietos bendruomenes
ar
interaktyvias
mobiliąsias
aplikacijas).
Viešinimo
kampanijos
apie
visuomenės
galimybes
dalyvauti
sprendimų priėmimo procese.
Politikų ir viešojo sektoriaus
darbuotojų mokymai, kaip turėtų
vykti konsultacijos su visuomene.
Stebėsenos mechanizmų sukūrimas
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Problema ir rizika,
kurią sprendžia
iniciatyva

Rekomendacijos dėl iniciatyvos

Atsakingos
institucijos

Įgyvendinimo
terminas

dėl bendradarbiavimo su visuomene
efektyvumo ir jų nuomonės
inkorporavimo priimant sprendimus.

10.1.3 KONKRETUSIS UŽDAVINYS „Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų
atitiktį visuomenės poreikiams“
8. Plėtoti kokybės vadybos metodų taikymą viešojo valdymo institucijose ir toliau vykdyti šių
metodų taikymo stebėseną.
9. Kurti ir įgyvendinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybės ir asmenų aptarnavimo gerinimo
iniciatyvas.
Iniciatyvų detalizavimas
Problema ir rizika,
Rekomendacijos dėl iniciatyvos
Atsakingos
kurią sprendžia
institucijos
iniciatyva
Plėtoti kokybės vadybos metodų taikymą viešojo valdymo institucijose ir toliau vykdyti
stebėseną.
Nors 2007–2013 m. Įdiegtų KVS sistemų viešojo valdymo LR vidaus reikalų
laikotarpiu
daugelis institucijose ir įstaigose (centriniu ir ministerija
viešojo
sektoriaus vietos lygmeniu) stebėsena (kokybės (koordinuojančioji
organizacijų
įsidiegė vadybos strategijos Lietuvos viešojo institucija),
LR
įvairius kokybės vadybos valdymo institucijose sukūrimas, Vyriausybės
metodus,
tačiau siekiant kryptingo ir nuoseklaus KVS kanceliarija.
institucijose
jie
yra diegimo; KVS peržiūra).
taikomi
formaliai. KVS kompetencijos centro steigimas
Institucijos ir įstaigos (metodinės konsultacijos viešojo
susiduria su kokybės valdymo institucijoms KVS diegimo
vadybos
metodų srityje).
suderinamumo
su Įdiegtų kokybės vadybos sistemų
strateginio
valdymo peržiūra ir pritaikymas įstaigos
tvarka ir kitais įsidiegtais poreikiams.
vidaus administravimo Gerosios praktikos sklaida per
įrankiais
iššūkiais. įvairius tarpinstitucinius renginius.
Organizacijoms
trūko Kokybės
vadybos
kultūros
metodinio vadovavimo ar stiprinimas institucijose, įtraukiant
koordinavimo,
todėl vadovų
lygmens
tarnautojus,
dažnai būdavo diegiami stiprinant jų palaikymą, kai taikomi
įstaigoms
ne
itin kokybės vadybos metodai.
tinkantys
kokybės Bendrojo
vertinimo
modelio
vadybos metodai.
diegimas
viešojo
sektoriaus
organizacijose.
Institucijų tarpusavio palyginimo
iniciatyvos (lyginamoji analizė pagal
etaloną arba geriausios praktikos

Įgyvendinimo
terminas
šių metodų taikymo
2014–2020
m.
(keli
sisteminio
lygmens projektai
esamai situacijai
įvertinti
ir
tolesnėms plėtros
kryptims nustatyti,
KVS
diegimo
iniciatyvos turėtų
būti
įgyvendinamos
organizacijų
lygmeniu).
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Problema ir rizika,
kurią sprendžia
iniciatyva

Rekomendacijos dėl iniciatyvos

Atsakingos
institucijos

Įgyvendinimo
terminas

siekimas, angl. benchmarking).
Kurti ir įgyvendinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybės ir asmenų aptarnavimo gerinimo iniciatyvas.
Nors 2007–2013 m. buvo Bandomųjų viešųjų paslaugų centrų LR vidaus reikalų 2014–2020
m.
parengta daug metodinės projektų įgyvendinimas.
ministerija
(keli
sisteminio
informacijos
viešųjų Viešųjų paslaugų standartų kūrimas. (koordinuojančioji
lygmens projektai
paslaugų kokybės ir Vartotojų patenkinimo paslaugomis institucija).
skirti
metodinei
piliečių
aptarnavimo matavimas ir stebėsena.
pagalbai
teikti,
srityje, tačiau efektyvaus Kokybiško asmenų aptarnavimo
stebėsenai
visos
asmenų
aptarnavimo kultūros
viešojo
sektoriaus
Lietuvos
mastu
rodikliai
per
metus organizacijose (tiek centriniu, tiek
vykdyti; paslaugų
keičiasi
nedaug vietos
lygmeniu)
stiprinimas,
kokybės ir asmenų
(šimtosiomis
dalimis). organizuojant
renginius,
aptarnavimo
Kokybės vadybos metodų interaktyvius mokymus.
gerinimo
diegimas ir vieno langelio „Slapto
kliento“
tyrimų
iniciatyvos turėtų
principo įgyvendinimas įgyvendinimas.
būti
yra
būtina,
tačiau Konsultacinių centrų steigimas,
įgyvendinamos
nepakankama
sąlyga, bendros konsultavimo praktikos
organizacijų
siekiant efektyvaus ir užtikrinimas (ypač ES struktūrinę
lygmeniu).
kokybiško
piliečių paramą
administruojančiose
aptarnavimo. Šiuo metu institucijose ar įstaigose).
tebėra
opi
klientų Savivaldybėms perduotų funkcijų
aptarnavimo
kultūros veiklos kokybės vertinimas.
problema, taip pat yra Aktyvus savivaldybių įtraukimas į
piliečių
pasitenkinimo kokybės vadybos specialistų tinklus.
paslaugomis matavimo Svarbu kaip įmanoma labiau į tokių
ir stebėsenos trūkumas.
iniciatyvų veiklą įtraukti pačių
institucijų ar įstaigų darbuotojus. Tai
stiprintų
„nuosavybės“
ir
atsakomybės jausmą organizacijose.
Stipresnis vartotojų įtraukimas į
paslaugų gerinimą (angl.
coproduction, co-design and cocreation).

10.1.4 KONKRETUSIS UŽDAVINYS „Pagerinti verslo reguliavimo aplinką“
10. Įgyvendinti inovatyvius teisingumo vykdymo procesus ir didinti teisingumo sistemos veikimo
efektyvumą.
11. Įgyvendinti geresnio reglamentavimo iniciatyvas, ypač administracinės naštos mažinimo ir
verslo priežiūros institucijų veiklos konsolidavimo iniciatyvas.
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Iniciatyvų detalizavimas
Problema ir rizika,
Rekomendacijos dėl iniciatyvos
Atsakingos
Įgyvendinimo
institucijos
terminas
kurią sprendžia
iniciatyva
Įgyvendinti inovatyvius teisingumo vykdymo procesus ir didinti teisingumo sistemos veikimo efektyvumą.
2007–2013
m. Teismuose įdiegtų kokybės vadybos LR
teisingumo 2014–2020
m.
(keli
sisteminio
laikotarpiu teisingumo ir vidaus administravimo tobulinimo ministerija,
sistemos
institucijose įrankių peržiūra, stebėsena ir Nacionalinė teismų lygmens projektai,
administracija.
skirti
metodinei
buvo įgyvendinami keli tobulinimas.
pagalbai
teikti,
kokybės vadybos metodų Tolesnė teismų funkcijų peržiūra,
stebėsenai
visos
diegimo
ir
vidaus paliekant tik teismams būdingas
Lietuvos
mastu
administravimo
veiklas.
vykdyti,
iniciatyvos,
tobulinimo
projektai. Bylų apskaitos ir bylų krūvio
reikalaujančios
Taip pat atlikta teismų optimizavimo sistemos sukūrimas.
politinio
funkcijų
peržiūra, Alternatyvaus ginčų nagrinėjimo ir
palaikymo, privalo
atsisakyta
teismams Tarėjų instituto steigimo analizės
būti
nebūdingų funkcijų. Vis atlikimas.
įgyvendinamos
dėlto esama institucijų Piliečių
pasitenkinimo
teismų
vykdomosios
tarpusavio
paslaugomis
tyrimo
atlikimas,
valdžios
institucijų).
bendradarbiavimo
stebėsena.
problemų, proaktyvios Valstybės garantuojamos teisinės
naujų
iniciatyvų pagalbos
sistemos
efektyvumo
įgyvendinimo galimybių vertinimas.
analizės trūkumo.
Įvairios kitos studijos, tyrimai,
analizės.
Teismų administracinių funkcijų
optimizavimas,
dalinis
centralizavimas.
Įgyvendinti geresnio reglamentavimo iniciatyvas, ypač administracinės naštos mažinimo ir verslo priežiūros
institucijų veiklos konsolidavimo iniciatyvas.
2007–2013 m. geresnio Administracinės naštos piliečiams ir LR ūkio ministerija 2014–2020
m.
(sisteminio
reglamentavimo
ūkio subjektams vertinimų atlikimas (koordinuojančioji
institucija),
lygmens projektai)
iniciatyvos
buvo ir rezultatų panaudojimo stebėsena.
LR vidaus reikalų
įgyvendinamos
Rizikos valdymo sistemų verslą
ministerija
fragmentiškai.
Buvo kontroliuojančiose
institucijose
atlikta
įvairių diegimas.
administracinės naštos Tarnybinių gebėjimų reikalingų
vertinimų,
sukurtos atlikti
sprendimų
poveikio
stebėsenos informacinės vertinimus stiprinimas;
sistemos, tačiau tebėra Savivaldybių
gebėjimų
/
rizika,
kad
parengti kompetencijų stiprinimas, siekiant
dokumentai ir įrankiai jas įtraukti į administracinės naštos
nebus
išnaudojami. vertinimą ir mažinimą.
Naudinga
taikyti Sprendimų poveikio verslo sąlygoms
papildomas
geresnio vertinimas.
reglamentavimo
Atskirų sričių teisinio reguliavimo
priemones ir aktyviau analizė. Užsienio šalių praktikos
įtraukti savivaldybes.
analizė.
Ūkio subjektų priežiūrą vykdančių
institucijų funkcijų optimizavimas.
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10.1.5 KONKRETUSIS UŽDAVINYS „Pagerinti žmogiškųjų išteklių valdymą valstybės tarnyboje“
Iniciatyvų detalizavimas
12. Įgyvendinti kompetencijomis grįstą žmogiškųjų išteklių valdymo modelį valstybės ir
savivaldybių institucijose bei įstaigose.
13. Sukurti aukštesniosios valstybės tarnybos sistemą ir stiprinti vadovų grandį.
14. Sukurti finansinės ir nefinansinės motyvacijos sistemą valstybės tarnyboje ir atskirose
institucijose bei įstaigose.
Problema ir rizika,
Rekomendacijos dėl iniciatyvos
Atsakingos
Įgyvendinimo
kurią sprendžia
institucijos
terminas
iniciatyva
Įgyvendinti kompetencijomis grįstą žmogiškųjų išteklių valdymo modelį valstybės ir savivaldybių institucijose bei
įstaigose.
2007–2013
m. Institucijoms ir įstaigoms būtinų Valstybės
2014–2020
m.
programavimo
kompetencijų nustatymas ir pareigybių tarnybos
(organizacijų
laikotarpiu finansuotas aprašymas, trūkstamų kompetencijų ir departamentas
lygmens projektai
kompetencijomis grįsto mokymų poreikių nustatymas, karjeros prie
LR įsidiegiant
modelio
sukūrimas. planavimas.
Vyriausybės, LR kompetencijų
2014 m.
planuojama Valstybės
tarnautojų
mokymai, vidaus
reikalų modelį
priimti
Valstybės reikalingi būtinajam kompetencijų ministerija.
institucijose
ir
tarnybos
įstatymo lygiui pagal kompetencijų modelį
įstaigose, vykdant
pakeitimus, susijusius su užtikrinti.
mokymus;
kompetencijų
modelio Į kompetencijų vertinimą orientuotos
valstybės projektų
įtvirtinimu.
Taigi valstybės tarnautojų atrankos sistemos
planavimas
ateinančiuoju laikotarpiu tobulinimas.
(sisteminis
būtina
užtikrinti Visos
kvalifikacijos
tobulinimo
projektas atrankos
veiksmingą jo taikymą priemonės turi būti susijusios su
tobulinimui).
valstybės ir savivaldybių kompetencijų modelio įgyvendinimu
institucijose ir įstaigose.
arba
finansuojamos
pagal
kitas
iniciatyvas kaip papildoma priemonė
konkretiems pokyčiams įgyvendinti.
Sukurti aukštesniosios valstybės tarnybos sistemą ir stiprinti vadovų grandį.
Aukštesnioji
valstybės Vadovų gebėjimų ir kompetencijų, Valstybės
2014–2020
m.
tarnyba
ir
vadovų reikalingų veiksmingai lyderystei (pvz., tarnybos
(sisteminiai
lyderystė yra vienos iš strateginio mąstymo, orientacijos į departamentas
projektai)
pagrindinių
viešojo rezultatus,
komunikacijos
ir prie LRV, LR
valdymo
reformų motyvavimo), tobulinimas.
vidaus
reikalų
iniciatyvų Europos šalyse Pažangių aukštesniųjų kategorijų ir ministerija
(remiantis EUPAN tinklo vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų
narių
apklausa). atrankos,
vertinimo
ir
karjeros
Lietuvoje
kuriama planavimo priemonių diegimas.
aukštesniosios valstybės Aukštesniųjų
kategorijų
ir
tarnybos sistema, kuri vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų
apims 17–20 kategorijos bendradarbiavimo
instrumentų
I–III
įstaigų
grupės kūrimas.
vadovus
(išskyrus
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Problema ir rizika,
Rekomendacijos dėl iniciatyvos
Atsakingos
Įgyvendinimo
kurią sprendžia
institucijos
terminas
iniciatyva
politinio
(asmeninio)
pasitikėjimo
valstybės
tarnautojus).
Sukurti finansinės ir nefinansinės motyvacijos sistemą valstybės tarnyboje ir atskirose institucijose bei įstaigose.
Tarnybinės
veiklos Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos Valstybės
2014–2020 m.
vertinimo
sistemos vertinimo motyvavimo ir darbo tarnybos
tiesioginis susiejimas su užmokesčio
sistemos
koncepcijų departamentas
darbo užmokesčiu yra parengimas, kuriose būtų atlikta prie
LR
neveiksmingas,
darbo galimybių diegti atitinkamas paskatas Vyriausybės, LR
užmokesčio struktūra – analizė
ir
įvertinamas
poveikis. vidaus
reikalų
neskatinanti
Koncepcijose taip pat turėtų būti ministerija, LR
rezultatyvumo,
o numatytos svarbiausios motyvavimo finansų
nefinansinių
paskatų sistemos kūrimo ir diegimo veiklos.
ministerija
sistema yra neišplėtota. Nefinansinio motyvavimo priemonių
Taigi
reikalingas diegimas institucijose ir įstaigose.
veiksmingas paskatų ir
motyvacijos
mechanizmas,
kuris
užtikrintų
valstybės
tarnautojų orientaciją į
rezultatus ir visuomenės
poreikius.
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4.2. REKOMENDACIJOS DĖL ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS
ADMINISTRAVIMO SISTEMOS IR (ARBA) PROCEDŪRŲ (ĮSKAITANT
ADMINISTRAVIMO TVARKAS) TOBULINIMO
2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama tobulinti viešojo valdymo projektų
administravimą toliau pateikiamomis kryptimis.
 2014–2020 m. laikotarpiu viešojo valdymo srities intervencijų administravimo
efektyvumas turėtų būti pirmiausia siejamas su (1) reikalavimų projektams
diferencijavimu pagal projektų dydį ir (2) projektų kompleksiškumo mažinimu bei
platesniu supaprastinimo priemonių taikymu.
 Planuojamą taikyti kaštų ir naudos analizę (dėl sudėtingumo) rekomenduojama numatyti
tik stambiems, valstybinės reikšmės projektams.
 2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama atsisakyti valstybės projektų planavimo
fragmentacijos ir tikslingai iš anksto suplanuoti intervencijas pagal aktualius lygmenis
(sisteminį ir organizacijų). Tai padėtų atsirasti daugiau sisteminio lygmens projektų,
kurie būtų administruojami aukšta organizacine branda ir stipriais administraciniais
gebėjimais pasižyminčių valstybės institucijų ar įstaigų.
5. Atsižvelgiant į regionų projektų planavimo nuoseklumo trūkumą, naujuoju programavimo
laikotarpiu rekomenduojama VRM ir toliau stiprinti savo kaip regioninio planavimo
koordinatoriaus vaidmenį ir taip užtikrinti regioninio planavimo integralumą, kad
didžiąja dalimi būtų paisoma kiekvieno iš regionų poreikių.
Taip pat 2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama (1) centrinei ir vietos valdžiai
glaudžiau bendradarbiauti rengiant pagrindinius ES struktūrinės paramos panaudojimą ir
skyrimą apibrėžiančius dokumentus; (2) diferencijuoti regionus pagal specifiką,
atsižvelgiant į būtent tai teritorijai aktualias problemas. 2014–2020 m. laikotarpiu
rekomenduojama visapusiškai įvertinti intervencijas ir regionų lygmeniu įgyvendinti tik
regionams būdingus projektus (pvz., teritorijų tvarkymo, savivaldybės lygmeniu teikiamų
viešųjų paslaugų prieinamumo ir kitus projektus). Bendresnio pobūdžio ir visas ar
daugumą savivaldybių apimančias iniciatyvas būtų galima įgyvendinti valstybės projektų
planavimo būdu, projektų vykdytojais nurodant centrinės valdžios institucijas, o
savivaldybes įtraukiant kaip partnerius.
Projektų atrankos būdas yra vienas esminių kriterijų grupuojant planuojamas įgyvendinti
iniciatyvas į veiksmų programos prioriteto priemones. 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiu yra numatyti keturi projektų atrankos būdai: (1) valstybės projektų planavimas,
(2) regionų projektų planavimas, (3) konkursas ir (4) tęstinė projektų atranka. Tai sudaro
platesnes pasirinkimo galimybes negu 2007–2013 m. laikotarpiu.
Toliau pateikiamoje lentelėje pristatomos bendros projektų atrankos būdo pasirinkimo
gairės. Jos atspindi esminius principus, kuriais remiantis vėliau teikiami siūlymai dėl galimų
projektų atrankos būdų.
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33 lentelė. Projektų atrankos būdų tinkamumas
Valstybės projektų
planavimas
Sisteminio
lygmens
projektai,
pavyzdžiui,
skirti
sisteminėms
viešosios
politikos
reformoms įgyvendinti.
Strateginio
planavimo
dokumentuose numatyti
vykdyti projektai.
Sektorines
iniciatyvas
vienijantys projektai.
Kompetencijos
centrų
kūrimo projektai.

Regionų projektų
planavimas
Savivaldybių
institucijoms
būdingi
organizacijų
lygmens
projektai
(su
savivaldybių teikiamomis
viešosiomis paslaugomis
susiję projektai ir t. t.).

Projektų konkursas
Tos pačios srities institucijų
projektai, iš kurių reikalinga
atrinkti
inovatyviausius,
geriausiai pasirengusius ir
motyvuotus
projektų
vykdytojus.
Projektų konkursas gali būti
taikomas siekiant išbandyti
įvairias
organizacijų
lygmens naujoves (itin
rekomenduojama
taikyti
bendradarbiavimo
ir
mokymų projektams).

Tęstinė projektų
atranka
Vienarūšės
veiklos,
skirtos momentiniams
institucijų poreikiams.
Išlaidos
apmokamos
taikant supaprastinimo
priemones.

34 lentelėje yra pristatomos siūlomos projektų atrankos tvarkos kiekvienai šios ataskaitos
4.1 poskyryje pasiūlytai 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų programavimo laikotarpio
viešojo valdymo tobulinimo iniciatyvai. Kadangi dauguma veiklų bus grupuojamos ir
įgyvendinamos kartu, vienai intervencijai gali būti taikomas daugiau negu vienas atrankos
būdas.
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34 lentelė. Siūlomos iniciatyvų projektų atrankos tvarkos
Veiksmų
programos
uždavinys
10.1.1 KONKRETUSIS
UŽDAVINYS
„Padidinti valdymo
orientaciją
į
rezultatus“

Siūloma viešojo
valdymo tobulinimo
iniciatyva
Kokybiškai
taikyti
įrodymais grįsto valdymo
priemones ir naudoti jų
rezultatus.

Siūlomas projektų
atrankos būdas

Siūlomo projektų atrankos būdo
pagrindimas

priemonių
ir
plėtra

Valstybės
projektų
planavimas.

Metodinis vadovavimas, patarimų ir konsultacijų
viešojo valdymo institucijoms teikimas visuose
proceso
etapuose
(planavimo,
vykdymo,
naudojimo), gerosios praktikos sklaida, renginių
organizavimas.
Įrodymais grįsto valdymo priemonių taikymo
finansavimas: programų vertinimo, funkcijų
peržiūros,
išplėstinio
sprendimų
poveikio
vertinimo, kitų priemonių vykdymas išorės būdu,
reikalingų išorės ekspertų pritraukimas.

Valstybės
projektų
planavimas.

Kompetencijos
centro
kūrimo
iniciatyvos, kurias įgyvendinant
viena ar kelios institucijos formuoja
tam tikros srities praktiką valstybės
mastu, teikia metodinę pagalbą,
vykdo stebėseną ir atlieka kitas
priskirtas funkcijas.
Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro iniciatyvą.

Vadovų, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų
mokymas dėl įrodymais grįsto valdymo priemonių.
Konsultacijos ir kitas bendradarbiavimas su
suinteresuotųjų grupių atstovais per įvairius
renginius.
Įrodymais grįsto valdymo priemonių taikymo
kokybės analizė, stebėsena ir tobulinimas (gairių,
metodikų, klausimynų, tvarkų, kitų įrankių

Valstybės
projektų
planavimas.
Valstybės
projektų
planavimas.
Projektų konkursas.
Valstybės
projektų
planavimas.

Rekomenduojamos veiklos
Įrodymais
grįsto
valdymo
kompetencijos
centrų
kūrimas
koordinuojančiosiose institucijose.

Valstybės
projektų
planavimas.

Siūloma grupuoti iniciatyvas pagal
atskirus sektorius arba institucijų /
įstaigų pavaldumo ryšius. Siekiant
didesnio
strategiškumo,
galima
finansuoti stambesnius projektus,
kurių vykdytoja būtų ministerija, o
pavaldžios įstaigos / institucijos ir
savivaldybės galėtų būti projekto
partneriai.
Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro iniciatyvą.
Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro iniciatyvą.
Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro iniciatyvą.
222

EINAMOJO STRATEGINIO VERTINIMO ATASKAITOS PARENGIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PRISTATYMO
PASLAUGOS

Veiksmų
programos
uždavinys

Siūloma viešojo
valdymo tobulinimo
iniciatyva
Didinti bendrųjų valdžios
funkcijų
ir
išlaidų
efektyvumą.

Rekomenduojamos veiklos

Siūlomas projektų
atrankos būdas

Siūlomo projektų atrankos būdo
pagrindimas

rengimas).
Bendrųjų valdžios funkcijų ir išlaidų efektyvumo
didinimo tyrimai, analizės, auditai, galimybių
studijos.

Valstybės
projektų
planavimas.

Kompetencijos
centro
kūrimo
iniciatyvos, kurias įgyvendinant
viena ar kelios institucijos formuoja
tam tikros srities praktiką valstybės
mastu, teikia metodinę pagalbą,
vykdo stebėseną ir atlieka kitas
priskirtas funkcijas.
Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro iniciatyvą.
Siūloma
įgyvendinti
sektorines
iniciatyvas vienijančius valstybės
projektų planavimo projektus.
Strateginiuose
dokumentuose
numatyta įgyvendinti iniciatyvą,
kurios vykdytoja yra LR finansų
ministerija.
Strateginiuose
dokumentuose
numatyta įgyvendinti iniciatyvą,
kurios vykdytoja yra LR finansų
ministerija.
Sektorines arba sisteminio lygmens
iniciatyvas IRT srityje siūloma
planuoti
valstybės
projektų
planavimo
būdu,
pasirenkant
tinkamiausią alternatyvą.
Inovatyvių
arba
bandomųjų
iniciatyvų įgyvendinimą siūloma
finansuoti projektų konkursų būdu,
nes tai leis atrinkti didžiausią

Bendrųjų valdžios funkcijų ir išlaidų efektyvumo
iniciatyvos detalizavimas: koncepcija.
Bendrųjų paslaugų centrų steigimas ir plėtra.

Valstybės
projektų
planavimas.
Valstybės
projektų
planavimas.

Valstybės turto valdymo
optimizavimo priemonės.

ir

Valstybės
projektų
planavimas.

Finansų valdymo ir apskaitos sistemos ir
priemonės (perėjimas prie centralizuotų sistemų
ir, jeigu reikalinga, naujų sistemų diegimas).

Valstybės
projektų
planavimas.

IRT sprendimų (informacinių sprendimų, registrų
ir t. t.) diegimas.

Valstybės
projektų
planavimas.

centralizavimo

Projektų konkursas.
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Veiksmų
programos
uždavinys

Siūloma viešojo
valdymo tobulinimo
iniciatyva

Rekomenduojamos veiklos

Siūlomas projektų
atrankos būdas

Dokumentų valdymo sistemos ir priemonės.

Projektų konkursas.

Bandomieji valdžios funkcijų ir išlaidų efektyvumo
didinimo projektai ir jų rezultatų sklaida.

Valstybės
projektų
planavimas.

Teisės aktų peržiūra, procesų supaprastinimas,
struktūrų ir funkcijų standartizavimas.

Valstybės
projektų
planavimas.

Regionų
projektų
planavimas.

Siūlomo projektų atrankos būdo
pagrindimas
pridėtinę vertę turinčius projektus ir
motyvuotus
bei
tinkamus
administracinius gebėjimus turinčius
projektų vykdytojus.
Labai daug dokumentų valdymo
sistemų buvo įdiegta 2007–2013 m.
laikotarpiu; šiuo metu iššūkių kelia
institucijų poreikiams nepritaikytos
ir sunkiai naudojamos sistemos,
todėl naujuoju laikotarpiu siūloma
finansuoti paraiškas konkurso būdu,
atrenkant centralizuoto pobūdžio
projektus, kurių vykdytojai būtų
motyvuoti ir turintys pakankamus
administracinius gebėjimus.
Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro iniciatyvą.
Siūloma jungti sektorines iniciatyvas
arba
suteikti
galimybę
savivaldybėms atlikti savo atliekamų
funkcijų peržiūras, standartizuoti
struktūras.
Valstybės
projektų
planavimas
leis
išvengti
fragmentacijos.
Regionų projektų planavimo atveju,
projektų
finansavimo
sąlygų
aprašuose galėtų būti apribotos
tinkamos išlaidos (t. y. galėtų būti
ribojama galimybė pirkti paslaugas).
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Veiksmų
programos
uždavinys

Siūloma viešojo
valdymo tobulinimo
iniciatyva

Kokybiškai
taikyti
strateginį planavimą ir
įgyvendinti
veiklos
rezultatų stebėseną.

Siūlomas projektų
atrankos būdas

Siūlomo projektų atrankos būdo
pagrindimas

Vadovų, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų
mokymas dėl bendrųjų valdžios funkcijų ir išlaidų
efektyvumo didinimo.
Bendrųjų valdžios funkcijų ir išlaidų efektyvumo
didinimo stebėsena ir vertinimas, gairių ir
rekomendacijų rengimas
(personalo valdymo sistemos pagal šią iniciatyvą
nefinansuojamos).
Strateginio planavimo sistemų peržiūra centriniu ir
vietos lygmeniu

Valstybės
projektų
planavimas.

Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro iniciatyvą.

Valstybės
projektų
planavimas.

Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro iniciatyvą.

Valstybės
projektų
planavimas, įtraukiant
savivaldybių
institucijas
kaip
projektų partneres.

Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro iniciatyvą;
sisteminio lygmens projektas, skirtas
centrinės
ir
vietos
valdžios
institucijoms.

Viešųjų investicijų procesų peržiūra ir tobulinimas,
alternatyvų, kaštų ir naudos analizė.

Valstybės
projektų
planavimas.

Rekomenduojamos veiklos

Strateginio planavimo ekspertų profesinio tinklo
sukūrimas, palaikymas, plėtra.

Valstybės
projektų
planavimas, įtraukiant
savivaldybių
institucijas
kaip
projektų partneres.

Siūloma
grupuoti
sektorines
iniciatyvas ir įgyvendinti kelis ar
keliolika
organizacijų
lygmens
projektų.
Tęstinė projektų atranka galėtų būti
taikoma atliekant alternatyvų, kaštų
ir
naudos
analizę
institucijų
poreikiams tenkinti.
Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro iniciatyvą;
sisteminio lygmens projektas, skirtas
centrinės
ir
vietos
valdžios
institucijoms.

Strateginio valdymo stiprinimas vietos savivaldos
lygmeniu, įtraukiant savivaldybių vadovų lygmens

Valstybės
projektų
planavimas, įtraukiant

Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro iniciatyvą;

Tęstinė
atranka.

projektų
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Veiksmų
programos
uždavinys

Siūloma viešojo
valdymo tobulinimo
iniciatyva

Siūlomas projektų
atrankos būdas

Siūlomo projektų atrankos būdo
pagrindimas

tarnautojus į įvairius mokymus, ekspertų tinklus,
dalijimosi patirtimi renginius.

savivaldybių
institucijas
kaip
projektų partneres.

sisteminio lygmens projektas, skirtas
centrinės
ir
vietos
valdžios
institucijoms.

Viešojo administravimo subjektuose įdiegtų
strateginio ir veiklos valdymo įrankių ir IT sistemų
auditas.

Valstybės
projektų
planavimas.

Viešojo
administravimo
subjektų
brandos
strateginio ir veiklos valdymo srityse įvertinimas.

Valstybės
projektų
planavimas.

Integruotų veiklos valdymo ir vertinimo kriterijų
sistemų kūrimas.

Valstybės
projektų
planavimas.

Vertinimo kriterijų kokybės stiprinimo priemonių
įgyvendinimas (tarp jų institucijų gebėjimų
stiprinimas, nustatant vertinimo kriterijus ir juos
apibrėžiant).

Valstybės
projektų
planavimas.

Tolesnė Stebėsenos informacinės sistemos
funkcionalumų plėtra (įtraukiant metinius veiklos
planus).

Valstybės
projektų
planavimas.

Veiklos rezultatų stebėsenos (rezultatams matuoti,

Valstybės

Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro iniciatyvą;
sisteminio lygmens projektas, skirtas
centrinės
ir
vietos
valdžios
institucijoms.
Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro iniciatyvą;
sisteminio lygmens projektas, skirtas
centrinės
ir
vietos
valdžios
institucijoms.
Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro iniciatyvą;
sisteminio lygmens projektas, skirtas
centrinės
ir
vietos
valdžios
institucijoms.
Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro iniciatyvą;
sisteminio lygmens projektas, skirtas
centrinės
ir
vietos
valdžios
institucijoms.
Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro iniciatyvą;
sisteminio lygmens projektas, skirtas
centrinės
ir
vietos
valdžios
institucijoms.
Gali būti įgyvendinama pagal

Rekomenduojamos veiklos

projektų
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Veiksmų
programos
uždavinys

Siūloma viešojo
valdymo tobulinimo
iniciatyva

Sukurti
sisteminių
reformų
projektų
koordinavimo sistemą ir
valdymo grupę.

Rekomenduojamos veiklos

Siūlomas projektų
atrankos būdas

Siūlomo projektų atrankos būdo
pagrindimas

integruoti
ir
naudoti)
procesų
institucionalizavimas,
gebėjimų
stiprinimas,
kompetencijos centro sukūrimas (rengiamos
gairės, teikiamos konsultacijos veiklos valdymo
srityje).
Tarnautojų analitinių kompetencijų tobulinimas.

planavimas.

kompetencijos centro iniciatyvą;
sisteminio lygmens projektas, skirtas
centrinės
ir
vietos
valdžios
institucijoms.

Valstybės
projektų
planavimas.
Projektų konkursas.

Profesionalių projektų vadovų grupės sutelkimo ir
sėkmingo jos veikimo galimybių analizė, tokios
grupės sukūrimas. Ji padėtų užpildyti pokyčių
valdymo, projektų valdymo ir administracinių
gebėjimų spragas institucijose ir įstaigose.
Profesionalūs projektų vadovai padėtų suvaldyti
pokyčius, kylančius vykstant pasirengimo ir
sisteminiams reformų įgyvendinimo procesams.
Sisteminių reformų projektų koordinavimo
sistemos
koncepcijos
sukūrimas
ir
jos
įgyvendinimas.
Ši
iniciatyva
turėtų
būti
įgyvendinama
iš
pradžių
atliekant
parengiamuosius darbus (galimybių analizės,
teisės aktų analizės atlikimas, koncepcijos
sukūrimas), vėliau įgyvendinant pasirinktą
sistemos alternatyvą.
Projektų valdymo priemonių diegimas.

Valstybės
projektų
planavimas.

Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro iniciatyvą;
sisteminio lygmens projektas, skirtas
centrinės
ir
vietos
valdžios
institucijoms.
Kuriant sisteminių reformų projektų
koordinavimo sistemą ir valdymo
grupę rekomenduojama įgyvendinti
sisteminio
lygmens
projektą,
prilygstantį kompetencijos centro
steigimo projektui.

Valstybės
projektų
planavimas.

Gali būti įgyvendinama pagal
sisteminį projektą, kurį įgyvendinant
būtų kuriama sisteminių reformų
projektų koordinavimo sistema ir
valdymo grupė.

Valstybės
projektų
planavimas.

Gali būti įgyvendinama pagal
sisteminį projektą, kurį įgyvendinant
būtų kuriama sisteminių reformų
projektų koordinavimo sistema ir
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Veiksmų
programos
uždavinys
10.1.2 KONKRETUSIS
UŽDAVINYS
„Padidinti
viešojo
valdymo
procesų
skaidrumą
ir
atvirumą“

Siūloma viešojo
valdymo tobulinimo
iniciatyva
Skatinti antikorupcinių
priemonių įgyvendinimą
Lietuvos
viešajame
sektoriuje.

Siūlomas projektų
atrankos būdas

Siūlomo projektų atrankos būdo
pagrindimas

Kovos su korupcija programų ir jose numatytų
priemonių įgyvendinimas viešojo valdymo srityse,
kurioms būdinga didelė korupcija.

Valstybės
projektų
planavimas.

valdymo grupė.
Strateginiuose
dokumentuose
numatytų iniciatyvų įgyvendinimas.

Tyrimai, analizės ir galimybių studijos dėl tikslinių
priemonių, kurios būtų veiksmingiausios kovojant
su korupcija aukščiausios rizikos valdymo srityse
ir lygmenyse.

Valstybės
projektų
planavimas, įtraukiant
savivaldybes
kaip
projektų partneres.

Institucijų,
įgyvendinančių
antikorupcines
priemones, vidinių procesų, procedūrų ir kitų
antikorupcinių
mechanizmų
stiprinimas
ir
tobulinimas (Viešųjų pirkimų tarnyba, LR
specialiųjų tyrimų tarnyba, Vyriausioji tarnybinės
etikos komisija, Vyriausioji rinkimų komisija ir t. t.)
Mokymai, skirti viešojo valdymo institucijų
darbuotojų kompetencijų tarnybinei
etikai
korupcijos prevencijos ir korupcijos tyrimo srityse
didinti.

Valstybės
projektų
planavimas, įtraukiant
savivaldybes
kaip
projektų partneres.

Valstybės
projektų
planavimas, įtraukiant
savivaldybes
kaip
projektų partneres.

Gali būti įgyvendinama pagal
centralizuotą sisteminį projektą.

Teisės aktų nuostatų peržiūra ir tobulinimas
siekiant
sumažinti
galimybes
pasireikšti
korupcinėms praktikoms (pvz., Viešųjų pirkimų
įstatymo ar Politinių partijų ir politinių kampanijų
finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo
griežtinimas).

Valstybės
projektų
planavimas.

Gali būti įgyvendinama pagal
centralizuotą sisteminį projektą.

Visuomenės informavimo veiklos apie nacionaliniu
ir savivaldybių lygmeniu vykdomas antikorupcines

Projektų konkursas.

Siūloma rengti projektų konkursą
atrenkant
inovatyviausias
ir

Rekomenduojamos veiklos

Siūloma įgyvendinti centralizuotą
sisteminį projektą, kurį koordinuotų
vienas stiprus centras (pvz., LR
specialiųjų tyrimų tarnyba ar LR
teisingumo ministerija).
Gali būti įgyvendinama pagal
centralizuotą sisteminį projektą.
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Veiksmų
programos
uždavinys

Siūloma viešojo
valdymo tobulinimo
iniciatyva

Rekomenduojamos veiklos

Siūlomas projektų
atrankos būdas

veiklas ir galimybes kreiptis į institucijas susidūrus
su korupcine veikla (parenkamos taip, kad
pasiektų kuo platesnę visuomenės dalį, pvz.,
įtraukiant NVO, vietos bendruomenes ir privatų
sektorių).

Įgyvendinti iniciatyvas,
skirtas
informacijos
prieinamumui piliečiams
didinti
ir
valdžios
duomenims
atverti
verslui

Siūlomo projektų atrankos būdo
pagrindimas
geriausiai apgalvotas
informavimo idėjas.

Priemonės, skirtos visuomenės nepakantumo
korupcinei veiklai didinti, įtraukiant NVO, vietos
bendruomenes ir privatų sektorių.

Projektų konkursas.

Korupcijos iniciatyvų valdymo ir koordinavimo
priemonės ir korupcijos pokyčių stebėsenos
mechanizmai.
Greta vykdomi tyrimai, analizės ir galimybių
studijos dėl viešinamos informacijos ir duomenų
apimties, taip pat neviešinimo priežasčių, kokios
informacijos ar prieigos prie atvirų duomenų
trūksta verslui ir visuomenei, kokia forma verslui
ir visuomenei būtų patogiausia gauti jai reikalingą
informaciją

Valstybės
projektų
planavimas.

Parengiama informacijos ir atvirų duomenų
bendra vizija ir koncepcija, joje užtikrinama atskirų
ministerijų atsakomybė bei vykdomų veiklų
informacijos ir duomenų srityje koordinavimas,
savivaldybių ir privačių subjektų įtraukimas.

Valstybės
projektų
planavimas.

Valstybės
projektų
planavimas.

visuomenės

Siūloma rengti projektų konkursą
atrenkant
inovatyviausias
ir
geriausiai apgalvotas visuomenės
nepakantumo korupcinei veiklai
didinimo idėjas.
Gali būti įgyvendinama pagal
centralizuotą sisteminį projektą.
Siūloma numatyti instituciją / įstaigą
ar jų grupę, kurios būtų atsakingos
už valdžios duomenų atvėrimą
verslui ir tų duomenų prieinamumo
piliečiams didinimą. Šios institucijos
galėtų
įgyvendinti
sisteminio
lygmens projektą, per kurį užtikrintų
tyrimų, analizių ir kitų veiklų
koordinavimą ir strategiškumą.
Siūloma numatyti instituciją / įstaigą
ar jų grupę, kurios būtų atsakingos
už valdžios duomenų atvėrimą
verslui ir tų duomenų prieinamumo
piliečiams didinimą. Šios institucijos
galėtų
įgyvendinti
sisteminio
lygmens projektą, per kurį užtikrintų
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Veiksmų
programos
uždavinys

Siūloma viešojo
valdymo tobulinimo
iniciatyva

Rekomenduojamos veiklos

Siūlomas projektų
atrankos būdas

Teisės aktų peržiūra ir naujų teisės aktų rengimas
(pvz., aiškus teisių naudoti gautus duomenis
apibrėžimas), viešojo sektoriaus darbuotojų
pareigybių aprašų peržiūra, siekiant pašalinti
teisines kliūtis informacijos ir atvirų duomenų
iniciatyvai plėtoti.

Valstybės
projektų
planavimas.

Informacijos ir atvirų duomenų pateikimo kokybės
gerinimas ir kreipimosi procedūrų lengvinimas
pasitelkiant IRT sprendimus (pvz., mobiliosios
aplikacijos, atvirų duomenų teikimas pasitelkiant
vieną bendrą portalą, užtikrinimas, kad įstaigos
duomenis teiktų rinkmenomis ir atvirais XML, CSV,
XLS ar TXT formatais ir t. t.)

Valstybės
planavimas

Viešinimo kampanijos apie informacijos ir atvirų
duomenų prieinamumą.

Valstybės
projektų
planavimas.

projektų

Siūlomo projektų atrankos būdo
pagrindimas
tyrimų, analizių ir kitų veiklų
koordinavimą ir strategiškumą.
Iniciatyva galėtų būti įgyvendinama
pagal šį projektą.
Siūloma numatyti instituciją / įstaigą
ar jų grupę, kurios būtų atsakingos
už valdžios duomenų atvėrimą
verslui ir tų duomenų prieinamumo
piliečiams didinimą. Šios institucijos
galėtų
įgyvendinti
sisteminio
lygmens projektą, per kurį užtikrintų
tyrimų, analizių ir kitų veiklų
koordinavimą ir strategiškumą.
Iniciatyva galėtų būti įgyvendinama
pagal šį projektą.
Siūloma numatyti instituciją / įstaigą
ar jų grupę, kurios būtų atsakingos
už valdžios duomenų atvėrimą
verslui ir tų duomenų prieinamumo
piliečiams didinimą. Šios institucijos
galėtų
įgyvendinti
sisteminio
lygmens projektą, per kurį užtikrintų
tyrimų, analizių ir kitų veiklų
koordinavimą ir strategiškumą.
Iniciatyva galėtų būti įgyvendinama
pagal šį projektą.
Siūloma numatyti instituciją / įstaigą
ar jų grupę, kurios būtų atsakingos
už valdžios duomenų atvėrimą
verslui ir tų duomenų prieinamumo
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Veiksmų
programos
uždavinys

Siūloma viešojo
valdymo tobulinimo
iniciatyva

Skatinti viešojo valdymo
institucijų konsultavimąsi
su visuomene ir didinti jos
dalyvavimo
viešojo
valdymo
procesuose
galimybes.

Rekomenduojamos veiklos

Siūlomas projektų
atrankos būdas

Siūlomo projektų atrankos būdo
pagrindimas

Tyrimai, analizės ir galimybių studijos dėl
visuomenei priimtinų dalyvavimo sprendimų
priėmimo procese formų.

Valstybės
projektų
planavimas, įtraukiant
savivaldybių
institucijas
kaip
partneres.

Bendros metodikos, orientuotos į aktyvų
visuomenės įtraukimą ir konsultacijos proceso
detalizavimą sukūrimas (aiškaus konsultacijų
turinio nustatymas, konsultavimosi su tikslinėmis
grupėmis užtikrinimas, informacijos sklaidos
kanalų apie vyksiančias konsultacijas apibrėžimas,
konsultacijų laikotarpių nustatymas ir grįžtamojo
ryšio suteikimas dėl konsultacijų rezultatų
panaudojimo tiek nuomonių pareiškėjams, tiek
visai visuomenei, pvz., per aiškinamąsias pastabas,
lydinčias teisės aktus, kurios paaiškintų, kaip buvo
atsižvelgta į viešąją nuomonę).
Vieno integruoto IRT sprendimo viešųjų
konsultacijų organizavimui sukūrimas, kuris būtų
naudojamas tiek valstybės, tiek savivaldos

Valstybės
projektų
planavimas.

piliečiams didinimą. Šios institucijos
galėtų
įgyvendinti
sisteminio
lygmens projektą, per kurį užtikrintų
tyrimų, analizių ir kitų veiklų
koordinavimą ir strategiškumą.
Iniciatyva galėtų būti įgyvendinama
pagal šį projektą.
Siūloma
įgyvendinti
sisteminio
lygmens projektą, kurį vykdant būtų
užtikrintas koordinavimo centro
veikimas (juo galėtų būti, pvz.,
LRVK). Tai padėtų sukurti bendrą
metodiką
ir
užtikrinti
konsultavimosi proceso tobulinimo
kryptingumą.
Gali būti įgyvendinama pagal
sisteminio lygmens projektą.

Valstybės
projektų
planavimas.

Gali būti įgyvendinama
sisteminio lygmens projektą.
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Veiksmų
programos
uždavinys

Siūloma viešojo
valdymo tobulinimo
iniciatyva

Rekomenduojamos veiklos
lygmeniu.
Reikalingo teisinio reglamentavimo dėl piliečių
įtraukimo į sprendimų priėmimą tobulinimas (pvz.,
valstybės
tarnautojų
pareigybių
aprašų
papildymas).
Egzistuojančių priemonių ir naujų viešojo valdymo
institucijų
konsultavimosi
su
visuomene
mechanizmų pagal parengtą metodiką tobulinimas,
kūrimas ir išbandymas (pvz., per NVO, vietos
bendruomenes ar interaktyvias mobiliąsias
aplikacijas).

10.1.3 KONKRETUSIS
UŽDAVINYS
„Pagerinti
visuomenei teikiamų
paslaugų
kokybę,
didinant jų atitiktį
visuomenės
poreikiams“

Plėtoti kokybės vadybos
metodų taikymą viešojo
valdymo institucijose ir
toliau vykdyti šių metodų
taikymo stebėseną.

Siūlomas projektų
atrankos būdas

Siūlomo projektų atrankos būdo
pagrindimas

Valstybės
projektų
planavimas.

Gali būti įgyvendinama
sisteminio lygmens projektą.

pagal

Valstybės
projektų
planavimas.

Gali būti įgyvendinama
sisteminio lygmens projektą.

pagal

Viešinimo kampanijos apie visuomenės galimybes
dalyvauti sprendimų priėmimo procese.
Politikų ir viešojo sektoriaus darbuotojų mokymai,
kaip turėtų vykti konsultacijos su visuomene.

Valstybės
projektų
planavimas.
Valstybės
projektų
planavimas.

Gali būti įgyvendinama
sisteminio lygmens projektą.
Gali būti įgyvendinama
sisteminio lygmens projektą.

pagal

Stebėsenos
mechanizmų
sukūrimas
dėl
bendradarbiavimo su visuomene efektyvumo ir jos
nuomonės inkorporavimo priimant sprendimus.
Įdiegtų KVS sistemų viešojo valdymo institucijose
ir įstaigose (centriniu ir vietos lygmeniu)
stebėsena.

Valstybės
projektų
planavimas.

Gali būti įgyvendinama
sisteminio lygmens projektą.

pagal

Valstybės
projektų
planavimas.

KVS kompetencijos centro steigimas (metodinės
konsultacijos viešojo valdymo institucijoms KVS
diegimo srityje).

Valstybės
projektų
planavimas.

Siūloma steigti kompetencijos centrą
ir įgyvendinti sisteminio lygmens
projektą, per kurį būtų galima
finansuoti įvairias tyrimo atlikimo,
metodinės
pagalbos
teikimo,
viešinimo, mokymų ir stebėsenos
iniciatyvas.
Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro projektą.
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Veiksmų
programos
uždavinys

Siūloma viešojo
valdymo tobulinimo
iniciatyva

Kurti
ir
įgyvendinti
visuomenei
teikiamų
paslaugų kokybės ir
asmenų
aptarnavimo
gerinimo iniciatyvas.

Siūlomas projektų
atrankos būdas

Siūlomo projektų atrankos būdo
pagrindimas

Įdiegtų kokybės vadybos sistemų peržiūra ir
pritaikymas įstaigos poreikiams.
Gerosios
praktikos
sklaida
per
įvairius
tarpinstitucinius renginius.
Kokybės
vadybos
kultūros
stiprinimas
institucijose,
įtraukiant
vadovų
lygmens
tarnautojus, stiprinant jų palaikymą, kai taikomi
kokybės vadybos metodai.
Bendrojo vertinimo modelio diegimas viešojo
sektoriaus organizacijose.

Valstybės
projektų
planavimas.
Valstybės
projektų
planavimas.
Valstybės
projektų
planavimas.

Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro projektą.
Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro projektą.
Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro projektą.

Projektų konkursas,
įtraukiant
ir
savivaldybių
institucijas.

Institucijų tarpusavio palyginimo iniciatyvos
(lyginamoji analizė pagal etaloną arba geriausios
praktikos siekimas, angl. benchmarking).
Bandomųjų viešųjų paslaugų centrų projektų
įgyvendinimas.

Valstybės
projektų
planavimas.

Siūloma finansavimo lėšas skirti tik
motyvuotoms,
pasirengusioms,
tinkamus
administracinius
gebėjimus turinčioms centrinės ir
vietos
valdžios
institucijoms.
Projektų finansavimo sąlygų apraše
gali būti numatyti apribojimai dėl
paslaugų pirkimo.
Gali būti įgyvendinama pagal
kompetencijos centro projektą.

Viešųjų paslaugų standartų kūrimas.

Valstybės

Rekomenduojamos veiklos

Valstybės
projektų
planavimas, įtraukiant
savivaldybių
institucijas
kaip
partneres.

projektų

Siūloma
įgyvendinti
sisteminio
lygmens centralizuotą projektą,
įdarbinant
projektą
vykdantį
personalą, kuris teiktų metodinę
pagalbą,
padėtų
įgyvendinti
bandomuosius viešųjų paslaugų
centrų
projektus
ir
apskritai
koordinuotų visą paslaugų kokybės
ir asmenų aptarnavimo gerinimo
iniciatyvų grupę.
Gali
būti
įgyvendinama
kaip

233

EINAMOJO STRATEGINIO VERTINIMO ATASKAITOS PARENGIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PRISTATYMO
PASLAUGOS

Veiksmų
programos
uždavinys

Siūloma viešojo
valdymo tobulinimo
iniciatyva

Rekomenduojamos veiklos

Vartotojų patenkinimo paslaugomis matavimas ir
stebėsena.

Kokybiško asmenų aptarnavimo kultūros viešojo
sektoriaus organizacijose (tiek centriniu, tiek
vietos lygmeniu) stiprinimas, organizuojant
renginius, interaktyvius mokymus.
„Slapto kliento“ tyrimų įgyvendinimas.

Siūlomas projektų
atrankos būdas
planavimas, įtraukiant
savivaldybių
institucijas
kaip
partneres.
Tęstinė
projektų
atranka.

Valstybės
projektų
planavimas, įtraukiant
savivaldybių
institucijas
kaip
partneres.
Tęstinė
projektų
atranka.

Konsultacinių
centrų
steigimas,
bendros
konsultavimo praktikos užtikrinimas (ypač ES
struktūrinę
paramą
administruojančiose
institucijose / įstaigose).

Valstybės
projektų
planavimas.

Savivaldybėms perduotų funkcijų veiklos kokybės
vertinimas.

Valstybės
projektų
planavimas,
savivaldybių

Siūlomo projektų atrankos būdo
pagrindimas
sisteminis projektas.

Siūloma finansavimą skirti tęstinės
projektų atrankos būdu. Taip būtų
užtikrinamas lėšų prieinamumas
institucijoms joms reikiamu laiku.
Gali
būti
įgyvendinama
kaip
sisteminis projektas.

Siūloma finansavimą skirti tęstinės
projektų atrankos būdu. Taip būtų
užtikrinamas lėšų prieinamumas
institucijoms joms reikiamu laiku.
Dalis veiklų gali būti įgyvendinama
kaip sisteminis projektas.
ES
struktūrinę
paramą
administruojančių
institucijų
konsultavimo
praktikos
vienodinimas gali būti įgyvendintas
pagal centralizuotą projektą. Jis
galėtų apimti daug įvairių projekto
partnerių. Tokio projekto vykdytoja
galėtų būti LR finansų ministerija.
Gali
būti
įgyvendinama
kaip
sisteminis projektas (su stipriu
koordinavimo centru).
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Veiksmų
programos
uždavinys

Siūloma viešojo
valdymo tobulinimo
iniciatyva

Siūlomas projektų
atrankos būdas

Rekomenduojamos veiklos

Aktyvus savivaldybių įtraukimas
vadybos specialistų tinklus.

į

kokybės

Stipresnis vartotojų įtraukimas į paslaugų gerinimą
(angl. co-production, co-design and co-creation).

10.1.4 KONKRETUSIS
UŽDAVINYS
„Pagerinti
verslo
reguliavimo aplinką“

Įgyvendinti inovatyvius
teisingumo
vykdymo
procesus
ir
didinti
teisingumo
sistemos
veikimo efektyvumą.

Teismuose įdiegtų kokybės vadybos ir vidaus
administravimo tobulinimo įrankių peržiūra,
stebėsena ir tobulinimas.

institucijas įtraukiant
kaip
projektų
partneres.
Valstybės
projektų
planavimas,
savivaldybių
institucijas įtraukiant
kaip
projektų
partneres.
Valstybės
projektų
planavimas,
savivaldybių
institucijas įtraukiant
kaip
projektų
partneres.
Valstybės
projektų
planavimas.

Tolesnė teismų funkcijų peržiūra, paliekant tik
teismams būdingas veiklas.

Valstybės
projektų
planavimas.

Alternatyvaus ginčų nagrinėjimo ir Tarėjų instituto
steigimo analizės atlikimas.

Valstybės
projektų
planavimas.

Siūlomo projektų atrankos būdo
pagrindimas

Gali
būti
įgyvendinama
kaip
sisteminis projektas (su stipriu
koordinavimo centru).

Gali
būti
įgyvendinama
kaip
sisteminis projektas (su stipriu
koordinavimo centru).

Dėl teismų sistemos specifiškumo
siūloma įgyvendinti centralizuotus
projektus, kurių vykdytojas būtų
Nacionalinė teismų administracija, o
atskiri teismai dalyvautų kaip
projekto partneriai.
Dėl teismų sistemos specifiškumo
siūloma įgyvendinti centralizuotus
projektus, kurių vykdytojas būtų
Nacionalinė teismų administracija, o
atskiri teismai dalyvautų kaip
projekto partneriai.
Strateginiuose
dokumentuose
numatyta
iniciatyva,
kurią
įgyvendinti galėtų LR teisingumo
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Veiksmų
programos
uždavinys

Siūloma viešojo
valdymo tobulinimo
iniciatyva

Įgyvendinti
geresnio
reglamentavimo
iniciatyvas,
ypač
administracinės naštos
mažinimo
ir
verslo

Siūlomas projektų
atrankos būdas

Rekomenduojamos veiklos

Piliečių pasitenkinimo teismų paslaugomis tyrimo
atlikimas, stebėsena.

Valstybės
projektų
planavimas.

Valstybės garantuojamos teisinės
sistemos efektyvumo vertinimas.

pagalbos

Valstybės
projektų
planavimas.

Bylų apskaitos ir bylų krūvio optimizavimo
sistemos sukūrimas.

Valstybės
projektų
planavimas.

Teismų administracinių funkcijų optimizavimas,
dalinis centralizavimas.

Valstybės
projektų
planavimas.

Administracinės naštos piliečiams
subjektams vertinimų atlikimas ir
panaudojimo stebėsena.

Valstybės
projektų
planavimas.

ir ūkio
rezultatų

Siūlomo projektų atrankos būdo
pagrindimas
ministerija.
Dėl teismų sistemos specifiškumo
siūloma įgyvendinti centralizuotus
projektus, kurių vykdytojas būtų
Nacionalinė teismų administracija, o
atskiri teismai dalyvautų kaip
projekto partneriai.
Strateginiuose
dokumentuose
numatyta
iniciatyva,
kurią
įgyvendinti galėtų LR teisingumo
ministerija. Be to, projektas pagal
savo turinį yra nukreiptas į sisteminį
lygmenį.
Dėl teismų sistemos specifiškumo
siūloma įgyvendinti centralizuotus
projektus, kurių vykdytojas būtų
Nacionalinė teismų administracija, o
atskiri teismai dalyvautų kaip
projekto partneriai.
Dėl teismų sistemos specifiškumo
siūloma įgyvendinti centralizuotus
projektus, kurių vykdytojas būtų
Nacionalinė teismų administracija, o
atskiri teismai dalyvautų kaip
projekto partneriai.
Siūloma įgyvendinti projektą, skirtą
įkurti geresnio reglamentavimo
kompetencijos centrą. Jis galėtų
vykdyti įvairių vertinimų, tyrimų,
studijų atlikimo, metodinės pagalbos
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Veiksmų
programos
uždavinys

Siūloma viešojo
valdymo tobulinimo
iniciatyva
priežiūros
institucijų
veiklos
konsolidavimo
iniciatyvas.

Rekomenduojamos veiklos

Siūlomas projektų
atrankos būdas

Rizikos valdymo sistemų verslą kontroliuojančiose
institucijose diegimas.

Valstybės
projektų
planavimas.

Tarnybinių gebėjimų, reikalingų atlikti sprendimų
poveikio vertinimus, stiprinimas.

Valstybės
projektų
planavimas.

Savivaldybių gebėjimų / kompetencijų stiprinimas,
siekiant jas įtraukti į administracinės naštos
vertinimą ir mažinimą.

Valstybės
projektų
planavimas,
savivaldybių
institucijas įtraukiant
kaip
projektų
partneres.
Valstybės
projektų
planavimas.

Sprendimų poveikio verslo sąlygoms vertinimas.

Atskirų sričių teisinio reguliavimo analizė.

Valstybės
projektų
planavimas.

Užsienio šalių praktikos analizė.

Valstybės
projektų
planavimas.

Siūlomo projektų atrankos būdo
pagrindimas
teikimo ir stebėsenos veiklas. Tokio
projekto vykdytoju galėtų būti LR
ūkio ministerija.
Siūloma iniciatyvas jungti pagal
sektorių arba pavaldumo principą,
įdiegiant panašias rizikos valdymo
sistemas
atitinkamoje
verslo
kontrolės srityje. Valstybės projektų
planavimas užtikrins strategiškumą
ir
kryptingumą,
geriausios
alternatyvos pasirinkimą ir leis
išvengti fragmentacijos.
Gali
būti
įgyvendinama
kaip
sisteminis kompetencijos centro
kūrimo projektas.
Gali
būti
įgyvendinama
kaip
sisteminis kompetencijos centro
kūrimo projektas.

Gali
būti
įgyvendinama
kaip
sisteminis kompetencijos centro
kūrimo projektas.
Gali
būti
įgyvendinama
kaip
sisteminis kompetencijos centro
kūrimo projektas.
Gali
būti
įgyvendinama
kaip
sisteminis kompetencijos centro
kūrimo projektas.
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Veiksmų
programos
uždavinys

10.1.5 KONKRETUSIS
UŽDAVINYS
„Pagerinti
žmogiškųjų išteklių
valdymą
valstybės
tarnyboje“

Siūloma viešojo
valdymo tobulinimo
iniciatyva

Rekomenduojamos veiklos

Siūlomas projektų
atrankos būdas

Siūlomo projektų atrankos būdo
pagrindimas

Ūkio subjektų priežiūrą vykdančių institucijų
funkcijų optimizavimas.

Valstybės
projektų
planavimas.

Įgyvendinti
kompetencijomis grįstą
žmogiškųjų
išteklių
valdymo modelį valstybės
ir
savivaldybių
institucijose bei įstaigose.

Institucijoms ir įstaigoms būtinų kompetencijų
nustatymas ir pareigybių aprašymas, trūkstamų
kompetencijų ir mokymų poreikių nustatymas,
karjeros planavimas.

Valstybės
projektų
planavimas,
savivaldybių
institucijas įtraukiant
kaip
projektų
partneres.

Pastaba
Visos
kvalifikacijos
tobulinimo
priemonės
turi būti susijusios su
kompetencijų modelių
įgyvendinimu
arba
finansuojamos
pagal
kitas iniciatyvas kaip
papildoma
priemonė
konkretiems pokyčiams
įgyvendinti.

Valstybės
tarnautojų
mokymai,
reikalingi
būtinajam kompetencijų lygiui pagal kompetencijų
modelį užtikrinti.

Valstybės
projektų
planavimas,
savivaldybių
institucijas įtraukiant
kaip
projektų
partneres.

Į kompetencijų vertinimą orientuotos valstybės
tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas.

Valstybės
projektų
planavimas.

Sukurti
aukštesniosios
valstybės
tarnybos
sistemą
ir
stiprinti
vadovų grandį.

Vadovų gebėjimų ir kompetencijų, reikalingų
veiksmingai lyderystei (pvz., strateginio mąstymo,
orientacijos į rezultatus, komunikacijos ir
motyvavimo), tobulinimas.

Valstybės
projektų
planavimas, įtraukiant
savivaldybes
kaip
projekto partneres.

Gali
būti
įgyvendinama
kaip
sisteminis kompetencijos centro
kūrimo projektas.
Sisteminio
lygmens
projektas,
kuriame
Valstybės
tarnybos
departamentas
galėtų
atlikti
kompetencijos centro vaidmenį. Taip
pat projektas atspindi strateginio
planavimo dokumentuose ir teisės
aktuose įtvirtintas nuostatas.
Sisteminio
lygmens
projektas,
kuriame
Valstybės
tarnybos
departamentas
galėtų
atlikti
kompetencijos centro vaidmenį. Taip
pat projektas susijęs su strateginio
planavimo dokumentuose ir teisės
aktuose įtvirtintomis nuostatomis.
Sisteminio
lygmens
projektas,
kuriame
Valstybės
tarnybos
departamentas
galėtų
atlikti
kompetencijos centro vaidmenį. Taip
pat projektas susijęs su strateginio
planavimo dokumentuose ir teisės
aktuose įtvirtintomis nuostatomis.
Siūloma
įgyvendinti
sisteminio
lygmens projektą, kurio vykdytoju
galėtų būti Valstybės tarnybos
departamentas. Be to, projektas
pagal savo turinį yra orientuotas į
pokyčius visos valstybės mastu.
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Veiksmų
programos
uždavinys

Siūloma viešojo
valdymo tobulinimo
iniciatyva

Sukurti finansinės ir
nefinansinės motyvacijos
sistemą
valstybės
tarnyboje ir atskirose
institucijose bei įstaigose.

Rekomenduojamos veiklos

Siūlomas projektų
atrankos būdas

Siūlomo projektų atrankos būdo
pagrindimas

Pažangių
aukštesniųjų
kategorijų
ir
vadovaujančiųjų valstybės tarnautojų atrankos,
vertinimo ir karjeros planavimo priemonių
diegimas.

Valstybės
projektų
planavimas, įtraukiant
savivaldybes
kaip
projekto partneres.

Aukštesniųjų kategorijų
valstybės
tarnautojų
instrumentų kūrimas.

vadovaujančiųjų
bendradarbiavimo

Valstybės
projektų
planavimas, įtraukiant
savivaldybes
kaip
projekto partneres.

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo
ir darbo užmokesčio sistemos koncepcijų
parengimas.

Valstybės
projektų
planavimas.

Nefinansinio motyvavimo priemonių diegimas
institucijose ir įstaigose.

Valstybės
projektų
planavimas.

Siūloma
įgyvendinti
sisteminio
lygmens projektą, kurio vykdytoju
galėtų būti Valstybės tarnybos
departamentas. Be to, projektas
pagal savo turinį yra orientuotas į
pokyčius visos valstybės mastu.
Siūloma
įgyvendinti
sisteminio
lygmens projektą, kurio vykdytoju
galėtų būti Valstybės tarnybos
departamentas. Be to, projektas
pagal savo turinį yra orientuotas į
pokyčius visos valstybės mastu.
Siūloma
įgyvendinti
sisteminio
lygmens projektą, kurio vykdytoju
galėtų būti Valstybės tarnybos
departamentas. Be to, projektas
pagal savo turinį yra orientuotas į
pokyčius visos valstybės mastu.
Siūloma įgyvendinti organizacijų
lygmens
projektus.
Valstybės
projektų planavimas leis užtikrinti
diegiamų motyvavimo priemonių
kryptingumą, taip pat bus sudaryta
galimybė atlikti projektų alternatyvų
analizę taip sudarant optimalų
projektų sąrašą.

ir

Sudaryta: PPMI.
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PRIEDAI
1. ATLIEKANT VERTINIMĄ ĮGYVENDINTOS INTERVIU PROGRAMOS
DALYVIAI
Nr.
1.

Pavardė
Česnulevičienė

Vardas
Birutė

2.

Masaitienė

Dalia

3.

Česonis

Gediminas

4.

Grumadas

Arūnas

5.

Šarkauskaitė

Eglė

6.

Jančiauskas

Rimvydas

7.

Bogušienė

Laura

8.

Sabaliauskas

Ričardas

9.

Astrauskaitė

Rūta

Pareigos
Viešojo valdymo politikos
departamento
Valstybės
tarnybos politikos skyriaus
vedėja
Viešojo valdymo politikos
departamento
Vietos
savivaldos
politikos
skyriaus vedėja
Regioninės
politikos
departamento Regioninės
politikos
strateginio
koordinavimo
skyriaus
vedėjas
Regioninės
politikos
departamento Sanglaudos
skatinimo
veiksmų
programos
skyriaus
vedėjas
Regioninės
politikos
departamento Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų
programos skyriaus vedėja
Elektroninės
valdžios
politikos skyriaus vedėjas
Regioninės
plėtros
departamento prie Vidaus
reikalų
ministerijos
direktoriaus patarėja
Regioninės
plėtros
departamento prie Vidaus
reikalų
ministerijos
Vilniaus
apskrities
skyriaus vedėjas
Valstybės
tarnybos
Žmogiškųjų išteklių plėtros
skyriaus vyr. specialistė,
projekto
„Valstybės
tarnyboje
būtinų
kompetencijų analizė ir
valstybės
tarnautojų

Institucija
LR vidaus reikalų
ministerija

Interviu data
2014
m.
vasario 24 d.

LR vidaus reikalų
ministerija

2014
m.
vasario 6 d.

LR vidaus reikalų
ministerija

2014
m.
vasario 7 d.

LR vidaus reikalų
ministerija

2014
m.
vasario 7 d.

LR vidaus reikalų
ministerija

2014
m.
vasario 7 d.

LR vidaus reikalų
ministerija
Regioninės politikos
departamentas prie
Vidaus
reikalų
ministerijos
Regioninės politikos
departamentas prie
Vidaus
reikalų
ministerijos

2014
m.
vasario 11 d.
2014
m.
vasario 12 d.

Valstybės tarnybos
departamentas

2014 m. kovo
7 d.

2014
m.
vasario 12 d.
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Nr.

Pavardė

Vardas

Pareigos
pareigybių
aprašymų
katalogas“
(VP1-4.1-VRM-01-V-01001) vadovė
Direktoriaus pavaduotoja

10.

Žilionienė

Ieva

11.

Razgus

Simonas

Struktūrinių
administravimo
vedėjas

12.

Lajauskienė

Lina

13.

Kirstukaitė

Inga

14.

Lankauskienė

Irena

15.

Muckutė

Ingrida

16.

Svorobovičienė

Paulė

17.

Seredokaitė

Diana

18.

Sadeckas

Darius

19.

Kielaitė

Laura

20.

Neliupšytė

Laura

21.

Alekna

Vygandas

LR
Vyriausybės
kanceliarijos
Strateginio
planavimo ir stebėsenos
skyriaus patarėja
LR
Vyriausybės
kanceliarijos
Strateginio
planavimo ir stebėsenos
skyriaus patarėja
ES struktūrinės paramos
valdymo
departamento
Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų
programos
valdymo skyriaus vyr.
specialistė
Apskaitos metodologijos
departamento direktorė
Apskaitos metodologijos
departamento direktoriaus
pavaduotoja
Informacinių technologijų
departamento direktorė
Biudžeto
departamento
direktoriaus pavaduotojas
Biudžeto
departamento
Biudžeto metodologijos ir
planavimo skyriaus vyr.
specialistė
Struktūrinės
paramos
departamento
Informacinės visuomenės
plėtros projektų skyriaus
viršininkė
Struktūrinės
paramos
departamento Vietinės ir
urbanistinės
plėtros
skyriaus viršininkas

fondų
skyriaus

Institucija

Interviu data

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetas
prie
Susisiekimo
ministerijos
Informacinės
visuomenės plėtros
komitetas
prie
Susisiekimo
ministerijos
LR
Vyriausybės
kanceliarija

2014
m.
vasario 11 d.

LR
Vyriausybės
kanceliarija

2014 m. kovo
18 d.

LR
ministerija

finansų

2014
m.
vasario 14 d.

LR
ministerija
LR
ministerija

finansų

2014
m.
vasario 10 d.
2014
m.
vasario 10 d.

LR
ministerija
LR
ministerija
LR
ministerija

finansų

finansų

finansų
finansų

2014
m.
vasario 11 d.

2014 m. kovo
18 d.

2014
m.
vasario 10 d.
2014
m.
vasario 13 d.
2014
m.
vasario 13 d.

VšĮ
projektų
agentūra

Centrinė
valdymo

2014
m.
vasario 17 d.

VšĮ
projektų
agentūra

Centrinė
valdymo

2014
m.
vasario 17 d.
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Nr.
22.

Pavardė
Braziūnienė

Vardas
Julija

Pareigos
Projektų valdymo skyriaus
(SADM) programos vadovė

23.

Krikščiukaitytė

Rita

Projektų valdymo skyriaus
(VRM) programos vadovė

24.

Ramansevičiūtė

Rasa

25.

Žiškaitė

Jurgita

Projektų valdymo skyriaus
(VRM) l. e. p. programos
vadovė
Projektų valdymo skyriaus
(VRM) programos vadovė

26.

Vainauskas

Marius

Patarėjas

27.

Greičienė

Jurga

Departamento direktorė

28.

Žaltauskas

Martinas

29.

Pranevičius

Julius

30.

Gudelytė

Ėrika

31.

Gramba

Kęstutis

32.

Orlova

Aurelija

Nevyriausybinių
organizacijų informacijos
ir
paramos
centro
direktorius
Pirmininkavimo Europos
Sąjungos
Tarybai
departamente laikinai eina
departamento direktoriaus
pareigas
Projekto
„Lietuvos
įsitinklinimo
ES
skatinimas“ koordinavimo
ir
administravimo
specialistė
Vyriausiasis
pirkimų
vadovas
Projektų
skyriaus
vyriausioji specialistė

33.

Jokūbauskas

Martynas

Projektų
patarėjas

34.

Marcinkevičius

Arūnas

Projektų
skyriaus
vyriausiasis specialistas

skyriaus

Institucija
VšĮ
Europos
socialinio
fondo
agentūra
VšĮ
Europos
socialinio
fondo
agentūra
VšĮ
Europos
socialinio
fondo
agentūra
VšĮ
Europos
socialinio
fondo
agentūra
Teisingumo
ministerijos
Administracinės ir
baudžiamosios
justicijos
departamentas
Teisės
sistemos
departamentas
Nevyriausybinių
organizacijų
informacijos
ir
paramos centras
LR užsienio reikalų
ministerija

Interviu data
2014
m.
vasario 14 d.

LR užsienio reikalų
ministerija

2014
m.
balandžio 23 d.

VŠĮ CPO LT

2014
m.
balandžio 24 d.
2014
m.
balandžio 24 d.

Informacinės
visuomenės plėtros
komitetas
prie
Susisiekimo
ministerijos
Informacinės
visuomenės plėtros
komitetas
prie
Susisiekimo
ministerijos
Informacinės
visuomenės plėtros
komitetas
prie
Susisiekimo

2014
m.
vasario 12 d.
2014
m.
vasario 12 d.
2014
m.
vasario 12 d.
2014
m.
vasario 17 d.

2014
m.
vasario 24 d.
2014
m.
balandžio 22 d.

2014
m.
balandžio 23 d.

2014
m.
balandžio 24 d.

2014
m.
balandžio 24 d.
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Nr.

Pavardė

Vardas

Pareigos

35.

Nemira

Paulius

Vadovybės
apsaugos
departamento prie VRM
direktoriaus pavaduotojas

36.

Beniulytė

Monika

37.

Tumėnė

Rasa

38.

Gaižauskienė

Edita

Geresnio reglamentavimo
skyriaus
vedėjos
pavaduotoja
Atrankų skyriaus vedėja,
projekto
„Valstybės
tarnautojų
atrankos
sistemos
tobulinimas“
vadovė
Plėtros, investicijų ir turto
valdymo
skyriaus
vyriausioji specialistė

39.

Pauparis

Tadas

40.

Žilius

41.

Institucija
ministerijos
Vadovybės apsaugos
departamentas prie
Vidaus
reikalų
ministerijos
LR ūkio ministerija

Interviu data
2014
m.
balandžio 25 d.

2014
m.
balandžio 25 d.

Valstybės tarnybos
departamentas

2014
m.
balandžio 28 d.

Tauragės
rajono
savivaldybės
administracija

2014
m.
balandžio 28 d.

Architektūros
ir
urbanistikos
skyriaus
vyriausiasis specialistas

Tauragės
rajono
savivaldybės
administracija

2014
m.
balandžio 29 d.

Virginijus

Tauragės miesto seniūnas

Bačinskienė

Laura

Informacijos analizės ir
tarptautinių ryšių skyriaus
vedėja

2014
m.
balandžio 29 d.
2014
m.
gegužės 5 d.

42.

Tomkevičiūtė

Gaila

Projektų vadovė

43.

Ignatavičius

Mečislovas

44.

Molienė

Reda

Buvęs Strateginės analizės
skyriaus pavaduotojas
Direktoriaus pavaduotoja

45.

Vaškevičius

Kęstutis

Direktoriaus pavaduotojas

46.

Tirvienė

Jovita

47.

Rusteikienė

Andželika

48.

Dargužis

Mangirdas

49.

Razvickas

Edmundas

50.

Šiaudinis

Andrius

Strateginio planavimo ir
investicijų skyriaus vedėja
Biuro ir komunikacijos
vadovė
Pardavimo
projektų
vadovas viešajam sektoriui
Kalvarijos
gimnazijos
direktoriaus pavaduotojas
ūkiui
ir
bendriesiems
klausimams
Direktorius

Tauragės
miesto
seniūnija
Jaunimo
reikalų
departamentas prie
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos
Kauno
regiono
plėtros agentūra
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija
Nacionalinė teismų
administracija
Nacionalinė teismų
administracija
Birštono
savivaldybė
Investors' Forum

51.

Paulavičienė

Lina

Jonavos
savivaldybės

rajono

UAB „Tele2“
Kalvarijos gimnazija

UAB „PERITUS“
Jonavos
rajono
savivaldybės

2014
m.
gegužės 6 d.
2014
m.
gegužės 12 d.
2014
m.
gegužės 12 d.
2014
m.
gegužės 12 d.
2014
m.
gegužės 13 d.
2014
m.
gegužės 14 d.
2014
m.
gegužės 12 d.
2014
m.
gegužės 11 d.

2014
m.
gegužės 8 d.
2014
m.
gegužės 8 d.
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Nr.

Pavardė

Vardas

52.

Pikiotienė

Zenaida

53.

Barčiauskas

Robertas

54.

Steponavičienė

Daiva

55.

Skardžius

Paulius

56.

Jurjonienė

Gitana

Pareigos
administracijos Švietimo,
kultūros, sporto ir jaunimo
reikalų skyriaus vyriausioji
specialistė
Telšių rajono savivaldybės
administracijos Švietimo,
kultūros, sporto ir jaunimo
reikalų skyriaus vyriausioji
specialistė
Kelmės r. savivaldybės
administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus
specialistas
Valstybės vaiko teisių
apsaugos
ir įvaikinimo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos
Planavimo
ir
veiklos
stebėsenos skyriaus
vyr. specialistė
Viešojo valdymo politikos
departamento direktorius
Viešojo valdymo politikos
departamento
Viešojo
administravimo skyriaus
patarėja

Institucija
administracija

Interviu data

Telšių
rajono
savivaldybės
administracija

2014
m.
gegužės 15 d.

Kelmės
rajono
savivaldybės
administracija

2014
m.
gegužės 9 d.

Valstybės
vaiko
teisių apsaugos
ir
įvaikinimo
tarnyba
prie
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos

2014
m.
gegužės 12 d.

LR vidaus reikalų
ministerija
LR vidaus reikalų
ministerija

2014
m.
birželio 9 d.
2014
m.
birželio 9 d.
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2. VIEŠOJO VALDYMO SRITIES GEROSIOS PRAKTIKOS PROJEKTUS
PRISTATANTIS EL. LEIDINYS
Elektroninis leidinys „2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis finansuoti viešojo valdymo
tobulinimo projektai Lietuvoje: gerosios praktikos pavyzdžiai“ pateikiamas atskiru dokumentu.
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3. SUTARTIES VYKDYMO ATASKAITA
Ši sutarties vykdymo ataskaita pristato 2013 m. spalio 20 d. pasirašytos Einamojo strateginio
vertinimo ataskaitos ir vertinimo rezultatų pristatymo paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo
sutarties Nr. 1S-500 (projekto Nr. VP4-1.3-FM-01-V-05-001) (toliau – sutartis) tarp LR vidaus
reikalų ministerijos ir tiekėjų grupės, sudarytos iš UAB PPMI Group ir VšĮ Viešosios politikos
ir vadybos institutas, įgyvendinimo eigą, pasiektus rezultatus ir įgyvendinant sutartį kilusius
iššūkius.
Sutarties įgyvendinimo eiga
Sutarties įgyvendinimą sudarė trys etapai – įvadinis, tarpinis ir baigiamasis (jie išsamiai
pristatomi toliau pateiktame veiklų įgyvendinimo tvarkaraštyje).
Įvadiniu sutarties įgyvendinimo etapu pradėta įgyvendinti pasirašyta sutartis. Paslaugų
teikėjas pateikė patikslintą vertinimo metodiką, parengė interviu klausimynų projektus,
sudarė respondentų sąrašą, atlikto pirminių ir antrinių šaltinių apžvalgą, pirminę vertinimo
klausimų analizę. Taip pat buvo patikslintas ir suderintas detalus darbo planas ateinantiems
projekto įgyvendinimo etapams. Įvadinio etapo pabaiga buvo fiksuojama teikėjui pateikus ir
LR vidaus reikalų ministerijai patvirtinus įvadinę sutarties ataskaitą ir tiekėjui suorganizavus
ataskaitos viešąjį aptarimą.
Tarpiniu sutarties įgyvendinimo etapu buvo atliekamos pagrindinės duomenų rinkimo ir
analizės veiklos: tęsiama pirminių ir antrinių šaltinių analizė, atliekami interviu su
ministerijos, paramą administruojančių agentūrų ir kitų institucijų atstovais, atliekama LR
vidaus reikalų ministerijos pateiktų apklausų duomenų analizė, kuria remiantis buvo
lyginami paramą gavę ir negavę subjektai. Taip pat atliekama kaštų rezultatyvumo analizė,
strateginė analizė, teikiamos konsultacijos dėl 2014–2020 m. laikotarpio viešojo valdymo
tobulinimo intervencijų logikos. Tarpinio sutarties įgyvendinimo pabaiga buvo fiksuojama
tiekėjui pateikus ir LR vidaus reikalų ministerijai patvirtinus tarpinę vertinimo ataskaitą bei
teikėjui suorganizavus viešąjį tarpinės ataskaitos aptarimą. Fokusuota grupinė diskusija buvo
surengta kartu su tarpinės ataskaitos aptarimu, siekiant neapkrauti sistemos dalyvių
papildomu administraciniu krūviu.
Tarpiniu sutarties įgyvendinimo laikotarpiu buvo pasirašytas papildomas susitarimas,
kuriuo sutarties įgyvendinimas pratęstas iki 2014 m. liepos 1 d. Susitarimas dėl sutarties
pakeitimo buvo reikalingas susiklosčius objektyvioms aplinkybėms (užtrukus vertinimo
paslaugų pirkimo procedūroms) ir suderintas su visomis institucijomis (Viešųjų pirkimų
tarnyba, Centrine projektų valdymo agentūra).
Baigiamuoju sutarties įgyvendinimo etapu paslaugų teikėjas parengė gerosios praktikos
projektus pristatantį elektroninį leidinį ir verifikavo atliekant vertinimą gautus rezultatus,
suformulavo aktualias ir įgyvendinamas rekomendacijas dėl svarbiausių viešojo valdymo
tobulinimo iniciatyvų 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu ir jų administravimo tvarkų.
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35 lentelė. Vertinimo veiklų įgyvendinimo ir atsiskaitymų grafikas
Nr.

Vertinimo užduotis

Įvadinis etapas
Spalis

Tarpinis etapas

Lapkritis

Gruodis

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

x

x

Sausis
IV

Baigiamasis etapas

Vasaris

Kovas

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Balandis

III

IV

I

x

x

x

II

III

Gegužė
IV

I

II

III

x

x

x

Birželis
IV

I
1.

Pirminių ir antrinių šaltinių apžvalga ir pirminė
vertinimo klausimų analizė

x

x

x

x

x

x

x

2.

Vertinimo metodikos tikslinimas ir priemonių
parengimas (klausimynų projektai, respondentų
sąrašai ir kt.)

x

x

x

x

x

x

x

3.

Detalaus darbo plano parengimas / atnaujinimas

x

II
4.

Duomenų rinkimas

4.1.

Pirminių ir antrinių šaltinių analizė

4.2.

Interviu
su
ministerijos,
paramą
administruojančių agentūrų ir kitų institucijų
atstovais

5.

Duomenų analizė

5.1.

Apklausų duomenų analizė

5.2.

Paremtų ir neparemtų subjektų palyginimas

x

x

x

x

x

x

5.3.

Kaštų rezultatyvumo analizė

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.4.

Strateginė analizė ir konsultacijos dėl 2014–
2020 m. laikotarpio intervencijų logikos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.5.

Interviu, skirti verifikuoti vertinimo rezultatus

5.6.

Fokusuota grupinė diskusija

6.

El. leidinio parengimas

6.1.

Novatoriškų
tikslinimas

6.2.
6.3.

Gerosios praktikos atvejų atranka
Ekspertų panelė

x

x

X

x

x

X

x
x

x

X

6.4.

Aprašymų / atvejo studijų parengimas

x

x

X

x

x

X

x

x

X

projektų

x

x

x

x

x
x

atrankos

kriterijų

x

X

x

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

III
Įvadinė vertinimo ataskaita
Tarpinė vertinimo ataskaita

A1

Ag
A1

Ag
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Nr.

Vertinimo užduotis

Įvadinis etapas
Spalis
III

IV

Tarpinis etapas

Lapkritis
I

II

III

Gruodis
IV

I

II

III

Sausis
IV

I

II

III

Baigiamasis etapas

Vasaris
IV

I

II

III

Kovas
IV

I

II

III

Balandis
IV

I

Galutinė vertinimo ataskaita

II

III

Gegužė
IV

I

II

III

Birželis
IV

I

A1

II

III

IV

Ag

IV
1-asis viešas aptarimas-diskusija
2-asis viešas aptarimas-diskusija
3-iasis viešas aptarimas-diskusija
1-asis vertinimo rezultatų pristatymo renginys
2-asis vertinimo rezultatų pristatymo renginys

S
S
S
R
R

A1 – pirminis ataskaitos variantas, Ag – galutinė suderinta ataskaita, S – susitikimas su perkančiąja organizacijai / viešas ataskaitų aptarimas, R – renginys, skirtas
vertinimo išvadoms ir rekomendacijoms viešinti.

256

EINAMOJO STRATEGINIO VERTINIMO ATASKAITOS PARENGIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PRISTATYMO
PASLAUGOS

Įgyvendinant sutartį pasiekti rezultatai
Įgyvendinant sutartį buvo sukurti tokie rezultatai: parengtos trys vertinimo ataskaitos
(įvadinė, tarpinė ir galutinė), surengti trys viešieji aptarimai, du viešinimo renginiai,
parengtas elektroninis leidinys, kuriame pristatomi gerosios praktikos projektai lietuvių ir
anglų kalbomis. Toliau pateikiamoje lentelėje išsamiai pristatomi pasiekti rezultatai ir jų
kaštus. Visos perdavimo–priėmimo aktuose ir PVM sąskaitose faktūrose nurodytos paslaugų
kainos neviršija tiekėjo finansiniame pasiūlyme nurodytų kainų.
36 lentelė. Įgyvendinant sutartį pasiekti rezultatai
Sutarties įgyvendinimo
rezultatas
Įvadinė vertinimo ataskaita
1-asis viešas aptarimas-diskusija
Tarpinė vertinimo ataskaita
2-asis viešas aptarimas-diskusija
Galutinė vertinimo ataskaita
Elektroninis leidinys
3-iasis viešas aptarimas-diskusija
1-asis
vertinimo
rezultatų
pristatymo renginys
2-asis
vertinimo
rezultatų
pristatymo renginys
Sudaryta: PPMI.

Finansinių atsiskaitymo
duomenys
18 000,00 Lt
30 000, 00 Lt
72 000 00 Lt

Komentaras
Pateikta 2013 m. gruodžio 6 d.
Surengtas 2014 m. gruodžio 17 d.
Pateikta 2014 m. kovo 20 d.
Surengtas 2014 m. balandžio 9 d.
Pateikta 2014 m. gegužės 29 d.
Pateiktas 2014 m. gegužės 29 d.
Planuojama surengti 2014 m. birželio 6 d.
Planuojama surengti iki 2014 m. birželio
20 d.
Planuojama surengti iki 2014 m. birželio
27 d.

Įgyvendinant sutartį kilę iššūkiai
Sutarties vykdymo laikotarpiu įgyvendintos visos projekto veiklos, pasiekti planuoti
rezultatai, išnaudotos visos numatytos ekspertų darbo dienos. Projekto įgyvendinimas buvo
sklandus, jį įgyvendinant pasireiškusios problemos ir rizikos buvo sprendžiamos
bendradarbiaujant su užsakovu. Pirma, vėlavo šiam vertinimui reikalingų apklausų duomenų
pateikimas, bet tai neturėjo neigiamos įtakos vertinimo rezultatams, nes atlikus vėliau gautų
duomenų analizę atitinkami rezultatai buvo pateikti tarpinėje vertinimo ataskaitose. Antra,
vykdant interviu su atrinktų gerosios viešojo valdymo praktikos projektų atstovais paaiškėjo,
kad įgyvendinus vieną projektą neįvyko pakankamų pokyčių, todėl jis iki galo neatitinka
gerosios praktikos projektų kriterijų. Todėl, suderinus su LR vidaus reikalų ministerija, šis
projektas buvo pakeistas kitu viešojo valdymo projektu, kurio aprašymas buvo įtrauktas į
gerosios praktikos elektroninį leidinį. Trečia, rengiant šį leidinį papildomų pastangų reikalavo
pakartotinė LR vidaus reikalų ministerijos pastabų, gautų suredagavus ir sumaketavus
lietuvišką leidinio redakciją, nagrinėjimas, bet tai padėjo patobulinti galutinių leidinio
redakcijų kokybę.
Galima išskirti toliau pateikiamas pagrindines sutarties vykdymo pamokas.
1. Bendradarbiavimo su užsakovu svarba. Vykdant projekto veiklas reikalinga palaikyti
ryšius ir glaudžiai bendradarbiauti su užsakovo atstovais, kad būtų sprendžiamos kilusios
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problemos ir rizikos. Tai apima operatyvią komunikaciją tarp užsakovo ir paslaugų
teikėjo ir sklandaus įgyvendinant projektą parengtų produktų derinimo svarbą.
2. Vertinimo objekto pločio ir gylio pusiausvyra. Norint įvertinti visas ES struktūrinės
paramos veiksmų programų finansuojamas viešojo valdymo priemones ir atsakyti į visus
vertinimo klausimus, reikalinga surinkti ir išanalizuoti daug duomenų ir informacijos,
vertinimo rezultatus pateikti įvairiais aspektais. Todėl vertinimo ataskaita yra
pakankamai ilga. Planuojant būsimuosius vertinimo projektus rekomenduojama
pasirinkti konkrečias viešojo valdymo temas, kurios būtų analizuojamos giliau.
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