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Ekonominės ir socialinės aplinkybės lėmė tai, kad Europos Sąjungos (toliau – ES) 
politikoje ypač išryškėjo siekis kuo efektyviau panaudoti ES struktūrinės paramos lėšas 
ir didinti programų orientaciją į rezultatus. Dėl šios priežasties rengiantis 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiui buvo pabrėžiama ES struktūrinės paramos vertinimo 
svarba, pateikiant patikimus įrodymus apie ES investicijų naudą. F. Barca savo 2009 m.  
ataskaitoje „Reformuotos sanglaudos politikos darbotvarkė“ nurodė, kad ES sanglaudos 
politikos įgyvendinimo vertinimuose trūksta aiškių įrodymų apie šios politikos 
efektyvumą, rezultatyvumą ir poveikį, o tai neprisideda prie įrodymais grįstos paramos 
valdymo.

2008–2012 m. Lietuvoje atliktų ES struktūrinės paramos vertinimų tikslai buvo (1) 
pagerinti ES struktūrinės paramos panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, 
strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą ir (2) tobulinti Lietuvos valstybės 
tarnautojų, atsakingų už ES struktūrinės paramos vertinimą, kompetencijas. Nepaisant 
padidėjusio vertinimų skaičiaus, pagerėjusios jų kokybės ir vertinimo galimybių 
stiprinimo priemonių, šiems vertinimams buvo būdinga bendra ES sanglaudos politikos 
vertinimų problema – juose kartais trūko „tvirtų įrodymų“, dažniausiai vyravo einamojo 
pobūdžio rekomendacijos. Todėl „griežtaisiais“ požiūriais ir metodais pagrįstas poveikio 
vertinimas, kuris turėtų tapti metodiniu sanglaudos politikos „stuburu“ 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu, yra vienas didžiausiųjų vertinimo iššūkių Lietuvoje.

Kita vertus, reikalingi ne tik kokybiški vertinimo rezultatai, bet ir jų sėkmingas 
panaudojimas tobulinant programų valdymą ir atsiskaitant už jų įgyvendinimą. Pradėjus 
vykdyti ES struktūrinės paramos vertinimą Lietuvoje, jo naudos, rezultatų panaudojimo, 
rekomendacijų įgyvendinimo ir stebėsenos klausimams iš karto nebuvo skiriama 
pakankamai dėmesio. Nors 2007–2013 m. vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas 
buvo sistemingai analizuojamas, trūko efektyviai veikiančios rekomendacijų valdymo 
sistemos.

Finansų ministerija, atsižvelgdama į naujo programavimo laikotarpio keliamus iššūkius 
ir siekdama padidinti ES struktūrinės paramos vertinimų kokybę ir naudą, inicijavo du 
teminius vertinimus, kuriuose buvo įvertinta Lietuvoje atliktų ES struktūrinės paramos 
vertinimų kokybė ir juose pateikiamų rezultatų naudojimas, taip pat pateikti siūlymai, 
kaip pagerinti vertinimų kokybę ir vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą. Šių vertinimų 
objektas buvo 38 vertinimo projektai, finansuoti pagal 2008–2012 m. ES struktūrinės 
paramos vertinimo planus.

Šiame leidinyje pateikiamos svarbiausios 2008–2012 m. ES struktūrinės paramos 
vertinimų kokybės vertinimo ir ES struktūrinės paramos vertinimų rezultatų 
panaudojimo vertinimo išvados ir pamokos.

ĮŽANGOS ŽODIS
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Šioje dalyje pateikiama 2008–2012 m. ES struktūrinės paramos vertinimo kokybės 
vertinimo metodika ir pagrindiniai vertinimo rezultatai. Daugiausia dėmesio teikiama 
veiksniams, darantiems didžiausią įtaką vertinimų kokybei: ES struktūrinės paramos 
vertinimo aktualumui, vertinimų techninių specifikacijų kokybei, vertinimo paslaugų 
teikėjų kompetencijai, finansinei vertinimo paslaugų vertei, taip pat paslaugų užsakovų 
ir teikėjų bendradarbiavimui.

1. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS VERTINIMO KOKYBĖ

ES struktūrinės 
paramos vertinimo 

kokybė yra 
vertinimo užsakovų 

ir paslaugų teikėjų 
bendradarbiavimo 

rezultatas

1.1. ES struktūrinės paramos vertinimo kokybės vertinimo metodika

Atliekant ES struktūrinės paramos vertinimo kokybės vertinimą buvo analizuojama 
vertinimų kokybė, kuri yra vertinimo užsakovų, atsakingų už vertinimų planavimą, 
viešuosius pirkimus bei vertinimų kokybės užtikrinimą, ir paslaugų teikėjų, atsakingų už 
vertinimo ataskaitų rengimą, bendradarbiavimo rezultatas. Tačiau vertinimo rezultatų 
naudojimas priklauso ne tik nuo kokybiškų įrodymų pasiūlos, bet ir nuo paklausos 
naudotis šiais įrodymais priimant politinius ar administracinius sprendimus (žr. 1 pav.).

1 paveikslas. Vertinimų kokybės vertinimo analizės pagrindas

Šaltinis: sudaryta autorių.

ES struktūrinės paramos vertinimo kokybei analizuoti buvo pasirinktas mišrus požiūris. 
Vertinimų kokybė buvo apibrėžta objektyviuoju būdu (kaip profesinių vertinimo 
standartų ar gairių atitikimas) ir subjektyviuoju būdu (pagal vertinimų užsakovų ir 
paslaugų teikėjų supratimą apie vertinimų kokybę). Vykdant vertinimą pirmiausia buvo 
atlikta vertinimo ataskaitų metaanalizė pagal iš anksto parengtus klausimus, vėliau 
buvo įvykdytos vertinimų užsakovų ir paslaugų teikėjų apklausos. Galiausiai buvo 
parengtos nedidelės apimties atvejo studijos. Visų šių metodų, kurie apibendrinti 1 
lentelėje, taikymas leido įvairiapusiškai įvertinti vertinimų kokybę.

VIE OJO VALDYMO SISTEMAŠ

Kokybiškų įrodymų

pasiūlymas

Įrodymų naudojimo

paklausa

Vertinimo rezulatų naudojimas

Vertinimų užsakovai

Paslaugų teikėjai
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1 lentelė. Atliekant vertinimą taikyti metodai

1.2. Svarbiausi ES struktūrinės paramos vertinimo kokybės vertinimo rezul-
tatai

Metaanalizės ir apklausų rezultatai parodė, kad ES struktūrinės paramos vertinimo 
ataskaitų kokybė yra gera. Metaanalizės būdu gautas bendras kokybės indeksas – 0,81 
(maksimalus įvertis – 1), o 86 proc. vertinimų užsakovų vertinimo paslaugas įvertino 
kaip labai aukštos ar gana aukštos kokybės. Dauguma apklausoje dalyvavusių paslaugų 
teikėjų atstovų taip pat gerai įvertino vertinimo paslaugų kokybę Lietuvoje, tačiau kiek 
nuosaikiau negu vertinimų užsakovai (2 pav.).

ES struktūrinės 
paramos vertinimo 
ataskaitos yra 
geros kokybės
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2 paveikslas. Vertinimų užsakovų ir paslaugų teikėjų nuomonės dėl vertinimų kokybės

Šaltinis: vertinimų užsakovų ir paslaugų teikėjų apklausos, 2012 spalio–lapkričio mėn.
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Vertinimo kokybės Lietuvoje vertinimas (paslaugų teikėjai)

Atlikus analizę nustatytas statistiškai reikšmingas vidutiniškai stiprus ryšys (p <0,05, 
Kendall‘s tau-c 0,341) tarp metaanalizės rezultatų ir vertinimų užsakovų nuomonės 
apie vertinimų kokybę. Tai rodo egzistuojančius ryšius tarp objektyvaus (remiantis 
metaanalizės rezultatais) ir subjektyvaus (remiantis apklausų rezultatais) požiūrio į 
vertinimo kokybės matavimą ir pagrindžia bendrų šio vertinimo rezultatų patikimumą.

Nors ES struktūrinės paramos vertinimo ataskaitų kokybė yra panaši pagal vertinimų 
tipus (įgyvendinimo vertinimai įvertinti 0,83 balu, o poveikio vertinimai – 0,80 balu), 
vertinimų kokybė skiriasi pagal toliau išvardijamus svarbiausius veiksnius.

Vertinimų kokybė 
išlieka nevienoda

Vertinimo ataskaitos. Remiantis metaanalizės rezultatais, bendras pavienių 
ataskaitų kokybės indeksas gana smarkiai svyruoja – nuo 0,39 iki 0,96 balo. Tai 
rodo, kad yra galimybių gerinti vertinimų kokybę sprendžiant pagrindines kokybės 
problemas.
Skirtingo laikotarpio vertinimai. Išanalizavus ES struktūrinės paramos vertinimo 
kokybės pokyčius pagal metus nustatytas nedidelis vertinimų kokybės gerėjimas: 
nuo 2008 iki 2011 m. vertinimų kokybės indeksas pagerėjo nuo 0,81 iki 0,85. Tai gali 
rodyti, kad iš vertinimų įgyvendinimo yra mokomasi. 
Vertinimo užsakovai. Nustatyta, kad vertinimų kokybė skiriasi pagal paslaugų 
užsakovą. Finansų ministerijos, kurioje veikia Vertinimo skyrius, užsakytų vertinimo 
ataskaitų kokybė įvertinta santykinai geriau negu kitų ministerijų ir valstybės 
institucijų, kuriose tokie padaliniai dažniausiai nėra įsteigti, užsakytų vertinimų. Tai 
gali rodyti vertinimo institucionalizacijos įtaką vertinimo ataskaitų kokybei.
Vertinimo paslaugų biudžetas. Palyginus vertinimų kokybės pasiskirstymą pagal 
biudžetą, nustatytas atvirkštinis ryšys – vertinimai, kurių biudžetas buvo mažas 
ar vidutiniškas, metaanalizės būdu įvertinti kiek geriau negu didesnio biudžeto 
projektai (0,82–0,83 palyginti su 0,73).
Kokybės vertinimo kriterijai. Pagaliau vertinimų kokybė svyruoja pagal ataskaitų 
vertinimo kriterijus nuo 0,71 iki 0,92. 2 lentelėje apibendrinti metaanalizės 
rezultatai rodo, kad kokybiškiausiai įvertintas tikslų formulavimas, o prasčiausiai – 
intervencijos logikos taikymas ir rekomendacijų sudarymas. 
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2 lentelė. Metaanalizės rezultatai pagal vertinimo ataskaitų kokybės kriterijus 

Ar vertinime aiškiai nurodytas tikslas / tikslai?

Ar vertinime keliami aiškiai apibrėžti klausimai?

Ar vertinime iškeltas uždavinys / uždaviniai?

Ar aiškus vertinimo objektas?

Bendras balas – 0,86

Ar vertinimas pagrįstas teorija / modeliu / analize?

Ar pateikta programos / prioriteto / priemonės intervencijos logika?

Bendras balas – 0,78

Ar atliekant vertinimą buvo taikomi tinkami duomenų rinkimo /

analizės metodai?

Ar metodai taikomi kokybiškai ir leidžia surinkti patikimus ir

tikslius duomenis?

Bendras balas – 0,82

Ar analizė išsami, leidžia atsakyti į vertinimo klausimus?

Ar vertinime sukurta naujų žinių?

Bendras balas – 0,79

Ar vertinimo išvados buvo pagrįstos analizės duomenimis?

Ar išvados pakankamai tikslios ir parengtos pagal vertinimo kriterijus

arba klausimus, tiksliai apibendrina pagrindinėje ataskaitos dalyje

pateiktą informaciją?

Ar vertinimo ataskaitoje pateiktos rekomendacijos aiškios,

efektyvios, įmanomos įgyvendinti?

Bendras balas – 0,77

Kiek vertinimo ataskaita atitinka stiliaus vadovą? (Struktūros

reikalavimų atitikimas; literatūros sąrašo ir nuorodų įforminimas;

ataskaitos teksto analitiškumas; vertinimo ataskaitos teksto

patogumas skaitytojui; vertinimo ataskaitos maketavimo; vertinimo

ataskaitos ir kalbos (lietuvių ir anglų) kokybė.)

0,92

0,87

0,78

0,87

0,78

0,71

0,85

0,79

0,79

0,78

0,84

0,76

0,71

0,84

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Klausimas Balai

Pastaba: pateikiami vidurkiai pagal kiekvieną metaanalizės vertinimo kriterijų.

Atliktas ES struktūrinės paramos vertinimo kokybės vertinimas atskleidė toliau 
išvardijamus svarbiausius vertinimų ataskaitų kokybės trūkumus.
Intervencijų logikų trūkumai. Kai kurių vertinimų ataskaitose iš viso nepateikiamos 
arba pateikiamos neišsamios intervencijų logikos, todėl tokiems vertinimams 
neretai trūksta struktūravimo ir rezultatų pagrįstumo.
Nepakankamas „griežtųjų“ ir kiekybinių vertinimo metodų taikymas. Verti-
nimuose labai retai taikomi „griežtieji“ vertinimo metodai (kontrafaktinė analizė, 
kaitos teorija grįstas vertinimas, modeliavimas ir t. t.), kuriuos taikant aiškinamas 
priežastinis ryšys tarp intervencijų, kitų veiksnių ir stebimų pokyčių, taip pat 
kiekybiniai metodai, kurie padeda skaičiais įvertinti intervencijų poveikį. 
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Nepakankamai aukšta vertinimų išvadų ir rekomendacijų kokybė. Išvadoms 
trūksta tikslumo, nepakankamas vertinimo kriterijų atitikimas, rekomendacijoms 
stinga aiškumo, efektyvumo ir įgyvendinamumo.

1.3. ES struktūrinės paramos vertinimo aktualumas

Siekiant vertinimų kokybės ir jų rezultatų panaudojimo pirmiausia turi būti aiškus 
vertinimų poreikis. Tie vertinimai, kurie yra aktualūs ir reikalingi juos užsakančiai 
institucijai, gali būti ne tik aukštesnės kokybės, bet ir geriau naudojami. Tai gali 
lemti vertinimo užsakovų dėmesys sudarant vertinimo projektą ir rengiant techninę 
specifikaciją, taip pat aktyvus jų įsitraukimas į vertinimo procesą.

Daugelis 2008–2012 m. atliktų vertinimų buvo inicijuoti siekiant tobulinti ES paramos 
panaudojimą: gauti nepriklausomų vertinimo ekspertų nuomonę dėl veiksmų 
programų tobulinimo ar atsiskaityti Finansų ministerijai ir (ar) Europos Komisijai už 
paramos panaudojimą. Šio vertinimo metu atlikta apklausa parodė, kad daugumos 
vertinimų objektas buvo svarbiausias juos užsakiusių institucijų darbotvarkėje bei 
aktualus socialiniams ir ekonominiams partneriams (žr. 3 pav.). Tai susiję su vertinimo 
planavimo procesu – vertinimai yra inicijuojami atsakingų ministerijų ir kitų valstybės 
institucijų specialistų, siekiant gauti jų institucijoms reikalingų žinių. Aktualumu ES ir 
nacionalinėje politinėje darbotvarkėje išsiskyrė poveikio vertinimai, kuriais paprastai 
siekiama įvertinti ES struktūrinės paramos įtaką 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos 
panaudojimo strategijos ir veiksmų programų tikslų ir uždavinių pasiekimui.

Poveikio vertinimai 
buvo labiau 

aktualūs politiniu 
lygmeniu

3 paveikslas. Vertinimo užsakovų nuomonė apie vertinimų objekto ir klausimų svarbą / 
aktualumą atliekant vertinimą ir per metus po vertinimo atlikimo (proc. nuo visų respondentų)

Šaltinis: vertinimų užsakovų apklausa, 2012 spalio–lapkričio mėn.
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Nors vertinimų 
užsakovai 
techninių 
specifikacijų 
rengimą laiko 
nesudėtingu, 
paslaugų teikėjai jų 
kokybę vertina tik 
vidutiniškai

Vertintojų 
kompetencija – 
veiksnys, turintis 
reikšmingos įtakos 
kokybei 

4 paveikslas. Vertinimų užsakovų nuomonė apie vertinimus atlikusių ekspertų kvalifikaciją  
(N = 26) 

Šaltinis: vertinimų užsakovų apklausa, 2012 spalio–lapkričio mėn.

1.4. ES struktūrinės paramos vertinimų techninių specifikacijų kokybė

1.5. Vertinimo paslaugų teikėjų kompetencija

Pagrindinis vertinimo dokumentas – techninė specifikacija, todėl jos kokybė yra svarbus 
kokybiško vertinimo veiksnys. Visų apklausoje dalyvavusių paslaugų teikėjų nuomone, 
techninės specifikacijos turi daug įtakos geresnės kokybės vertinimo paslaugų teikimui. 
Interviu rezultatai taip pat parodė, kad aiškių techninių specifikacijų parengimas yra 
labai svarbi vertinimų kokybės kontrolės sąlyga.

Atlikta vertinimų užsakovų apklausa atskleidė, kad už vertinimą atsakingos institucijos 
vertinimo tikslų, uždavinių, objekto ir paslaugų teikimo terminų nustatymą laiko 
santykinai nesudėtingu. Tačiau pusė apklausoje dalyvavusių paslaugų teikėjų įvardijo, 
kad tam tikros techninės specifikacijos dalys yra nepakankamai aiškiai suformuluotos. 
Todėl šių dokumentų kokybę paslaugų tiekėjai įvertino tik vidutiniškai. 

Kitas svarbus techninių specifikacijų trūkumas yra pernelyg platus vertinimo objektas. 
Dėl to kylančias rizikas atskleidžia paslaugų teikėjų atstovų pasakymai: „Kai vertinimo 
objektas apibrėžtas per plačiai, galima atlikti tik makro lygmens analizę apžvelgiant kitus 
panašius tyrimus, kuri iš esmės nesuteikia didelės pridėtinės vertės.“ arba „Kadangi 
techninėse užduotyse nustatyti per platūs vertinimo objektai ir pernelyg daug vertinimo 
klausimų, tai neretai veda prie daug smulkių ir nelabai pagrįstų rekomendacijų.“ 

Nepakankamai aiškios ir plačios techninės specifikacijos kartais nesudaro prielaidų 
kokybiškiems vertinimo klausimams parengti ir jiems operacionalizuoti rengiant 
vertinimo pasiūlymus ir įvadines ataskaitas. Todėl vertinimo klausimų kokybė (bendras 
balas – 0,78) buvo įvertinta kiek žemiau negu vertinimų kokybės vidurkis (0,81) – 
vertinimo klausimams trūksta sąsajų su vertinimo kriterijais, operacionalizavimo ir 
informacijos, kokie metodai bus naudojami į juos atsakant. 

Vertinimo paslaugų kokybė labai priklauso nuo paslaugų teikėjų kompetencijos, darbo 
etikos ir projektų vadybos. Kai atrenkami nepakankamai kompetentingi vertinimo 
ekspertai, tinkamai paslaugų kokybei užtikrinti gali nepakakti net ir techninėje 
specifikacijose nustatytų reikalavimų ar kokybės kontrolės priemonių. Apskritai 79 proc.  
visų vertinimų užsakovų vertinimą atlikusių ekspertų kvalifikaciją įvertino kaip aukštą ar 
labai aukštą (4 pav.). Patys apklausoje dalyvavę paslaugų teikėjai patvirtino, kad auganti 
jų darbo patirtis ir darbuotojų kompetencija sudaro sąlygas teikti geresnės kokybės 
vertinimo paslaugas.
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Vertintojų kompetencijos svarbą vertinimų kokybei patvirtina ir kiti teminio vertinimo 
rezultatai. Nustatytas statistiškai reikšmingas silpnas ryšys (p <0,05, Kendall‘s tau-b 
0,322) tarp metaanalizės rezultatų ir vertinimų užsakovų nuomonės apie vertintojų 
kvalifikaciją. Atliekant tyrimą buvo nustatytas ryšys ir tarp vertintojų turimos patirties 
ir ekspertų aukštos darbo etikos laikymosi. Tarp kokybei reikšmingos įtakos turinčių 
veiksnių, kuriuos pasirinko vertinimų užsakovai, taip pat buvo nurodyti šie svarbūs 
vertinimo kokybės aspektai: paslaugų teikėjo geras vertinimo objekto ir konteksto 
išmanymas, vertinimo užsakovų ir paslaugų teikėjų požiūrio sutapimas dėl vertinimo 
atlikimo ir jo pagrindinių rezultatų, vertinimo ataskaitų ir kitų produktų pateikimas 
laiku, vertinimo ataskaitų atitiktis stiliaus reikalavimams. Tai patvirtina, kad vertinimo 
kokybė priklauso ne tik nuo paslaugų teikėjų kompetencijos pagal vertinimo objektą, 
bet ir nuo jų projektų vadybos kokybės.

Kaip minėta 1.2 dalyje, palyginus vertinimų kokybę pagal vertinimo paslaugų sutarčių 
vertes buvo nustatyta, kad mažesnio biudžeto vertinimai buvo kiek kokybiškesni (3 
lentelė). Šie rezultatai parodo, kad planuojant ir įgyvendinant didesnės apimties ir 
vertės projektus atsiranda tam tikrų rizikų. Rengiant ir vykdant stambesnius vertinimo 
projektus gali būti sunkiau užtikrinti aukštą paslaugų kokybę (parengti kokybiškas 
technines specifikacijas, atrinkti kompetentingus paslaugų teikėjus, kurie būtų pajėgūs 
įgyvendinti stambius vertinimo projektus, surinkti reikiamus duomenis ir atlikti išsamią 
analizę, kurioje atsakoma į visus vertinimo klausimus, užtikrinti sklandų tokių projektų 
valdymą). 

Itin svarbi ir aukšta 
projektų vadybos 

kompetencija

Kokybės iššūkiai 
būdingi stambiems 

projektams ir 
tiems smulkiems 

projektams, kurių 
vertės skirtumai 

yra didžiausi

Bendradarbiavimas 
tarp vertinimų 

užsakovų ir tiekėjų 
buvo pakankamai 

sklandus

1.6. ES struktūrinės paramos vertinimui numatyti finansiniai ištekliai

3 lentelė. Vertinimų kokybės rangai pagal sutarčių vertę

Pastaba: didžiausia kokybės įverčio išraiška – 1.

Detalesnė analizė atskleidė, kad mažos vertės projektai, kurių pirminės preliminarios 
ir paslaugų teikėjų pasiūlytos vertės skirtumas buvo didžiausias, kokybė vertinama 
prasčiausiai. Tai reiškia, kad gana dideli vertės nukrypimai nuo planuoto biudžeto 
neigiamai veikia smulkių projektų, kurie dėl savo apimties yra jautriausi finansinių 
išteklių pokyčiams, kokybę.

Kitas veiksnys, turintis daug įtakos vertinimų kokybei, yra veiksmingas vertinimų užsakovų 
ir paslaugų teikėjų bendradarbiavimas. Vertinimų užsakovai šį bendradarbiavimą įvertino 
gerai – įgyvendinant maždaug pusę vertinimo projektų nekilo jokių bendradarbiavimo 
problemų, o 79 proc. jų atstovų nurodė, kad taikytos kokybės kontrolės priemonės buvo 
pakankamos tinkamai vertinimų kokybei užtikrinti. Tačiau apklausoje dalyvavę paslaugų 
teikėjai bendradarbiavimą įvertino ne taip palankiai.

1.7. Vertinimo paslaugų užsakovų ir teikėjų bendradarbiavimas
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5 paveikslas. Projektų valdymo priemonės taikytos atliekant vertinimus (proc. nuo visų 
respondentų, N = 29)

Šaltinis: vertinimų užsakovų apklausa, 2012 spalio–lapkričio mėn.

Vertinimų užsakovų apklausos duomenimis, paslaugų užsakovai dažnai teikė pastabas 
ir siūlymus dėl vertinimo ataskaitų, taip pat tiesiogiai bendravo su paslaugų teikėjais 
per susitikimus, el. paštu ir (ar) telefonu. Tačiau vertinimo ataskaitų kokybės vertinimas 
buvo atliktas tik maždaug pusėje visų vertinimo projektų (žr. 5 pav.). Be to, palyginus 
paslaugų užsakovų ir teikėjų apklausų rezultatus matyti, kad kai kurios problemos yra 
abipusės. Pavyzdžiui, vertinimui atlikti reikalingų duomenų trūkumas riboja vertintojų 
galimybes parengti kokybiškas ataskaitas, tačiau jų surinkimas kelia administracinį krūvį 
vertinimų užsakovams.

Už vertinimą atsakingų institucijų įsitraukimo į vertinimo procesą svarbą įrodo 
statistiškai reikšmingas vidutiniškai stiprus tiesioginis ryšys tarp bendro atliktų 
vertinimų kokybės vertinimo ir vertinimų užsakovų dalyvavimo vertinimo procesuose. 
Jeigu už vertinimo ataskaitų pateikimą paslaugų teikėjui atsakinga institucija ar kitos 
suinteresuotos institucijos pateikė pastabų ir komentarų dėl vertinimo rezultatų, išvadų 
ir rekomendacijų, šių ataskaitų kokybė buvo įvertinta geriau.
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2. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMAS

Šiame skyriuje pateikiama 2008–2012 m. ES struktūrinės paramos vertinimų rezultatų 
panaudojimo vertinimo metodika ir pagrindiniai vertinimo rezultatai. Vertinimo 
rezultatų panaudojimas buvo nagrinėjamas instrumentiniu aspektu, t. y. kaip buvo 
įgyvendinamos vertinimo ataskaitose pateiktos 478 rekomendacijos.

2.1. ES struktūrinės paramos vertinimo rezultatų panaudojimo vertinimo 
metodika

Šiuo vertinimu buvo siekiama nustatyti, kaip ir kiek ES struktūrinės paramos vertinimai 
prisidėjo prie ES struktūrinės paramos panaudojimo tobulinimo. Šiam tikslui pasiekti 
buvo atlikta ES struktūrinės paramos vertinimo ataskaitose pateiktų rekomendacijų 
analizė. Ji buvo vykdoma pagal rekomendacijų įgyvendinimo „grandinės“ principą. 
Pirmiausia buvo nagrinėjamas rekomendacijų formulavimo, svarstymo ir sklaidos 
procesas. Paskui buvo įvertinta ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijų 
kokybė. Galiausiai buvo išnagrinėtas 2008–2012 m. ES struktūrinės paramos vertinimų 
rekomendacijų įgyvendinimas: 1) vadovaujantis statistiniais duomenimis, išanalizuota 
kiekybinė rekomendacijų įgyvendinimo situacija; 2) atsižvelgiant į vertinimus užsakiusių 
institucijų pateiktus duomenis apie vertinimų rekomendacijų paskatintus pokyčius, 
išnagrinėta ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo praktinė 
nauda konkrečiose srityse.

Atliekant ES struktūrinės paramos vertinimų rezultatų panaudojimo vertinimą, buvo 
taikomi skirtingi metodai. Jie pateikiami 4 lentelėje.

Analizė 
atlikta pagal 

rekomendacijų 
įgyvendinimo 

„grandinės“ 
principą

4 lentelė. Atliekant vertinimą taikyti metodai
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2.2. Svarbiausi ES struktūrinės paramos vertinimo rezultatų panaudojimo 
vertinimo rezultatai

ES struktūrinės 
paramos vertinimų 
rekomendacijos 
įgyvendinamos 
gana sėkmingai

6 paveikslas. 2008–2012 m. vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo situacija

ES struktūrinės paramos vertinimo rezultatai gali būti naudojami keliais skirtingais 
būdais. Dauguma atliktų vertinimų yra naudingi dėl naujų žinių sukūrimo, nes yra 
surenkama aktuali pirminių ir antrinių šaltinių informacija, susisteminami duomenys, 
atliekami ekonominiai skaičiavimai, parengiami metodiniai dokumentai, t. y. sukuriamos 
naujos žinios. Naujos įžvalgos ir analizės rezultatai naudojami vertinimus užsakiusių 
institucijų ar kitų institucijų, rengiant strateginius dokumentus, programų įgyvendinimo 
pažangos ataskaitas, atsiskaitant už ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimą. Antrasis 
vertinimų rezultatų naudojimo būdas yra susijęs su juose pateiktų įžvalgų ir pasiūlymų 
naudojimu priimamiems sprendimams pagrįsti ir institucijų jau vykdomai veiksmų 
krypčiai patvirtinti, pavyzdžiui, panaikinant neaktualias priemones ar pradedant 
įgyvendinti naujas programas, atliekant lėšų perskirstymus.

Trečiasis ES struktūrinės paramos vertinimų rezultatų naudojimo būdas apima 
vertinimų ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą. Rekomendacijų 
įgyvendinimo situacijos fiksavimas leidžia nustatyti, kokią tiesioginę įtaką vertinimai 
ir juose pateikti pasiūlymai daro priimant sprendimus, tobulinant ES struktūrinės 
paramos panaudojimą. Be to, tai yra gana formalus kriterijus, leidžiantis užtikrinti 
vertinimų rezultatų įgyvendinimo stebėseną ir informuoti visuomenę, nacionalines ir ES 
institucijas apie vertinimų teikiamą naudą. Atliekant ES struktūrinės paramos vertinimo 
rezultatų panaudojimo vertinimą daugiausia dėmesio buvo skirta būtent 2008–2012 m. 
atliktuose vertinimuose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo analizei.

2008–2012 m. ES struktūrinės paramos vertinimo ataskaitose pateiktos rekomendacijos 
buvo gana aktyviai naudojamos, nes institucijų įgyvendintų rekomendacijų dalis sudarė 
63 proc. visų priimtų įgyvendinti rekomendacijų (žr. 6 pav.). Kai kurių rekomendacijų 
įgyvendinimo laikotarpis dar nėra pasibaigęs arba jos skirtos 2014–2020 m., todėl 
pateiktus pasiūlymus planuojama įvykdyti vėliau.

Šaltinis: parengta autorių, vadovaujantis ES struktūrinės 
paramos vertinimų užsakovų pateikta informacija apie faktinę 
rekomendacijų įgyvendinimo situaciją.

ES struktūrinės 
paramos vertinimo 
rezultatų 
naudojimo būdai
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2008–2012 m. vertinimų neįgyvendintų rekomendacijų dalis sudarė 11 proc. 
visų priimtų įgyvendinti rekomendacijų skaičiaus ir, palyginti su bendru pateiktų 
ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų skaičiumi, nebuvo didelė. ES struktūrinės 
paramos vertinimo rezultatų panaudojimo vertinime buvo laikomasi prielaidos, kad 
rekomendacijų kokybė yra vienas iš svarbiausių jų įgyvendinimą lemiančių veiksnių. 
Tiek per vertinimų koordinatorių apklausas, tiek atliekant metaanalizę 2008–2012 m. 
vertinimų ataskaitose pateiktos rekomendacijos buvo pripažintos kaip nepakankamai 
kokybiškos, todėl santykinai prastesnė rekomendacijų kokybė prisidėjo prie to, kad kai 
kurios rekomendacijos liko neįgyvendintos.

Kai kurios vertinimo rekomendacijų kokybės problemos buvo „užkoduotos“ jų 
formulavimo ir svarstymo procese, kuris nebuvo pagrįstas visų atsakingų institucijų 
dalyvavimu, tinkamu pateiktų pasiūlymų įgyvendinimui reikalingų išteklių įvertinimu, 
nebuvo skatinamas rezultatų „nuosavybės jausmas“. Nustatyta, kad institucijos 
aktyviau įgyvendino tas rekomendacijas, kurios buvo pateiktos jų pačių koordinuotuose 
vertinimuose, nes buvo jaučiama didesnė atsakomybė už tokių vertinimų rezultatų 
panaudojimą. Nustatyta bendresnė problema, kad vertinimų rekomendacijos buvo 
nepakankamai viešinamos institucijų vadovams ir kitiems vadovaujančias pareigas 
einantiems tarnautojams, nors jų įsitraukimas būtų buvęs itin naudingas, siekiant 
paskatinti kai kurių rekomendacijų (ypač strateginių) įgyvendinimą

Neįgyvendintų 
rekomendacijų 

dalis buvo nedidelė

Rekomendacijų 
įgyvendinimas 

atnešė praktinės 
naudos 

konkrečiose srityse

Kiti veiksniai, turėję įtakos rekomendacijų neįgyvendinimui ar vėlavimui jas 
įgyvendinti:

politinės paramos trūkumas už rekomendacijų įgyvendinimą atsakingose 
institucijose (nepakankama vertinimo rekomendacijų sklaida ministerijų ar kitų 
institucijų aukšto rango pareigūnams);
formalaus rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos mechanizmo nebuvimas 
(formalizuotų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos procedūrų ir 
atskaitomybės priemonių trūkumas);
nepakankamas vertinimo koordinatorių aktyvumas, siekiant, kad būtų įvykdytos 
rekomendacijos;
rekomendacijų kaip „šalutinio“ vertinimų rezultato traktavimas (ne visuose 
vertinimuose rekomendacijų formulavimas naudingas ir reikalingas);
rekomendacijų tipas, kuris nereikalauja imtis įgyvendinimo priemonių („žinok 
tai“ pobūdžio rekomendacijos);
rekomendacijų „užmaršties“ problema.

Vadovaudamosi vertinimo ataskaitose pateiktomis rekomendacijomis, institucijos 
tobulino ES struktūrinės paramos panaudojimą konkrečiose srityse. 2008–2012 m. 
vertinimuose pateiktos ir įgyvendintos rekomendacijos pagal tematiką buvo suskirstytos 
į 13 grupių. Įgyvendintos rekomendacijos atnešė praktinės naudos ir labiausiai skatino:

administravimo pokyčius – administravimo procedūrų tobulinimą, administravimo 
dokumentų tikslinimą, naujų pareigybių įsteigimą ir kt.;
investicinius / finansinius pokyčius – lėšų perskirstymą tarp skirtingų programų ar 
priemonių, paramos finansinių proporcijų nustatymą ir kt.;
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stebėsenos tobulinimą – stebėsenos rodiklių aprašymo ir skaičiavimo metodikų 
tikslinimą, stebėsenos duomenų surinkimo gerinimą, rodiklių tikslinių reikšmių 
planavimo tobulinimą ir kt.;
teikiamų paslaugų / įgyvendinamų priemonių organizavimo tobulinimą – 
viešųjų, administravimo, sveikatos, socialinės integracijos, informacinių ir kitų 
paslaugų teikimo tobulinimą, nepasiteisinusių veiksmų programų priemonių 
tobulinimą ar naikinimą, naujų priemonių įtraukimą į veiksmų programas, naujų 
instrumentų (pvz., makroekonominių modelių, skirtų ES paramos poveikiui 
ekonomikai matuoti) sukūrimą ir kt.;
projektų atrankos būdų / valdymo / įgyvendinimo kontrolės skatinimą – tinkamų 
projektų atrankos procedūrų pasirinkimą, projektų valdymo gebėjimų stiprinimą, 
projektų valdymo kontrolės vykdymą ir kt.;
aktyvesnio koordinavimo skatinimą – tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtrą, 
socialinių ir ekonominių partnerių įtraukimą, konsultacijų su potencialiais 
pareiškėjais organizavimo tobulinimą, darbo grupių ir komitetų steigimą ir kt.;
administravimo gebėjimų stiprinimą / metodologinių žinių gerinimą – atsakingų 
institucijų gebėjimų stiprinimą ES priemonių įgyvendinimo srityje, administravimo 
gebėjimų projektų įgyvendinimą, viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimą, metodinių rekomendacijų ir gairių rengimą ir kt.;
tyrimų / vertinimų / gilesnės analizės veiklų skatinimą, jų organizavimo ir 
įgyvendinimo proceso tobulinimą – tyrimų ir vertinimų proceso inicijavimo 
tobulinimą, planavimo ir vykdymo proceso centralizavimą viešajame sektoriuje, 
viešojo pirkimo konkursų organizavimo tobulinimą ir kt.;
strateginio planavimo tobulinimą – strateginio planavimo dokumentų naudojimą 
strateginio planavimo ir programavimo metu, regioninio strateginio planavimo 
stiprinimą, strateginio planavimo sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimą ir kt.;
teisinius pokyčius – teisės aktų pakeitimų rengimą, sutarčių pasirašymą ar 
papildymą, su ES paramos įsisavinimu susijusių teisės aktų rengimą ir kt.;
techninius pokyčius – naujų funkcionalumų diegimą ES struktūrinės paramos 
kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje, šios sistemos 
susiejimą su kitomis duomenų bazėmis, keitimosi elektroniniais dokumentais 
skatinimą ir kt.;
viešinimo skatinimą – efektyvesnį ES struktūrinės paramos viešinimo priemonių 
naudojimą, informacinių kampanijų įgyvendinimo tobulinimą, naujų informavimo 
šaltinių sukūrimą, projektų rezultatus pristatančių duomenų bazių sukūrimą ir kt.;
kontrolės ir rizikos valdymo priemonių tobulinimą – patikrų įgyvendinimą, 
kontrolės procedūrų verifikavimo procesą, rizikos valdymo priemonių taikymą 
kontrolės sistemoje ir kt.

2.3. ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijų statistika

2008–2012 m. atliktuose ES struktūrinės paramos vertinimuose buvo pateiktos 
478 rekomendacijos. Iš jų 92 proc. rekomendacijų vertinimų užsakovai pripažino 
priimtinomis įgyvendinti. Vienoje vertinimo ataskaitoje vidutiniškai buvo pateikiama 13 
rekomendacijų. Dažniausiai suformuluotose rekomendacijose buvo nurodoma siūloma 
veiksmų kryptis, o ne konkretūs „žingsniai“. 28 proc. visų pateiktų rekomendacijų buvo 
skirta 2014–2020 m. laikotarpiui, o tokių rekomendacijų skaičius ypač padidėjo 2011 m.  
ir 2012 m., kai institucijos ėmė aktyviau rengtis ateinančiai finansinei perspektyvai.

Institucijos 
linkusios naudotis 
vertinimo 
ataskaitose 
pateiktomis 
rekomendacijomis
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7 paveikslas. 2008–2012 m. vertinimų rekomendacijų statistika

Šaltinis: parengta autorių, vadovaujantis ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijų 
įgyvendinimo lentelėmis ir vertinimų užsakovų suvestiniame dokumente pateikta informacija 
apie faktinę rekomendacijų įgyvendinimo situaciją.

Atliekant vertinimą nustatyta, kad strateginių ir einamųjų vertinimų skaičius 2008–
2012 m. buvo beveik vienodas. Vis dėlto juose pateiktų rekomendacijų skaičius skyrėsi: 
strateginiuose vertinimuose buvo pateikta 36 proc. visų rekomendacijų, o einamuo-
siuose – 64 proc. Strateginiuose vertinimuose pateiktų rekomendacijų skaičius 
buvo mažesnis, nes strateginiai pasiūlymai paprastai būna kompleksiškesni, kartais 
reikalauja politinių sprendimų ir yra sunkiau įgyvendinami. Įvykdytos strateginių 
vertinimų rekomendacijos sudarė 37 proc. visų vertinamuoju laikotarpiu įgyvendintų 
rekomendacijų skaičiaus, o einamųjų vertinimų rekomendacijos – 63 proc. Galima teigti, 
kad dauguma 2008–2012 m. atliktuose vertinimuose tiek pateiktų, tiek įgyvendintų 
rekomendacijų buvo skirta einamiesiems klausimams ES struktūrinės paramos 
panaudojimo srityje spręsti, o ne strateginiams pokyčiams skatinti.

Strateginių 
rekomendacijų 

pateikiama ir 
įgyvendinama 

mažiau

2.4. ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijų kokybė

ES struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų kokybės įvertinimas buvo atliekamas 
pagal patvirtintus kokybės kriterijus (pagrįstumas, aiškumas, pateikimas laiku, 
įgyvendinamumas, veiksmingumas). Per apklausas vertinimo koordinatoriai pateiktas 
rekomendacijas įvardijo kaip nepakankamai kokybiškas pagal atskirus kokybės kriterijus, 
o kaip esminės kokybės problemos buvo išskirta rekomendacijų įgyvendinamumas ir 
veiksmingumas bei pasiūlytų įgyvendinimo priemonių aiškumas.

Vertinimų užsakovų apklausų rezultatai iš dalies patvirtino ES struktūrinės paramos 
vertinimo kokybės vertinime atliktos metaanalizės išvadas, kuriose vertinimo 
rekomendacijų kokybė įvertinta vienu žemiausių balų (0,7 balo iš 1), palyginti su 
kitais ataskaitų parametrais. Galima teigti, kad 2008–2012 m. vertinimuose pateiktos 
rekomendacijos nebuvo pakankamai kokybiškos, o dėl konkrečių rekomendacijų 
kokybės problemų jos buvo neįgyvendintos ar vėluota jas įvykdyti. Vis dėlto pabrėžtina, 
kad rekomendacijų kokybė yra vienas svarbiausių, bet ne vienintelis rekomendacijų 
įgyvendinimą lemiantis veiksnys. Nustatytas neatitikimas tarp pirminio ir antrinio 

Vertinimų 
rekomendacijos 

buvo 
nepakankamai 
kokybiškos dėl 

įgyvendinamumo 
ir veiksmingumo 

problemų



19

rekomendacijų kokybės vertinimo, kai, atėjus laikui vykdyti pateiktus pasiūlymus, 
anksčiau kokybiškomis pripažintos rekomendacijos institucijų buvo įvardijamos kaip 
nepakankamai kokybiškos ir neįgyvendinamos, rodo, jog kokybės „korta“ kartais 
pasitelkiama nenorint įvardyti gilesnių rekomendacijų neįgyvendinimo priežasčių.

Pagrindinės 2008–2012 m. vertinimų ataskaitose pateiktų rekomendacijų 
kokybės problemos:

įgyvendinamumas – rekomendacijose nustatytos netinkamos už jų įgyvendinimą 
atsakingos institucijos, rekomendacijų įgyvendinimui nepakanka atsakingos 
institucijos turimų administravimo ir finansinių išteklių, reikalingos didelės laiko 
sąnaudos, gaunama nauda neproporcinga kaštams;
veiksmingumas – rekomendacijose pateikti siūlymai ne visuomet prisideda prie 
atliekant vertinimą nustatytų problemų sprendimo;
aiškumas – rekomendacijos yra nepakankamai apibrėžtos, nenurodomi aiškūs  
veiksmai, kaip jas įgyvendinti, pavyzdžiui, kaip „padidinti finansavimą“, 
„supaprastinti administravimą“, „gerinti administravimo gebėjimus“ ir kt.

2.5. ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijų formulavimas, 
sklaida ir įgyvendinimo stebėsena

Rengiant ES struktūrinės paramos vertinimų ataskaitas dažniausiai buvo vadovaujamasi 
praktika, kai rekomendacijas savarankiškai formulavo paslaugų teikėjas, o vertinimo 
užsakovas raštu pateikdavo pastabas dėl jų tobulinimo. Svarstant suformuluotas 
rekomendacijas, dažniausiai dalyvaudavo už vertinimo sutarties priežiūrą atsakingo 
institucijos padalinio vadovai ir darbuotojai, tam tikrais atvejais – kitų institucijų 
atstovai. Tačiau socialiniai ir ekonominiai partneriai, akademinės bendruomenės nariai 
į šį procesą įsitraukdavo itin retai. Daugiau negu trečdalis (35 proc.) apklaustų vertinimų 
užsakovų nurodė, kad rekomendacijų formulavimui neskyrė pakankamai dėmesio. Jų 
teigimu, jei būtų galimybė organizuoti pirkimą iš naujo, aktyviau įsitrauktų būtent į 
rekomendacijų rengimo ir svarstymo procesą.

Visos 2008–2012 m. atliktų vertinimų ataskaitos buvo viešai paskelbtos internete. 
Daugelio vertinimų rezultatai išplatinti vertinimus užsakiusių institucijų viduje ir kitoms 
suinteresuotoms institucijoms, pristatyti viešinimo renginiuose, Lietuvoje ir užsienyje 
organizuotose konferencijose. Pažymėtina, kad vertinamuoju laikotarpiu vertinimo 
rezultatų sklaida smarkiai pagerėjo, nes viešas ataskaitų skelbimas internete ir 
vertinimo rezultatų pristatymo renginiai buvo privalomi visiems ES struktūrinė paramos 
vertinimų užsakovams. Pavienių vertinimų rezultatai taip pat buvo pristatyti politikos 
formuotojams, tačiau, siekiant aktyviau supažindinti ministerijų ir kitų institucijų 
vadovybę su vertinimuose pateiktomis rekomendacijomis, tokie pristatymai turėtų 
būti organizuojami dažniau. 31 proc. apklaustų vertinimų koordinatorių nurodė, kad 
inicijuodami naują pirkimą aktyviau dalyvautų skleidžiant vertinimo rezultatus.
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Atliekant vertinimą nustatytos pagrindinės rekomendacijų formulavimo ir sklaidos 
proceso problemos:

nepakankamai aktyvus konsultavimasis su visomis atsakingomis institucijomis, 
kurioms planuojama skirti rekomendacijas (pvz., su įgyvendinančiosiomis 
institucijomis);
nepakankamas vertinimų užsakovų dėmesys rekomendacijų įgyvendinamumo 
galimybėms;
nepakankamai aktyvi vertinimų rekomendacijų sklaida aukštesnio rango 
pareigūnams (departamentų direktoriams, viceministrams), nors jų politinė valia 
svarbi strateginių ar kompleksinių rekomendacijų įgyvendinimui.

2007–2013 m. formali vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena vykdoma 
fragmentiškai. 34 proc. apklaustų vertinimų užsakovų nurodė, kad už stebėseną 
dažniausiai atsakingas konkretų vertinimą koordinavęs institucijos padalinys. 
Centralizuotai, t. y. ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo 
lentelių pavidalu, yra renkami duomenys apie priimtas įgyvendinti, o ne realiai 
įgyvendintas rekomendacijas. Informacija apie faktinę ES struktūrinės paramos 
vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo situaciją sisteminama vadovaujančiosios 
institucijos iniciatyva atliekant teminius vertinimus.

2014–2020 m. laikotarpiu, atsižvelgiant į naujus Europos Komisijos reikalavimus 
atsiskaityti už vertinimo rezultatų panaudojimą, svarstomas „formalesnių“ stebėsenos 
priemonių taikymo klausimas (pvz., formalios individualizuotos atsakomybės už 
rekomendacijų įgyvendinimą priskyrimas, atskaitomybės procedūrų įtvirtinimas). 
Viena vertus, formalesnės priemonės galėtų prisidėti prie efektyvesnio vertinimo 
rekomendacijų įgyvendinimo, antra vertus, privalomumo elementas galėtų paskatinti 
institucijas užsakyti mažiau vertinimų.
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IŠVADOS IR PAMOKOS 2014–2020 M. LAIKOTARPIUI

ES struktūrinės paramos vertinimo kokybės ir rezultatų panaudojimo ryšys

Pagal teminių vertinimų rezultatus buvo kompleksiškai išnagrinėtas ryšys tarp ES 
struktūrinės paramos vertinimų kokybės ir jų rezultatų panaudojimo. Kaip buvo 
nustatyta pirmojoje šio leidinio dalyje, siekiant užtikrinti vertinimo kokybę, pirmiausia 
vertinimo planavimo laikotarpiu svarbu tinkamai nustatyti vertinimo poreikį, parengti 
kokybišką techninę specifikaciją, pasirinkti kompetentingus vertinimo ekspertus, 
vertinimui skirti pakankamus išteklius. Svarbus užsakovo įsitraukimas į vertinimo 
procesą teikiant vertinimui reikalingą informaciją ir bendradarbiaujant su paslaugų 
teikėju, kontroliuojant vertinimo paslaugų kokybę.

Šie vertinimo projekto planavimo ir vykdymo veiksniai daro įtaką ne tik vertinimų 
kokybei, bet ir rekomendacijų įgyvendinimui bei kitoms vertinimo rezultatų 
panaudojimo galimybėms (žr. antrąją šio leidinio dalį). Atliekant analizę buvo nustatyta 
statistiškai reikšminga vidutinio stiprumo tiesioginė koreliacija tarp kokybės įvertinimo 
ir institucijos priimtų bei įgyvendinamų rekomendacijų procento (Spearman‘s rho –  
0,385, p <0,05) ir analogiškai atvirkštinė koreliacija tarp nepriimtų (pripažintų 
netinkamomis) rekomendacijų ir kokybės (Spearman‘s rho – 0,396, p <0,05). Nors 
nenustatyta statistiškai reikšmingo ryšio tarp vertinimo ataskaitų metaanalizės 
rezultatų ir rekomendacijų įgyvendinimo, pastebėta, kad geriausiai įvertintų vertinimų 
rekomendacijos taip pat sėkmingiau įgyvendinamos. Visa tai rodo, kad kokybiški 
vertinimo rezultatai turi įtakos rekomendacijų įgyvendinimui – jei vertinimo kokybė 
gerai vertinama, tai greičiausiai atitinkamo vertinimo rekomendacijos bus geriau 
įgyvendintos (ir priešingai).
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9 paveikslas. Vertinimo grandinė ir ryšiai tarp skirtingų proceso etapų

Šaltinis: sudaryta autorių.
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Detalesnė skirtingų vertinimo proceso etapų ryšių analizė, kurios pagrindiniai 
rezultatai ir statistinių ryšių stiprumas pateikti 9 paveiksle, parodė, jog po vertinimo 
suplanavimo vertinimo užsakovo ir paslaugų teikėjo žengiami vertinimo rengimo ir 
vykdymo „žingsniai“ persiduoda tolesniems vertinimo procesams. Ankstesnių procesų 
svarba ypač susikaupia paskutiniuose vertinimo etapuose, kurių „smagračių“ sukimasis 
priklauso nuo kitų „smagračių“ veiklos visoje vertinimo grandinėje.

Statistinė analizė atskleidė, jog į vertinimus, kurių objektas ar klausimai buvo tiesiogiai 
svarbūs ir aktualūs užsakančiai institucijai, užsakovas įsitraukė plačiau ir intensyviau 
(pvz., buvo sudaryti priežiūros komitetai ar darbo grupės, atsakinga institucija taip 
pat aktyviai įsitraukė į duomenų analizę). Kaupiamąjį vertinimų poreikio svarbos 
efektą rodo ir jo ryšys su bendru ataskaitų kokybės ir suformuluotų rekomendacijų 
pagrįstumo vertinimu. Taip pat nustatyta, jog neadekvačiai pasirinkta vertinimo kaina 
(t. y. per didelis vadovavimasis mažiausios kainos kriterijumi pirminio mažo biudžeto 
vertinimuose) turi statistiškai pagrįstą tikimybę neigiamai paveikti vertinimo kokybę 
ir suformuluotų rekomendacijų pagrįstumą. Be to, kaip jau minėta pirmojoje leidinio 
dalyje, paslaugų teikėjo profesionalumas yra vienas svarbiausių galutinę vertinimo 
kokybę lemiančių veiksnių. 

Išsami vertinimo vykdymo proceso analizė statistiškai patvirtino didžiąją dalį galimų 
ryšių: aktyvesnis užsakovų įsitraukimas į vertinimo procesą, itin glaudus užsakovo 
ir paslaugų teikėjo bendradarbiavimas derinant vertinimo rezultatus, atsižvelgiant 
į suinteresuotų šalių nuomones ir pasiūlymus, paslaugos teikėjams suteikiama 
pakankama informacija, tam tikri paslaugų teikėjo darbo etikos aspektai (geras metodų 
išmanymas, surinkti duomenys ir išsami jų analizė) – tai svarbiausi veiksniai, tiesiogiai 
susiję su tolesniais vertinimo etapais, o galiausiai ir su bendra vertinimo ataskaitų 
kokybe bei jos naudingumu institucijoms.  

Taip pat paminėtina, jog nors vertinimo grandinė baigiasi vertinimo naudos „smagračiu“ 
(kaip pavaizduota 9 paveiksle), vertinimo rezultatų panaudojimas taip pat priklauso 
nuo tokių sunkiai kiekybiškai išmatuojamų veiksnių kaip politinė parama pateiktoms 
rekomendacijoms, formalios atsakomybės už rekomendacijų įgyvendinimą ir tinkamo 
formalaus rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos mechanizmo nebuvimas, taip pat 
nepakankamas vertinimo koordinatorių aktyvumas ir ilgo laikotarpio rekomendacijų 
„užmaršties“ problema (žr. antrąją šio leidinio dalį). Vertinimų kokybė nėra vienintelis 
pakankamas veiksnys, lemiantis pateikiamų rekomendacijų įgyvendinimą – ateityje 
būtų naudinga nagrinėti įvairius politinius ar administracinius veiksnius, kurie daro įtaką 
vertinimo rezultatų panaudojimui Lietuvoje.
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Siekiant didinti ES struktūrinės paramos vertinimų kokybę ir gerinti jų rezultatų 
panaudojimą, svarbu užtikrinti tinkamą atsakomybės paskirstymą ir vertinimo funkcijos 
„nuosavybę“ už vertinimą atsakingose institucijose. Atliekant teminius vertinimus 
buvo nustatyta, kad vertinimų kokybė yra aukštesnė Finansų ministerijoje, kurioje 
veikia vertinimo padalinys. Taip pat atsakingos institucijos aktyviau įgyvendino tas 
rekomendacijas, kurios buvo pateiktos jų pačių užsakytuose vertinimuose. Taigi 2014–
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2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu kiekvienoje ministerijoje ar 
valstybės institucijoje, kuri yra atsakinga už ES struktūrinės paramos vertinimą, tikslinga 
paskirti už vertinimą atsakingą asmenį, nustatyti vertinimo planavimo, įgyvendinimo 
ir rezultatų panaudojimo procedūras, taip pat aiškiai nurodyti už rekomendacijų 
įgyvendinimą atsakingas institucijas. Taip pat būsimuoju laikotarpiu reikės numatyti 
pakankamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius vertinimams valdyti ir įgyvendinti. 

Vertinant 2008–2012 m. ES struktūrinės paramos vertinimo ataskaitų kokybę paaiškėjo, 
kad bendra vertinimo kokybė yra aukštesnė, kai užtikrinamas sklandus vertinimo poreikių 
planavimas ir projektų sudarymas. Pavyzdžiui, 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos 
laikotarpiu rengtos nepakankamos kokybės techninės specifikacijos. Todėl, atsižvelgiant 
į Lietuvos ES struktūrinės paramos vertinimo standartus, rengiant naujas technines 
specifikacijas rekomenduojama tiksliai apibrėžti vertinimo objektą, kad jis nebūtų 
per platus, numatyti aiškius tikslus ir uždavinius, suformuluoti konkrečius vertinimo 
klausimus, juos siejant su vertinimo rodikliais, pasirinkti tinkamus vertinimo metodus ir 
nustatyti adekvačius reikalavimus vertinimo paslaugų teikėjams ir ekspertams.

Atliekant vertinimą taip pat buvo nustatyta, kad vertinimo metodai svarbūs vertinimo 
kokybei. Aukštesniais balais įvertinti tie vertinimai, kuriuose buvo taikomi „griežtieji“ 
vertinimo požiūriai ir metodai, leidę įvertinti ryšius tarp intervencijų, kitų veiksnių ir 
stebimų pokyčių. Kadangi jų taikymo mastas 2008–2012 m. buvo gana siauras, Lietuvoje 
trūksta patirties vertinti poveikį taip, kaip Europos Komisijos rekomenduojama 2014–
2020 m. laikotarpiu. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama ne tik stiprinti šių požiūrių ir 
metodų taikymo galimybes Lietuvos vertinimo rinkoje, bet ir intensyviau juos taikyti 
vertinant 2007–2013 m. programavimo laikotarpio intervencijų poveikį, ypač jeigu jos 
bus tęsiamos naujuoju programavimo laikotarpiu. 

2008–2012 m. ES struktūrinės paramos vertinimo kokybė ir rekomendacijų 
įgyvendinimas buvo susijęs su vertinimą užsakiusių ministerijų ir kitų suinteresuotų 
valstybės institucijų bendradarbiavimu, taip pat vertinimų užsakovų ir paslaugų teikėjų 
bendradarbiavimu. Nors šis bendradarbiavimas dažniausiai buvo veiksmingas, išlieka 
aktualių bendradarbiavimo problemų (ypač susijusių su stebėsenos ir administracinių 
duomenų pateikimu vertintojams). 2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama toliau 
skatinti glaudų visų suinteresuotų grupių bendradarbiavimą (įskaitant įvairių partnerių 
dalyvavimą skirtinguose vertinimo proceso etapuose) ir taikyti vertinimo projektų 
kokybės kontrolės priemones. Pavyzdžiui, konkrečiai siūloma atlikti kiekvienos vertinimo 
ataskaitos patikrinimą pagal iš anksto nustatytą kokybės vertinimo formą.

2008–2012 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu vertinimuose pateiktos 
rekomendacijos buvo aktyviai naudojamos. Tačiau pastebima nepakankama 
rekomendacijų kokybė, kai jose nėra aiškiai nurodoma siūloma pokyčių kryptis ir 
priemonės. Todėl 2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama kiekvienam konkrečiam 
vertinimui rengti ES struktūrinės paramos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo 
veiksmų planus, pagal kuriuos vertinimus užsakiusios institucijos turėtų periodiškai 
atsiskaityti Finansų ministerijai. Tačiau šios institucijos į savo veiksmų planus turėtų 
įtraukti tik tas rekomendacijas, kurios reikalauja veiksmų ir kurias įmanoma bei 
rengiamasi įgyvendinti, kad būtų užtikrinta „daryk tai“, o ne „žinok tai“ pobūdžio 
rekomendacijų stebėsena.
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Tinkama vertinimo rezultatų sklaida yra viena iš sąlygų siekiant užtikrinti aukštą vertinimo 
rekomendacijų įgyvendinimo lygį. Visos 2008–2012 m. parengtos ES struktūrinės 
paramos vertinimo ataskaitos buvo paskelbtos interneto svetainėje, pavienių vertinimų 
rezultatai buvo pristatyti politikos formuotojams, tačiau ministerijų ir kitų institucijų 
vadovybė buvo nepakankamai supažindinta su ES struktūrinės paramos vertinimų 
rekomendacijomis. Be vertinimo ataskaitų pristatymo rekomenduojama parengti 
trumpą pagrindinių rekomendacijų atmintinę ir skelbti ją tiek interneto svetainėje, tiek 
išsiųsti elektroniniu paštu visiems vertinimo rezultatais suinteresuotiems asmenims.
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