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Europos Sąjungos (ES) investicijų vertini-
mo tikslas – gerinti ES fondų investicijų 
kokybę ir veiksmų programų įgyvendi-
nimą, stiprinti jų poveikį. Iki 2016 m. Lie-
tuvoje atlikti 63 vertinimai, kurie buvo 
įtraukti į 2007–2013 m. metinius vertini-

mo planus. Lietuvoje atliekama daugiau 
vertinimų negu kitose Baltijos šalyse, bet 
mažiau negu Lenkijoje ir Čekijoje – pagal 
vertinimų skaičių šios šalys pirmauja Vi-
durio ir Rytų Europoje (VRE).

Vertinimai atliekami, siekiant gerinti vie-
šosios politikos intervencijų įgyvendini-
mą ir poveikį. Jie būna išankstiniai (lot. 
ex ante), įgyvendinimo (proceso) (lot. in 
medium res) ir paskesnieji (lot. ex post). 
Išankstiniai vertinimai skirti įvertinti pro-
gramų tinkamumą prieš jas įgyvendi-
nant. Įgyvendinimo (proceso) vertinimai 

skirti stebėti, kaip veikia programa ir 
kokių pokyčių jai gali reikėti. Paskesnieji 
vertinimai skirti įvertinti programos po-
veikį. Lietuvoje, kaip ir kitose panašiose 
ES-12 narėse, daugiausia atlikta įgyvendi-
nimo vertinimų. 

Šaltinis: „Visionary Analytics“, Vertinimo gebėjimų 
stiprinimo studija ir priemonių planas, 2017 m. Šaltinis: „Visionary Analytics“, Vertinimo gebėjimų 

stiprinimo studija ir priemonių planas, 2017 m.

Vertinimai: kam jų reikia ir kiek jų atlikta?
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Vertinimų praktika, kokybė ir poveikis: 
ar gerėjo, kodėl ir kokie iššūkiai laukia?

Gebėjimų stiprinimas: kam to reikia?

Vertinimo gebėjimų stiprinimas – koky-
biškų ir naudingų vertinimų prielaida. 
Šios veiklos prisideda prie įrodymais 
grįsto valdymo ir skatina panaudoti ver-
tinimo rezultatus, priimant sprendimus. 
Siekiant sisteminių pokyčių, gebėjimai 
stiprinami keturiais lygmenimis: asmeni-
niu, instituciniu, tarpinstituciniu ir visuo-
menės. 

Nuo 2005 m. Lietuvoje sistemingai 
stiprinami vertinimo gebėjimai – Lietu-
vos Respublikos finansų ministerija 
tam organizuoja projektus, kuriais 
siekiama tobulinti gebėjimus visais 
keturiais lygmenimis. Lietuvos praktika 

organizuoti vertinimo gebėjimų stipri-
nimo (VGS) projektus yra inovatyvi 
tarp VRE šalių – kitose valstybėse VGS 
priemonės įgyvendinamos pavieniui. 
2005–2008 m. laikotarpiu pirmieji VGS 
projektai buvo skirti vertinimo sistemai 
sukurti ir institucionalizuoti. 

Šiame leidinyje pristatomos VGS prie-
monės, įgyvendintos 2008–2015 m. Šiuo 
laikotarpiu VGS priemonės buvo skirtos 
vertinimo sistemai stiprinti ir inovacijoms 
diegti. Poreikį periodiškai stiprinti vertini-
mo gebėjimus taip pat lemia už vertini-
mą atsakingų valstybės tarnautojų kaita. 

Nuo 2007 m. vertinimo kokybės srityje pasiekta didelė pažanga. VGS priemonės pa-
dėjo spręsti arba bent jau sušvelninti vertinimo sistemai kylančius iššūkius, nustaty-
tus 2009 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo 
galimybių studijoje1. Kita vertus, siekiant naujos kokybės, ateityje galima kelti dar di-
desnius tikslus ir iššūkius.

2009 m. Lietuvoje jau veikė tinkamas tei-
sinis pagrindas ir institucinė vertinimo 
sistema, tačiau vertinimai buvo įgyven-
dinami nepakankamai veiksmingai. 
Praktikoje buvo susiduriama su įvairiais 
iššūkiais: trūko įgūdžių, kaip numatyti 
pakankamą vertinimo projekto biudžetą, 
apibrėžti vertinimo klausimus ir objektą, 
užtikrinti vykdomų vertinimų kokybės 
kontrolę. Valstybės tarnautojai turėjo 
nedaug patirties vertinimo srityje. Be to, 
vertinimas daugeliui atsakingų tarnauto-
jų buvo tik viena iš funkcijų, o dėl didelės 
tarnautojų kaitos buvo sudėtinga toliau 
naudoti sukauptą patirtį. 

2013 m. ir vėliau atliktos studijos2 rodo, 
kad ilgainiui vertinimo praktika buvo 
institucionalizuota ir stiprėjo: augo 
techninių specifikacijų kokybė, vertini-
mai didesne apimtimi ėmė atitikti užsa-
kovų lūkesčius, o jų kokybė – finansinę 
vertę. Prie vertinimo praktikos tobulini-
mo smarkiai prisidėjo VGS priemonės – 
metodinės gairės padėjo diegti bendras 
vertinimo procedūras, mokymuose tar-
nautojai įgijo žinių, reikalingų sklandžiai 
įgyvendinti vertinimo projekto ciklą, o 
diskusijos, konferencijos ir leidiniai skati-
no vertinimo kultūros ir nuostatų sklaidą 
tarp institucijų.

Iššūkis – užtikrinti valstybės tarnauto-
jų vertinimo gebėjimų tvarumą – išliks 
ir ateityje. 2007–2016 m. pusė Vertinimo 
koordinavimo grupės narių keitė darbo-
vietę, tačiau dauguma jų liko dirbti vieša-
jame sektoriuje. Tad, valdant neigiamus 
atsakingų tarnautojų kaitos padarinius, 
svarbu stiprinti ir už nacionalinės politi-
kos vertinimą atsakingų tarnautojų gebė-
jimus. Tai ne tik padėtų išlaikyti ir stiprinti 
jau turimus tarnautojų gebėjimus, bet ir 
prisidėtų prie nacionalinių politikų verti-
nimo gebėjimų bei kultūros stiprinimo. 
Tai taps ypač aktualu naujuoju progra-
mavimo laikotarpiu po 2020 metų. 

Vertinimo praktikos tvarumas

ESTEP, VPVI, Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
vertinimo galimybių stiprinimo galimybių studija, 
2009 m.

VPVI, ESTEP, ES struktūrinės paramos vertinimų koky-
bės vertinimas, Vilnius, 2013 m.; „Visionary Analytics“, 
Vertinimų rezultatų panaudojimo vertinimas, Vilnius, 
2015 m.

1

2

Tvari vertinimų praktika, kokybiški vertinimai ir įrodymais grįstas valdymas

VGS 
projektai

VALSTyBėS 
TARNAUToJAI

TARPINSTITUcINėS 
STRUKTūRoS

INSTITUcIJoS

VISUomENė

Siauroji 

tikslinė grupė

Plačioji 

tikslinė grupė

Tarnautojų 
žinios, įgūdžiai
 ir nuostatos.

Vertinimo organizacinės 
struktūros, procedūros ir taisyklės.

Bendradarbiavimo tarp institucijų struktūros 
(Vertinimo koordinavimo grupė) 

ir procedūros.

Plačiosios visuomenės ir suinteresuotųjų šalių nuostatos bei 
 įsitikinimai vertinimo atžvilgiu. Struktūros ir procedūros, 

skatinančios visuomenės ar suinteresuotųjų šalių dalyvavimą 
vertinimo procese ir naudojant vertinimo rezultatus.
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Vertinimų kokybė

2009 m. atliktoje minėtoje studijoje tei-
giama, kad vertinimų kokybė galėtų 
būti aukštesnė. Vertinimo kokybei nei-
giamos įtakos turi netinkami paslaugų 
teikėjų pateiktų techninių pasiūlymų at-
rankos kriterijai, ribota konkurencija tarp 
paslaugų teikėjų ir siekis vertinimus nau-
doti formalios atskaitomybės tikslais3.  

2013 m. atliktoje studijoje teigiama, kad 
apskritai vertinimų kokybė išaugo. meta-
analizės būdu gautas vertinimo ataskaitų 
bendras kokybės indeksas yra 0,81 (mak-
simalus galimas balas yra 1), o vertinimo 
užsakovai beveik 90 proc. vertinimo pro-
jektų įvertino kaip aukštos arba aukščiau-
sios kokybės4. Tačiau iššūkių vis dar kėlė 
tikslingas vertinimo objekto apibrėžimas 
ir klausimų parinkimas, išvadų bei reko-
mendacijų pagrįstumas. Įgyvendintos 
VGS priemonės padėjo spręsti vertinimų 
kokybei kylančius iššūkius – rengtos me-
todinės gairės, organizuoti mokymai, pa-
rengti vertinimo standartai ir kita. 

2016 m. atlikta vertinimo užsakovų ap-
klausa5 taip pat parodė, kad vertinimų 
kokybė išaugo. Reikšminga pažanga 
padaryta tose srityse, kurios 2013 m. 
buvo įvardytos kaip probleminės. Kita 
vertus, tebėra tarpinstitucinių gebėji-
mų ir koordinuojamų vertinimų koky-
bės skirtumų. Šią problemą sudėtinga 
spręsti sistemiškai, nes dauguma institu-
cijų programavimo laikotarpiu užsako tik 
kelis vertinimus. Tai neskatina mokymo-
si darant (angl. learning by doing). Be to, 
tikslinės VGS priemonės turėtų būti pla-
nuojamos, atsižvelgiant į numatomus po-
reikius, t. y. planuojamą vertinimo ciklą, 
specifiką ir pan. Įrodymais grįstų disku-
sijų ir sprendimų kultūros plėtra paska-
tintų tolesnį kokybinį vertinimo sistemos 
augimą ir sukurtų sąlygas visų ministerijų 
tarnautojams tobulintis turimas kompe-
tencijas darbo metu.

2009 m. atlikta minėta studija6 parodė, 
kad daug vertinimų buvo daroma forma-
lios atskaitomybės tikslais. Jiems spren-
dimų priėmėjai skyrė ribotai dėmesio, 
nes vertinimų rezultatai ne visada laiku 
pateikdavo tvirtus įrodymus, reikalingus 
tuo metu kylančioms problemoms spręs-
ti. Šiuos iššūkius siekta spręsti pasitelkus 
VGS priemones, organizuojant moky-
mus, tarptautines vertinimo konferenci-
jas, tiriant rekomendacijų įgyvendinimą 
ir poveikį. 

2015 m. atlikta vertinimo rezultatų pa-
naudojimo analizė7 parodė, kad daugu-
ma vertinimuose pateiktų rekomen-
dacijų yra įgyvendinama. Tai leidžia 
tobulinti įgyvendinamas priemones, 
stebėsenos sistemą ir geriau atsiskaityti. 
Kiek mažesnė vertinimų dalis prisideda 
prie politikos prioritetų persvarstymo ir 
geresnių priemonių pasirinkimo. Atei-
tyje svarbu užtikrinti, kad vertinimai pa-
skatintų ne tik geresnį administravimą ir 
įgyvendinimą, bet ir geresnės politikos 
įgyvendinimą, t. y. vis daugiau vertinimų 
turėtų padėti spręsti esmines atitinka-
mos srities problemas. 

Suinteresuotųjų šalių įsitraukimas į 
vertinimo įgyvendinimą ir vertinimo 
rezultatais grįsta diskusija su plačią-
ja visuomene buvo ir tebėra svarbus 
iššūkis. Siekiant jį išspręsti, viešai skel-
biamos vertinimų ataskaitos, suintere-
suotosios šalys vis dažniau dalyvauja ver-
tinimų priežiūros grupėse. Tam taip pat 
skirta nemažai VGS priemonių – leidinių, 
straipsnių žurnaluose ir interneto porta-
luose, pranešimų konferencijose, inter-
viu su vertinimo ekspertais žurnaluose ir 
radijuje, be to, tarnautojai buvo mokomi 
komunikuoti vertinimo rezultatus plačia-
jai auditorijai.  Ateityje aktualu aktyviau 
taikyti dalyvavimu grįsto vertinimo būdą 

ar bent jo elementus. Taip pat svarbi 
paradigminė bendravimo su visuomene 
kaita – nuo vertinimų viešinimo link ko-
munikacijos ir dialogo. 

Ministerijų užsakyti ir įgyvendinti vertinimai    
(pagal 2007–2013 m. vertinimo planus)

Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas vertinime ir 
komunikacija visuomenei

Šaltinis: „Visionary Analytics“, Vertinimo gebėjimų 
stiprinimo studija ir priemonių planas, 2017 m.

ESTEP, VPVI, Europos Sąjungos struktūrinės paramos ver-
tinimo galimybių stiprinimo galimybių studija, 2009 m.

Ten pat.

„Visionary Analytics“, Vertinimo gebėjimų stiprinimo stu-
dija ir priemonių planas, 2017 m.

ESTEP, VPVI, Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
vertinimo galimybių stiprinimo galimybių studija, 
2009 m.

„Visionary Analytics“, Vertinimų rezultatų panaudoji-
mo vertinimas, Vilnius, 2015 m.

Vertinimų poveikis
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Vertinimo standartai Metodinės žinios Sklandus vertinimų projektų 
įgyvendinimas

GebėjiMų StipriniMo prieMonėS: 
kaS Veikia, kaS ne ir kodėl? Metodiniai dokumentai

Studijos ir metavertinimai

kas veikia, kas ne? 

kas veikia, kas ne? 

iššūkiai ateičiai
iššūkiai ateičiai

Užtikrinti, kad vertinimai prisidėtų prie ku-
muliatyvinio žinių kaupimo, t. y. jie būtų 
grindžiami atliekant ankstesnius vertini-
mus sukurtomis žiniomis ir padėtų plėsti 
žinių horizontą – kas veikia, kas ne, kodėl 
ir kokioms sąlygoms esant. Tam reikia 
periodiškai „inventorizuoti“ ankstesnių 

vertinimų ir studijų metu sukurtas žinias 
ir išliekančias žinių spragas, taip pat išmok-
tas pamokas: kurios ankstesnių vertinimų 
rekomendacijos sėkmingai įgyvendintos, 
kurios ne; kurie vertinimo metodai pasitei-
sino ir pan. 

Atsisakius atskirų metodinių dokumentų 
leidimo, būtų tikslinga sukurti patogų ir 
visapusišką vertinimo žinių banką. Jis ga-
lėtų apimti metodines gaires, praktinius 
įrankius, pavyzdžius ir kt. Bendra nuolat 
atnaujinama elektroninė platforma leis-
tų tarnautojams greitai ir veiksmingai 

rasti visą reikiamą informaciją. Dažnai 
keičiantis už vertinimą atsakingiems tar-
nautojams, vis aktualesni praktiniai įran-
kiai – šablonai, formos, klausimynai ir kt. 
Jie padėtų pasiekti gerus rezultatus net ir 
tiems tarnautojams, kurie neturi didelės 
patirties vertinimo srityje. 

Nauda tobulinant vertinimo gebėjimus, 
gerinant kokybę ir stiprinant poveikį

Nauda tobulinant vertinimo gebėjimus, 
gerinant kokybę ir stiprinant poveikį

Leidžia stebėti atliekamų vertinimų kokybę ir 
rekomendacijų įgyvendinimo apimtis, nustatyti 
silpnąsias vertinimo sistemos sritis ir jas siste-
mingai tobulinti.

metodinės gairės yra svarbus žinių šaltinis 
valstybės tarnautojams, ypač tiems, kuriems 
tai nėra pagrindinė kasdienė veikla. metodiniai 
dokumentai dažniausiai naudojami planuojant 
vertinimus ir užtikrinant, kad tinkami metodai 
būtų kokybiškai taikomi. 

Studijos ir tyrimai pateikia kodifikuotas žinias, 
leidžiančias nagrinėti svarbiausius klausimus: 
ar auga vertinimų kokybė, kaip įgyvendina-
mos vertinimų rekomendacijos ir pan. Tačiau 
pastangos matuoti vertinimo kokybę ir povei-
kį susiduria su neišvengiamais metodiniais 
apribojimais: ar egzistuoja objektyvus vertini-
mo ataskaitos kokybės matas, kaip atsekti jos 
poveikį ir kokios naudos duoda ši informacija. 
Kitos priemonės – konsultacijos, diskusijos, 
stebėsenos duomenų analizė ir pan. – turi po-
tencialą veiksmingiau ir tikslingiau prisidėti prie 
vertinimo sistemos kokybės stiprinimo.  

Žinių vadyba yra svarbus iššūkis – ne visi tar-
nautojai naudojasi metodinėmis gairėmis ir 
žino, kur ieškoti reikiamos informacijos.

Atnaujinant metodinius dokumentus, susidu-
riama su dilema – arba dubliuojama dalis anks-
tesnėse gairėse pateiktos informacijos, arba 
sukuriama dokumentų fragmentacija. 

Tarnautojams vis labiau reikia praktinių įrankių 
ir šablonų, kuriuos jie galėtų tiesiogiai taikyti 
savo kasdieniame darbe.Padeda stiprinti rekomendacijų įgyvendinimo 

sistemą.

Institucionalizuoja vertinimo praktiką: nustato 
vertinimo standartus ir procedūras, bendras 
visoms institucijoms.

Išmoktos pamokos

Išmoktos pamokos

Žinių kaupimas

VGS priemonių 
tobulinimas

Rekomendacijos, kaip kelti vertinimų kokybę ir poveikį

Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos 
vertinimo galimybių 
stiprinimo galimybių 

studija

BPD vertinimų 
apžvalga

2010 m.

2011 m. 2013 m. 2013 m. 2015 m.

2009 m.

2007-2013 m. 
ES struktūrinės paramos 
vertinimo rekomendacijų 
įgyvendinimo vertinimas

ES struktūrinės paramos 
vertinimų kokybės 

vertinimas

Vertinimų rezultatų 
panaudojimo 

vertinimas

ES struktūrinės 
paramos vertinimų rezul-

tatų panaudojimo 
vertinimas

ES struktūrinės 
paramos vertinimų 

apžvalga: rekomenda-
cijos dėl 2014-2020 m. 
ES struktūrinės para-

mos panaudojimo

2010 m.
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konferencijos

Mokymai

kas veikia, kas ne? 

iššūkiai ateičiai

Taikyti įvairesnius mokymo ir mokymosi 
būdus (pvz., mentorystę, tikslinius mo-
kymus ar sistemingus mokymų kursus 
pradedantiesiems). Jie padėtų geriau 
atitikti kiekvieno tarnautojo individualius 
poreikius. Taip pat reikia užtikrinti, kad 
visi nauji vertinimo srityje dirbantys tar-
nautojai sistemingai susipažintų su verti-

nimo standartais ir vertinimo praktika, o 
pažengę tarnautojai gerai išmanytų ver-
tinimo naujoves. Prieš svarbius numato-
mus vertinimus tikslingai organizuojami 
mokymai galėtų padėti mažinti vertinimų 
skaičiaus, kokybės ir poveikio skirtumus 
tarp institucijų.

Nauda tobulinant vertinimo gebėjimus, 
gerinant kokybę ir stiprinant poveikį

mokymai – viena svarbiausių tarnautojų gebė-
jimų stiprinimo priemonių. Tai greitas ir veiks-
mingas būdas tarnautojams įgyti žinių, būtinų 
vertinimo sistemos inovacijoms diegti ar tobu-
linti silpnąsias jos sritis. 

Per mokymus įgytos žinios gana greitai praran-
damos, jeigu nėra įtvirtinamos praktikoje, t. y. 
artimiausiu metu nėra pritaikomos inicijuojant 
ir koordinuojant vertinimus arba skatinant 
naudotis jų rezultatais. Tai ypač aktualu minis-
terijų, kurios programavimo laikotarpiu inici-
juoja tik kelis vertinimus, tarnautojams. 

mokymų programas sudėtinga pritaikyti skir-
tingo lygio žinias ir patirtį turintiems tarnau-
tojams. Kiekvieno tarnautojo poreikiai yra 
skirtingi ir specifiniai, juos sudėtinga patenkinti 
„visiems“ skirtuose mokymuose.

Išmoktos pamokos

kas veikia, kas ne? 

iššūkiai ateičiai

Svarbu gryninti vertinimo konferencijų 
koncepciją. Viena vertus, galima praplės-
ti tikslinę grupę Lietuvoje, konferencijų 
programą geriau pritaikant sprendimų 
priėmėjų poreikiams, į konferencijas 
kviečiant daugiau tarnautojų, atsakingų 
ne tik už ES investicijų, bet ir už biudže-
tinių programų vertinimą. Antra vertus, 
galima orientuotis į vertinimo ekspertų 

profesinę auditoriją, organizuojant pres-
tižines tarptautines konferencijas. Šiuo 
atveju galima svarstyti, ar organizuoti 
bendras Baltijos šalių arba Lietuvos ir 
Lenkijos vertinimo konferencijas; Vidurio 
ir Rytų Europoje organizuojamos vertini-
mo konferencijos savotiškai konkuruo-
ja – tai nė vienai iš konferencijų neduoda 
apčiuopiamos naudos. 

Nauda tobulinant vertinimo gebėjimus, 
gerinant kokybę ir stiprinant poveikį

Skatina vertinimo kultūros sklaidą, ryšius su už-
sienio vertinimo bendruomenėmis, o tai pade-
da stiprinti Lietuvos vertinimo bendruomenę, 
formuoti jos nuostatas dėl vertinimo.

Konferencijos galėtų būti aktyviau naudojamos 
komunikuoti vertinimo naudą sprendimų priė-
mėjams, nes jos paprastai orientuotos į naudo-
jimąsi rezultatais.

organizuojant prestižinę tarptautinę konferen-
ciją, susiduriama su didele tarptautinių konfe-
rencijų konkurencija iš kitų šalių, kuriose egzis-
tuoja brandžios vertinimo bendruomenės. 

Konferencijos yra metodinių ir organizacinių 
vertinimo inovacijų šaltinis.

Išmoktos pamokos

• ES struktūrinės paramos vertinimo projekto rengimas ir įgyvendinimas:   
dėmesys kokybei (2009 m.)

• ES struktūrinės paramos vertinimo projekto biudžeto nustatymas (2009 m.)
• Viešųjų pirkimų būdai ir jų praktinio taikymo ypatybės (2009 m.)
• ES struktūrinės paramos vertinimų planavimas ir techninės užduoties   

rengimas (2010 m.)

• Kaip pagerinti ES struktūrinės paramos vertinimo rezultatų naudojimą (2009 m.)
• Vertinimas kaip įrankis veiksmų programų keitimams pagrįsti (2010 m.)
• ES struktūrinės paramos vertinimo kaip instrumento viešosios politikos turinio  

ir proceso tobulinimui panaudojimas (2010 m.)

• Trys pažintiniai vizitai Portugalijoje, Belgijoje ir Airijoje (2008–2009 m.)

• Kompetencijų vadyba kaip VGS priemonė (2009 m.)
• Vidaus vertinimo planavimas ir vykdymas (2009 m.)
• ES struktūrinės paramos vertinimo metodai ir jų taikymas (2009 m.)
• Vertinimo tinklai ir tinklaveika kaip VGS priemonės (2010 m.)
• ES struktūrinės paramos vertinimo metodų žinių gilinimas – 1 ir 2 dalys  

(2010–2011 m.)
• Kaitos teorija grįstas vertinimas ir prisidėjimo analizė (2012 m.)
• Kontrafaktinis ir eksperimentinis vertinimo metodai (2013 m.)
• Kiekybinių metodų taikymo galimybės (2013 m.)
• mokymai-diskusija dėl ES investicijų vertinimo metodinių gairių naudojimo  

(2015 m.)

Geresnis 
vertinimo 
rezultatų 

naudojimas

Vertinimo 
inovacijos

ES struktūrinės paramos 
vertinimas: siekiant 
kokybės ir rezultatų 

naudojimo

2009 m. kovo 26-27 d., 
Vilnius

Vertinant 2007-2013 m. 
ES struktūrinės paramos 

naujoves: atradimai ir 
pamokos 2014-2020 m.

2011 m. kovo 3-4 d., 
Vilnius

Sanglaudos politika 
2014-2020 m.: įrodymais 
grįsto programavimo ir 

vertinimo link

2013 m. liepos 4-5 d., 
Vilnius

Vertinimo rezultatai 
sprendimams priimti: 

nauda, iššūkiai 
ir pavyzdžiai

2015 m. gegužės 20-21 d., 
Vilnius

Kokybiškas 
vertinimų 

planavimas

Geroji 
užsienio 
praktika

Geresnis 
vertinimo 
rezultatų 

naudojimas

Išsamūs 
vertinimo 
požiūrių ir 

metodų 
taikymo 

gebėjimai
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Vertinimo gebėjimų stiprinimas ateityje: kokie prioritetai?

Vertinimo viešinimo priemonės

kas veikia, kas ne? 

iššūkiai ateičiai

Komunikuoti visuomenei ir diskutuoti su 
ja apie vertinimo rezultatus. Nepakanka 
vien paskelbti vertinimo ataskaitas inter-
nete ir viešinti, kokia vertinimo nauda. 
Sėkmingai komunikacijai būtini stiprūs 

tarnautojų gebėjimai ir aiški komunika-
vimo sistema. Tai prisidėtų prie geresnio 
vertinimo rezultatų naudojimo, spren-
džiant esmines atitinkamos srities pro-
blemas. 

Vertinimo gebėjimų stiprinimo kryptys iki 2020 m. planuojamos, atsižvelgiant į porei-
kius tobulinti vertinimo sistemą. Kiekvienam vertinimo projekto etapui išskiriamos 
prioritetinės temos, kurioms numatoma skirti daugiausia dėmesio. 

Įgyvendinant VGS priemones, numatoma laikytis keturių principų.

• Stiprinti žinių vadybą: numatyti priemones, skirtas vertybinių nuostatų (angl. 
know why) vertinimo kaitai, rengti priemones, veiksmingai padedančias rasti rei-
kiamą medžiagą (angl. know who, know where), teikti pagalbą tarnautojams, taikant 
mokymuose įgytas žinias, metodinių leidinių gaires.

• Intensyviai diegti savivaldaus mokymosi principus, kai besimokantieji patys 
sprendžia, ko norėtų mokytis, mokosi iš daugybės šaltinių (lektorius nėra vieninte-
lis žinių šaltinis), skirtinguose kontekstuose (pvz., atlikdami užduotį darbe) ir skir-
tingose vietose (ne tik per mokymus). 

• Sisteminti žinių įgijimą: taikyti įvairias mokymosi formas – vertinimo akademi-
ją pradedantiesiems ir mentorystę, teminius bei tikslinius mokymus, diskusijas ir 
dalijimąsi gerąja patirtimi pažengusiems tarnautojams, tikslingai atrinkti dalyvius 
skirtingoms mokymosi formoms, po didesnių mokymų organizuoti žinių atnauji-
nimo seminarus ar diskusijas, per kurias būtų aptariama, kaip taikyti įgytas žinias.  

• Didinti metodinių žinių prieinamumą ir pritaikomumą: kurti ir plėtoti elektro-
ninę platformą, kurioje būtų pateikiama nuolat atnaujinama informacija, praktinių 
pavyzdžių, nuorodų į aktualius vertinimus ir kt.

Nauda tobulinant vertinimo gebėjimus, 
gerinant kokybę ir stiprinant poveikį

Supažindina visuomenę su vertinimo poreikiu 
ir nauda.

Vertinimo poreikio nustaty-
mas ir techninės užduoties 
rengimas – kaip nustatyti, 
kokio vertinimo ir kada rei-
kės; kaip tinkamai suformu-
luoti vertinimo klausimus.

Komunikacija visuomenei – 
kaip aktualiai ir patraukliai 
komunikuoti vertinimo re-
zultatus visuomenei, kurti 
įrodymais grįstų sprendimų 
kultūrą.

Bendrosios ir gilios metodi-
nės žinios – kaip užtikrinti, 
kad būtų tinkamai parinkti ir 
taikomi metodai.

Viešųjų pirkimų vykdymas – 
kaip įvertinti pateiktų techni-
nių pasiūlymų kokybę.

Žinių naudojimas sprendi-
mų priėmimo procese – kaip 
užtikrinti vertinimo metu 
sukurtų žinių nuosavybės 
jausmą, sklaidą ir taikymą 
institucijoje, perduoti žinias 
sprendimų priėmėjams.

Projekto valdymo žinios – 
kaip užtikrinti veiksmingą 
užsakovo ir paslaugų teikėjo 
bendradarbiavimą, atliekant 
vertinimo kokybės kontrolę.

Dialogas su visuomene apie vertinimo rezulta-
tus tebėra svarbus iššūkis. Vertinimo viešinimo 
priemonės yra pernelyg smulkios ir fragmen-
tiškos, kad galėtų padėti jį išspręsti. Užuot vie-
šinus, kokia vertinimo nauda, svarbu sukurti 
sistemą, leidžiančią komunikuoti kiekvieno vyk-
dyto vertinimo rezultatus plačiajai visuomenei 
priimtina forma bei būdais. 

Pristato Lietuvos gerąją praktiką ir skatina jos 
sklaidą užsienio vertinimo bendruomenėje.

Parengiamasis etapas Įgyvendinimo etapas Žinių naudojimo ir 
sklaidos etapas

Leidiniai

Publikacijos

Lankstinukai

Pranešimai 
konferencijose

Interviu

Diskusijos

Pranešimai 
žiniasklaidai

1

2

3

4

Išmoktos pamokos

Vertinimo 
sistemos

pristatymas

Vertinimo 
ateitis

Vertinimo 
vertė ir 

rezultatų 
naudojimas

Vertinimo 
sistemos 

raidos 
pristatymas
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