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Santrauka 

Vertinimo pristatymas ir metodinis pagrindas 

2022 m. birželio 20 dieną buvo pasirašyta sutartis tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Smart Continent 
LT, UAB, dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų tarpinio 
vertinimo paslaugų.  

Vertinimo objektas – 2014–2021 m. programavimo laikotarpio finansinių mechanizmų investicijos Lietuvoje. 
Finansiniai mechanizmai – tai EEE finansinis mechanizmas ir Norvegijos finansinis mechanizmas, kurių pagrindu 
trys šalys donorės – Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas – skiria finansinę paramą Rytų, Vidurio ir Pietų ES 
valstybėms narėms, siekiant sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus EEE. Lietuvai iš viso skirta (įskaitant 
techninės paramos lėšas ir rezervą) virš 125 mln. eurų, iš kurių beveik 109 mln. eurų sudaro finansinių mechanizmų 
lėšos, o likusi dalis, sudaranti virš 16,5 mln. eurų, yra skiriama iš Lietuvos valstybės biudžeto. Vertinimas apima 6 
finansinių mechanizmų programas ir dvišalio bendradarbiavimo fondo (DBF) lėšas, kurios įgyvendinamos per šias 
programas (iš viso 111,2 mln. eurų). Vertinamos programos: 

• Sveikatos apsauga. 

• Kultūra. 

• Aplinkosauga, energetika ir klimato kaita. 

• Teisingumas ir vidaus reikalai. 

• Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ. 

• Moksliniai tyrimai. 

Vertinimo tikslas – įvertinti programų investicijų tinkamumą, rezultatyvumą, efektyvumą, suderinamumą, tvarumą 
ir poveikį, siekiant patobulinti programų investicijų panaudojimą Lietuvoje. Atliktas tarpinis programų vertinimas, 
taikant šiuos metodus: 

• Interviu. Iš viso buvo atlikta 17 interviu su nacionaline koordinavimo institucija, programų partneriais, 
donorų programų partneriais ir programų operatoriais. Interviu susitikimuose dalyvavo 28 asmenys.  

• Projektų vykdytojų apklausa. Ji įgyvendinta elektroniniu būdu, užtikrinant respondentų anonimiškumą. Iš 
viso gauti 62 atsakymai iš 123 projektų (atsakomumas – 50,4 proc., paklaida – 8,6 proc.).  

• Monitoringo duomenų statistinė analizė. Duomenys surinkti iš NORIS. 

• Intervencijos logikos rekonstrukcija. 

• Pirminių ir antrinių šaltinių analizė. Analizuoti susitarimų memorandumai, programų sutartys, programų 
koncepcijos, programų metinės ataskaitos ir kiti dokumentai. 

• Ekspertinis vertinimas.  

Taip pat buvo rinkti duomenys sąnaudų efektyvumo analizei. Visgi nustatyta, kad programų progresas nėra 
pakankamas tokiai analizei atlikti.  

Vertinimo dienai (2022 m. liepos 18 d.) NORIS fiksuojama 381 pateiktos paraiškos, neskaičiuojant paraiškų 
valdymo lėšoms gauti. Baigtų projektų nėra, vykdomi – 123. Dar 28 paraiškos vertinamos ir 2 projektams 
rengiamos sutartys. Projektų sutartys pasirašytos beveik visai programų biudžeto apimčiai (97 proc.). Deklaruotos 
išlaidos vertinimo dieną sudaro 32,3 proc. nuo programoms skirto biudžeto.  

Programų investicijų tinkamumas 

Projektų vykdytojų apklausos rezultatai parodė, kad programos gerai atitinka jų ir tikslinių grupių poreikius. 
Bendras visų programų įvertinimas yra 4,5, kur 5 reiškia aukščiausią dokumentų nuostatų atitiktį projektų 
vykdytojų ir tikslinių grupių poreikiams. Be to, konkursinėse priemonėse buvo sulaukta didelio pareiškėjų 
susidomėjimo. Paraiškų per visas finansinių mechanizmų programas buvo sulaukta 3,7 karto daugiau nei 
finansuota projektų. Tai rodo, kad finansinių mechanizmų lėšomis sprendžiamos problemos aktualios ne 
pavienėms institucijoms, bet platesniam suinteresuotų subjektų ratui.  
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Programų rengimo metu buvo plačiai įtraukti socialiniai ir ekonominiai partneriai, tačiau jų įtraukimas ne visuomet 
buvo optimalus. Prasčiau vertintinas partnerių įtraukimas į teisingumo programos rengimą, nes kai kurie politikos 
sričiai svarbūs partneriai nebuvo įtraukti. Inovacijų programos patirtis rodo, kad partnerių įtraukimas vėlesniame 
etape, kai jau yra parengtas programos koncepcijos pirminis projektas, duotų daugiau pridėtinės vertės.  

Rekomenduojame vykdyti kruopštesnę suinteresuotųjų šalių parinkimo analizę. Nesant galimybės kai kuriems 
partneriams dalyvauti renginiuose, juos įtraukti kitomis formomis (interviu, raštu). Taip pat siūlome sudaryti 
galimybę programų partneriams ir operatoriams pasirinkti konkrečiu atveju tinkamiausią suinteresuotųjų subjektų 
įtraukimo momentą programos rengimo procese.   

Vienoje iš programų (teisingumo) skirtingų politikos sričių integracijos tikslų pasiekti nepavyko. Buvo siekiama 
keisti teisingumo sistemos grandinę, apimant policiją, prokuratūrą, teismus ir bausmių vykdymo institucijas, tačiau 
praktikoje sričių integracijos ir skirtingų sistemų bendradarbiavimo rezultatų nebuvo pasiekta. Nepaisant to, 
atskirų sistemų apimtyje programoje yra sprendžiamos aktualios problemos ir šios programos projektų vykdytojai 
jos atitikimą suinteresuotųjų grupių poreikiams vertina palankai. Jeigu ateityje būtų formuojama kompleksinė 
teisingumo programa, siekiant spręsti didelio įkalintųjų skaičiaus, tenkančio 1000 šalies gyventojų problemą, 
turėtų būti numatyta aiški lyderystė už tarpinstitucinių klausimų sprendimą ir programoje aiškiai apibrėžti tokie 
klausimai. 

Programų kokybę ir tinkamumą didina tai, kad planuojant intervencijas panaudota donorų patirtis. Programų 
partneriai ir operatoriai pozityviai vertina vykusį bendradarbiavimą su donorų programų partneriais. Kai kurios 
programos, pavyzdžiui, sveikatos ar kultūros, planuodamos intervencijas perėmė ne tik šalių donorių gerąją patirtį, 
bet ir kitų šalių finansinių mechanizmų ir kitų programų patirtis. Gerosios tarptautinės praktikos analizė leido 
atrasti naujus kokybiškus sprendimus. Planuojant finansinių mechanizmų intervencijas naujose programose, 
rekomenduojame kartu su donorais atlikti gerosios užsienio praktikos analizę.  

Bendrai vertiname, kad finansinių mechanizmų programos yra parengtos tinkamai ir gerai atitinka suinteresuotųjų 
grupių poreikius.  

Programų investicijų suderinamumas 

Finansinių mechanizmų programų rengimo metu pagrindinis jų suderinamumo su kitomis programomis siekis 
buvo nedubliuoti finansuojamų veiklų. Daugiausia dėmesio skirta suderinamumui su 2014-2020 m. ES fondų 
investicijų veiksmų programa, bet buvo derinama ir su kitais šaltiniais.  

Sinergijos tarp finansinių mechanizmų programų ir kitų finansavimo šaltinių nėra daug ir ji pasireiškia atskirų 
projektų, o ne priemonių ar programų lygmenyje. Programose dažniausiai pasireiškia papildomumo efektai su 
2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa. Pavyzdžiui, sveikatos programos investicijos, prisidėdamos 
prie sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo psichinės sveikatos srityje, papildo veiksmų programos 
priemones, kurios siekia geresnio sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo. Kultūros programos veiklos papildo 
veiksmų programos priemones, kurios siekia pagerinti kultūros paslaugų prieinamumą, o finansinių mechanizmų 
investicijos, skiriamos vietos kultūrinio verslumo skatinimui, papildo veiksmų programos pastangas aktualizuoti 
paveldo objektus. Aplinkos programoje nustatyta papildomumo efektų ne tik su ES fondų investicijų veiksmų 
programa, bet ir Ignalinos programa.  

Mokslo programa iš kitų finansavimo šaltinių, skirtų mokslininkams, išsiskiria ne tik dėl partnerystės su donorų 
šalimis, bet ir dėl Baltijos šalių mokslininkų bendradarbiavimo. Taigi papildo programas kitokia mokslininkų 
tinklaveika.  

Teisingumo programos sąsajos su ES fondų investicijų veiksmų programa yra fragmentiškos ir papildomumo 
efektai tarp šių dviejų finansavimo šaltinių menki. Papildomumo galima įžvelgti tik atskirų projektų lygmenyje. 
Programos intervencijos labiau papildo veiklas finansuojamas iš valstybės biudžeto, pavyzdžiui darbuotojų 
mokymus.  

Inovacijų programa dalinai dubliuoja Veiksmų programos remiamas veikas. Finansinių mechanizmų remiamos 
žaliosios pramonės inovacijos yra finansuojamos ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 
(pavyzdžiui, inovacijos, įskaitant ir žaliąsias, yra finansuojamos pagal priemonę „Eksperimentas“). Nors remiamų 
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veiklų prasme yra dalinis dubliavimas, bet jo išvengiama projektų lygmenyje. Inovacijų programa papildo Veiksmų 
programą ir stiprina bendradarbiavimą su Norvegijos partneriais. 

Vertinama, kad įgyvendinant finansinių mechanizmų programas išvengiama dubliavimosi su kitais finansavimo 
šaltiniais bei yra sukuriama papildoma pridėtinė vertė. Mechanizmų lėšomis finansuojamos sritys ir problemos, 
kurios nėra finansuojamos iš ES fondų investicijų veiksmų programos ir kitų šaltinių. Programos papildo kitų šaltinių 
intervencijas naujomis paslaugomis (pavyzdžiui, gerovės konsultantų paslauga sveikatos programoje arba paveldo 
prevencinės paslaugos kultūros programoje), naujomis žiniomis ir metodikomis (pavyzdžiui, jūros šiukšlių ar 
radioaktyvių atliekų srityse aplinkos programoje) arba finansuoja sritis, kurios turi itin ribotus kitus šaltinius (pvz. 
teisingumo programos sritys), ir taip kuria pridėtinę vertę visuomenei. Planuojant kito periodo finansinių 
mechanizmų programas rekomenduojama išlaikyti interesą finansuoti naujų paslaugų ir kitokių naujovių 
išbandymą. 

Programų investicijų rezultatyvumas 

Visus programų stebėsenos rodiklius galima suskirstyti į dvi grupes: rodikliai, susiję su intervencijų turiniu, ir 
rodikliai, kurie atskleidžia bendradarbiavimą. Dėl tarpinių duomenų stokos ir rodiklių apskaitos niuansų, turime 
nepakankamai informacijos bendradarbiavimo rodiklių pasiekimo tikimybės vertinimui ir todėl jos nevertinome.   

Tikėtina, kad sveikatos programos visų intervencijų turinio rodiklių planuotos reikšmės bus pasiektos arba viršytos, 
tačiau, kol projektai vykdomi, tam tikra rizika nepasiekti reikšmių išlieka. 

Kultūros programoje tikimybė pasiekti intervencijų turinio visų rodiklių planuotas reikšmes ar jas viršyti yra labai 
didelė, išskyrus vieną rodiklį, kuris bus pasiektas 75 proc. apimtimi. 

Sėkmingai įgyvendinus kvietimą, dėl prisitaikymo prie klimato kaitos ir ekstremalių situacijų valdymo planų 
parengimo, tikėtina, kad aplinkos programa pasieks visų turinio rodiklių suplanuotas reikšmes. Visgi, rizika 
nepasiekti dalies rodiklių išlieka, kadangi beveik visais atvejais projektų planas yra lygus aplinkos programos planui. 

Teisingumo programoje sunkumų kilo siekiant su bausmių vykdymo infrastruktūra susijusių rodiklių. Reaguojant į 
situaciją, buvo nuspręsta ne statyti naujus pastatus (mokymo centrą, pusiaukelės namus), o pritaikyti jau esamus. 
Atlikus programos sutarties pakeitimą, rodikliai turėtų būti pasiekti. Taip pat yra rizika, kad rodiklis smurto šeimoje 
ir dėl lyties srityje, gali būti nespėtas įvertinti dėl projekto įrangos pirkimų vėlavimo. Kiti rodikliai, tikėtina, bus 
pasiekti. 

Inovacijų programoje planuotos intervencijų turinio rodiklių reikšmės bus pasiektos mažiau nei pusėje rodiklių. 
Buvo finansuotas mažesnis įmonių skaičius, nei ambicingai planuota programoje, todėl atitinkamai mažesne apimti 
bus pasiekti rodikliai, susiję su sukurtų produktų ir technologijų skaičiumi. Sukurtų darbo vietų rodiklis nebuvo 
privalomas, todėl įmonės jį pasirinkdavo retai. Tai sąlygoja, kad šis rodiklis nebus pasiektas. Nei vienai didelei 
įmonei IRT kvietime nebuvo skirtas finansavimas, todėl atitinkami rodikliai taip pat nebus pasiekti. Programa 
turėtų pasiekti ir viršyti planus dėl projektų vykdytojų apyvartos ir pelno augimo. 

Mokslo programoje, tikėtina, pilnai bus pasiekti 2 iš 6 su intervencijų turiniu susiję rodikliai. Dar vienas rodiklis gali 
būti pasiektas arba bus arti planuotos reikšmės. Pagrindinė priežastis – mažesnis nei planuota projektų skaičius. 
Kartu registruotų paraiškų intelektinės nuosavybės apsaugai rodiklis nebus pasiektas, nes kvietime nebuvo 
reikalavimo, kad būtų pateiktos paraiškos intelektinės nuosavybės apsaugai. Be to, dalis projektų orientuoti į 
fundamentinius tyrimus.  

Vienus didžiausių iššūkių rodiklių pasiekimui visose programose sukūrė COVID-19 pandemija ir išaugusi infliacija. 
Visgi, tai, kad su pandemijos valdymu susiję apribojimai, tikėtina, nesutrukdys pasiekti programose suplanuotų su 
intervencijų turiniu susijusių rodiklių reikšmių, parodo, jog laikinų apribojimų veiksnys buvo pakankamai sėkmingai 
suvaldytas.  

Infliacijos veiksnys pasireiškia mažesniais rodiklių pasiekimais. Nesant tokiai didelei infliacijai, kai kurių rodiklių 
reikšmės galėtų būti didesnės, pavyzdžiui, renginių dalyvių skaičius kultūros programoje.  

Programų operatorių bei partnerių patirtis ir taikomos projektų atrankos ir administravimo praktikos sudaro 
prielaidas tikėtis, kad kuriami produktai dažniausiai yra reikiamos kokybės. Visgi, programos ir projektai stokoja 
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rodiklių, kurie matuotų pasiektus kokybinius pokyčius. Planuojant naujas programas rekomenduojame ieškoti 
galimybių stebėseną papildyti kokybiniais rodikliais. Kokybinių rodiklių taikymas gali būti realizuojamas programos, 
veiklos krypčių ar atskirų projektų lygmeniu, t. y. tame lygmenyje, kuris tinkamiausias pasirinktai intervencijai 
matuoti. Atsižvelgiant į sudėtingesnį kokybinių rodiklių matavimą, šiuos rodiklius siūlome taikyti tik daliai pasirinktų 
(svarbiausių, labiausiai tinkamų matavimui ar pan.) intervencijų. 

Programų investicijų efektyvumas 

Visose programose pasireiškė vėlavimų, tačiau jie neturėtų sutrukdyti iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekti 
suplanuoto produktų ir rezultatų rodiklių masto, išskyrus teisingumo programoje. Šioje programoje projektų veiklų 
vėlavimai privertė ieškoti naujų sprendimų, siekiant su įkalinimo įstaigų infrastuktūra susijusių rodiklių. Užtrukęs 
infrastruktūros objektų statybos projektavimo dokumentų derinimas su valdžios institucijomis parodė, kad šiems 
objektams turėtų būti pasirinktos kitos vietos. Buvo pakeisti programos rodikliai, numatant ne naujų pastatų 
statybą, o esamų pritaikymą reikalingai paskirčiai ir šie rodikliai, tikėtina, bus pasiekti. Taip pat viename iš 
teisingumo programos projektų vėlavimai sukelia rizikas nepasiekti vieno iš rodiklių smurto šeimoje ir dėl lyties 
srityje. Reikalingos įrangos pirkimas bus skelbiamas trečią kartą. Jeigu pirkimas nepavyktų ar užtruktų, kyla rizika, 
kad gali būti nespėta išmatuoti rodiklio reikšmės.  

Programose dar yra sudėtingų viešųjų pirkimų, todėl su pirkimais susijusios vėlavimo rizikos išlieka ir kitose 
programose. Iki šiol vėlavimai viešųjų pirkimų etape pasireiškė įvairiuose projektuose.  

Visose programose projektų veiklų vėlavimų sukėlė Covid-19 pandemija ir su ja susiję apribojimai. Covid-19 
labiausiai paveikė tiesioginio kontakto reikalaujančių veiklų įgyvendinimo terminus. Dažniausiai tai vadinamų 
minkštųjų veiklų (vizitų, mokymų, renginių ir pan.) nukėlimas vėlesniam laikotarpiui. Dalis minkštųjų veiklų buvo 
perkelta į virtualią erdvę, tačiau dalis jų buvo nukelta vėlesniam laikui, kad būtų įgyvendinti kontaktiniu būdu. 
Covid-19 sąlygojo vėlavimus ne tik dėl tiesioginio kontakto veiklų apribojimo, bet ir kitais būdais. Dėl pandemijos 
kilusio nestabilumo pasaulinėse vertės grandinėse, sutriko tam tikrų produktų gamyba ir tiekimas.   

Programos finansuoja daug naujovių, o tai sukelia papildomų sunkumų įgyvendinant pirkimus. Perkančiosioms 
organizacijoms tokiais atvejais sunkiau suplanuoti tinkamą biudžetą, nėra užtikrintumo, ar konkursų metu bus 
sulaukta pasiūlymų. Viešųjų pirkimų vykdymą apsunkina ir sparčiai didėjanti infliacija.  

Inovacijų programoje pirkimų vėlavimus sąlygojo ir reikalavimas tam tikrais atvejais įmonėms pirkimus vykdyti kaip 
perkančiosioms organizacijoms pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą. Papildomus vėlavimus inovacijų programoje 
pirmojo kvietimo metu sukėlė tinkamų pareiškėjų derinimas su LR konkurencijos taryba ir tarp programos 
institucijų bei tai, kad nebuvo apribotas paklausimų skaičius paraiškų tinkamumo vertinimo metu. Vertinimas 
užtruko, nes daug paraiškų buvo parengtos nekokybiškai. Kituose kvietimuose buvo įtraukta nuostata dėl 
paklausimų skaičiaus ribojimo.  

Pasiekimų ekonomiškumo, taikant kiekybinį metodą (sąnaudų efektyvumo analizę) nebuvo įmanoma įvertinti, nes 
programų progresas nėra pakankamas tokiai analizei atlikti.  

Kokybiniu požiūriu, pasiekimų ekonomiškumą užtikrina viešųjų pirkimų vykdymas. Šis pirkimų būdas užtikrina, kad 
perkamos prekės, paslaugos ir darbai būtų įsigyjami už rinkos kainas. Pirkimų dokumentai derinami su operatoriais 
ir tai veikia kaip pirkimų kokybės mechanizmas, leidžiantis tikėtis, kad pirkimai vykdomi racionaliai ir skaidriai.  

Atlikdami interviu nenustatėme atvejų, kad prekės, paslaugos ar darbai būtų įsigyjami su pertekliniais ar 
netinkamais kokybiniais reikalavimais, kas sąlygotų neekonomiškumą.  

Projekto administravimo funkcijos pilnas perdavimas išoriniams paslaugų teikėjams dažnai sukelia neefektyvumus 
įgyvendinant projektą. Atitinkamai nekokybiškas administravimas mažina programos įgyvendinimo ir pasiekimų 
efektyvumą, nes operatoriai turi skirti daugiau laiko tokių projektų priežiūrai.  

Programų partnerių ir operatorių patirtis rodo, kad donorų programos partnerio turėjimas palengvina programos 
įgyvendinimą ir padaro jį efektyvesniu. 

Programų rengimo ir įgyvendinimo procedūrų vertinimas nebuvo šio Vertinimo objektas. Visgi interviu metu tiek 
iš nacionalinių institucijų, tiek iš donorų programų partnerių kartais būdavo pateikiami pastebėjimai dėl poreikio 
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mažinti biurokratiją. Rengiant naujo periodo finansinių mechanizmų programų planavimo ir įgyvendinimo sistemą, 
rekomenduojame surinkti sistemos dalyvių siūlymus dėl supaprastinimų, remiantis esama sistema, ir peržiūrėti, 
kur reikalavimus bei procesus galima optimizuoti. 

Šiame programavimo periode buvo pradėta naudoti nauja finansinių mechanizmų administravimo ir procesų 
automatizavimo informacinė sistema – NORIS. Sprendimas toliau tęsti NORIS sistemos naudojimą (esant poreikiui 
– ją tobulinti) naujame programavimo periode leistų sutaupyti laiką mokymuisi dirbti su nauja sistema ir išlaidas 
naujos sistemos kūrimui.  

Ankstyvas finansinių mechanizmų intervencijų planavimas suteikia daugiau galimybių išanalizuoti poreikius, 
išdiskutuoti sprendimus su suinteresuotomis pusėmis ir surasti Lietuvai bei šalims donorėms aktualiausias 
bendradarbiavimo sritis. Savalaikis programų patvirtinimas aktualus visoms programoms, bet ypač toms, kurios 
planuoja stambius infrastruktūros projektus. Rekomenduojame siekti kuo ankstesnio ateinančio periodo 
finansinių mechanizmų programų planavimo ir programų patvirtinimo. 

Programų investicijų poveikis 

Programos išskirtinės tuo, kad jos dažnai finansuoja naujoves ir sudaro sąlygas išbandyti iš donorų ar kitų šalių 
perimtas praktikas. Naujovių pavyzdžių fiksuota įvairiose programose, pavyzdžiui, multidimensinė šeimos terapijos 
programa ar gerovės konsultantų paslaugos sveikatos programoje, paveldo prevencinė veikla ar vietos kultūrinio 
verslumo skatinimas kultūros programoje, bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugojimo tyrimai aplinkos 
programoje ir kt.  

Tikėtinas apčiuopiamas sveikatos ir kultūros programų poveikis gyventojų emocinei sveikatai turės platesnį 
socialinį ir ekonominį efektą. Šis poveikis pasireiškia darbo rinkai dėl į ją sugrįžtančių asmenų bei viešajam sektoriui 
dėl sutaupymų, nes tam tikrų paslaugų, pvz. gydymo nuo priklausomybių, nereikės, laiku užkirtus kelią šioms 
problemoms sveikatos programos intervencijomis. Kultūros programos intervencijos mažina kultūrinę atskirtį ir 
prisideda prie žmonių emocinės sveikatos, ypač regionuose. Tokiu būdu teigiamai paveikiama ne tik programos 
veiklose dalyvavusio asmens, bet ir jo šeimos bei bendruomenės situacija.  

Kultūros programa per projektą „Fixus mobilis“ taip pat sukuria platesnį poveikį – ji padeda išsaugoti kultūros 
paveldo vertybes, kurios aktualios šiandienos visuomenei ir ateities kartoms.  

Didžiąją dalį aplinkos programos projektų galima priskirti tiriamosioms ir parengiamosioms veikloms, kurios sudaro 
prielaidas geresniems aplinkos taršos ir jos saugumo klausimų sprendimams.  

Finansiškai didžiausias aplinkos programos projektas investuoja į informavimo ir perspėjimo sistemą branduolinės 
avarijos atveju. Užbaigus projektą jo nauda bus itin didelė dėl kuo ankstesnio reagavimo galimybės įvykus 
branduolinei avarijai ir galimybių sumažinti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai. Projektas aktualus ne tik 
nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu.  

Dėl teisingumo programos investicijų galima tikėtis apčiuopiamų pokyčių programoje dalyvaujančių tarnybų ir 
institucijų veikloje bei geresnio viešojo intereso gynimo ir žmogaus teisių užtikrinimo. Didžiausias programos 
projektas, kuris investuoja į bausmių vykdymo sistemą, siekia sisteminių pokyčių, susijusių su požiūriu į 
įkalintuosius ir bendravimą bei darbą su jais. Nors susiduriama su didele inercija realizuojant pokyčius, tiek atlikti 
interviu, tiek ir mokslinis tyrimas šioje srityje rodo, kad investuojama į teisingą šiuolaikinę bausmių vykdymo 
praktiką – dinaminę apsaugą. Taip pat vykdomos kitos investicijos į nuteistųjų įkalinimo sąlygų pagerinimą ir 
resocializaciją. Intervencijos turėtų pagerinti žmogaus teisių ir žmogiškojo orumo užtikrinimą laivės atėmimo 
vietose bei palengvinti nuteistųjų sugrįžimą į visuomenę. Ilguoju laikotarpiu galima tikėtis didesnio visuomenės 
saugumo.  

Mokslinių tyrimų projektų poveikio vertinimas yra atskira sritis, kuri nepatenka į įprastinę programų poveikio 
vertinimo praktiką. Tačiau apie tikėtiną tyrimų perspektyvumą ir jų naudą liudija aplinkybė, kad projektai atrinkti 
bendradarbiaujant su tarptautiniais ekspertais. Projektai įgyvendinami skirtingose mokslo srityse ir sprendžia 
tarpusavyje nesusijusias ar mažai susijusias problemas, todėl programos poveikis yra fragmentiškai išskaidytas.  
Šiame programavimo periode mokslo programa yra išskirtinė tuo, kad ji įgyvendinama ne tik Lietuvoje, bet bendrai 
su Latvija ir Estija. Toks modelis stiprina sinergiją tarp Baltijos šalių mokslininkų.  
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Dėl sprendžiamų problemų didelės apimties inovacijų programa sisteminio pokyčio nesukuria, tačiau programos 
investicijos yra reikšmingos atskiroms įmonėms ir paveikia susijusias vertės grandines. Inovacijų programos 
investicijos padeda įmonėms įeiti į naujas rinkas, įsilieti į tarptautines vertės grandines. Nors pridėtinės vertės 
didėjimas pirmiausia pasireiškia įmonei, bet dėl įmonės augimo poveikis nuvilnija per susijusią vertės grandinę. 
Projektuose kuriami inovatyvūs produktai turėtų spręsti vartotojų problemas. 

Šiame programavimo periode, lyginant su ankstesniu, finansinių mechanizmų lėšos yra sutelktos į mažiau 
programų ir mažiau veiklų krypčių jose. Tokia programų architektūra leidžia tikėtis reikšmingų pokyčių pasirinktų 
problemų apimtyje. Fragmentiškas poveikis fiksuotas tik mokslo ir inovacijų programose. Rekomenduojame 
išlaikyti šiame periode pasiektą finansinių mechanizmų lėšų koncentracijos lygį ir kitame programavimo periode, 
išlaikant panašų programų skaičių bei veiklos krypčių įvairovę programose. 

Dažniausia bendradarbiavimo su partneriais iš donorų ir kitų šalių nauda Lietuvos organizacijoms yra dalykinių 
žinių praplėtimas ir pagilinimas bei inovatyvių idėjų perėmimas. Tačiau svarbi ir emocinė bendradarbiavimo nauda 
– beveik pusėje projektų, vykdytų su partneriais, projektai gavo papildomos motyvacijos ir įkvėpimo. Iš viso 
finansinių mechanizmų projektuose dalyvauja 107 užsienio partneriai, iš jų 68 partneriai iš Norvegijos, 7 iš 
Islandijos, 1 iš Lichtenšteino.  

Pagrindinės naudos donorų projektų partneriams yra tinklaveika, dalinimasis kompetencijomis ir galimybės įgytą 
patirtį panaudoti kitose šalyse. Pavyzdžiui, inovacijų programos poveikis Norvegijos įmonėms šalia to, kad bendrai 
vystomas produktas ar paslauga bei stiprėja verslo ryšiai su Lietuva, yra įmonių internacionalizacija. 
Susipažindamos su Lietuvos verslu ir galimybėmis Norvegijos įmonės kartu sustiprina savo kompetencijas veikti 
Centrinėje bei Rytų Europoje.  

Lėšos, skiriamos iš dvišalio bendradarbiavimo fondo padeda ne tik formuotis partnerystėms, bet ir papildo 
programų intervencijų poveikį. Pasidalinimo patirtimi galimybė leidžia kokybiškiau planuoti ir įgyvendinti 
programų intervencijas, o dėl bendradarbiavimo išaugęs Lietuvos ir šalių donorių pažinimas sudaro prielaidas 
formuotis naujiems ryšiams programose ir už programų ribų.  

Specifiškai mokslo programoje sudarytos sąlygos gauti DBF finansavimą tiems konsorciumams, kurie negavo 
finansavimo projektams iš programos. Taigi DBF lėšos leidžia išsaugoti bendradarbiavimą susiformavusiose 
partnerystėse ir ieškoti kitų šaltinių bendroms mokslinių tyrimų veikloms vykdyti. 

Dalį DBF lėšų sveikatos programoje planuojama panaudoti vertinimo kompetencijoms stiprinti bei pasirinktų 
sveikatos programos intervencijų vertinimui atlikti.  

Dėl pandemijos DBF lėšų panaudojimas buvo lėtas. Vertinimo dieną programose buvo pasirašyta DBF projektų už 
365 258 eurus ir tai sudarė tik 42 proc. nuo programoms suplanuoto biudžeto. Tačiau pagerėjus situacijai 
kreipiamasi dėl papildomo finansavimo ir papildomų bendradarbiavimo veiklų įgyvendinimo.  

Programų investicijų tvarumas 

Beveik pusei projektų vienas esminių pajėgumų ilgalaikiam naudos užtikrinimui yra finansavimas. Dažniausiai šis 
veiksnys buvo minimas sveikatos ir kultūros programose, tačiau jis aktualus ir kitoms programoms.  

Remiantis projektų vykdytojų apklausa, sveikatos programos naudų tęstinumui labai didelę reikšmę turi 
žmogiškųjų išteklių išlaikymas. Ir šis pajėgumas nėra susijęs vien tik su finansavimu, bet ir su reikiamos 
kompetencijos specialistų išlaikymu, o reikalui esant – naujų specialistų pritraukimu. Jeigu ateityje būtų 
formuojama sveikatos programa, planuojant jos intervencijas ir naudų tęstinumą, rekomenduojame atkreipti 
dėmesį į sveikatos sektoriuje pasireiškiančią darbuotojų trūkumo problematiką ir įvertinti galimybes užtikrinti 
naudų tęstinumą pasibaigus projektams.  

Tarp aktualiausių institucinių sąlygų pažymėtina kryptinga nacionalinė ir savivaldos politika, kad projektų metu 
sukurti planai, metodikos ir kiti parengiamieji darbai būtų toliau naudojami politikos planavime ir įgyvendinime. 
Tais atvejais, kai finansinių mechanizmų lėšos sudarė sąlygas išbandyti naujas paslaugas, jos turi būti integruotos 
į bendrą paslaugų sistemą ir atitinkamai turi būti užtikrinti šių paslaugų teikimo finansiniai, instituciniai ir 
žmogiškieji pajėgumai.  
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Projektų naudų tvarumui užtikrinti dažnai aktualu išlaikyti bendradarbiavimą tarp projekto partnerių. Tokie 
pavyzdžiai identifikuoti kultūros, mokslo ir kitose programose. Tose srityse, kur vykdomos sisteminės reformos, 
remiantis donorų patirtimi, aktualus bendradarbiavimo tęstinumas ne tik projektų vykdytojų lygmenyje, bet ir tarp 
programų partnerių bei donorų programų partnerių, pavyzdžiui teisingumo programos bausmių vykdymo 
sistemoje.  

Finansinių mechanizmų lėšomis buvo finansuota nemažai paslaugų, kurios iki tol šalyje nebuvo teikiamos, bei 
pilotinių projektų. Siekiant užtikrinti pasiteisinusių paslaugų tęstinumą ministerijos modeliuoja, kaip pilotiniai 
projektai galėtų tapti nuolatiniais, bei numato šių paslaugų finansavimo šaltinius.   

Į finansinį pajėgumą, kaip vieną iš naudos tvarumo sąlygų, buvo kreipiamas dėmesys intervencijų planavimo metu, 
pavyzdžiui nustatant tinkamus pareiškėjus. Projektų tvarumo vertinimas atliekamas ir vykdant projektų atranką. 
Planuojant nacionalinę ir savivaldos politiką bei politikos sričių finansavimą rekomenduojama itin didelį dėmesį 
skirti programų projektuose sukuriamų rezultatų ir naudų tęstinumo finansavimo klausimui.  

Bendras finansinių mechanizmų sukurtos naudos tęstinumo įvertinimas, projektų vykdytojų apklausos 
duomenimis, yra 4,4 (didžiausias galimas įvertinimas yra 5). Mažiausias programos vidurkis yra kultūros 
programoje – 3,9, o didžiausias inovacijų programoje – 4,6.  

Apimtis, kuria projektų vykdytojai tęs / tęsia projekte vykdytas veiklas su tikslinėmis grupėmis pasibaigus projektui, 
taip pat rodo aukštesnę nei vidutinę tęstinumo tikimybę. Beveik du trečdaliai ir daugiau organizacijų po projekto 
planuoja išlaikyti maždaug 75 proc. ir didesnę veiklų su tikslinėmis grupėmis apimtį lyginant su projektu. Šiek tiek 
prastesni tęstinumo vertinimai gauti kultūros programoje. Tai gali būti susiję su projektų specifika, kuriai būdingas 
betarpiškas darbas su tikslinėmis grupėmis, pavyzdžiui, pasibaigus programos finansavimui, projektų vykdytojai 
turės mažesnes galimybes kultūros turinį pristatyti regionuose. Be to, šiam sektoriui būdingas santykinai mažesnis 
organizacijų finansinis pajėgumas. 

Bendrai vertiname, jog tikimybė, kad programų investicijos per ateinančius penkerius metus teiks naudą yra 
aukštesnė nei vidutinė.  

  



2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų tarpinis vertinimas 
 

14 

 

 

 

Įvadas 

Įgyvendinant 2022 m. birželio 20 dieną pasirašytą sutartį tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Smart 
Continent LT, UAB, dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų tarpinio 
vertinimo paslaugų, teikiama Galutinė vertinimo ataskaita.  

Vertinimo tikslas – įvertinti programų investicijų tinkamumą, rezultatyvumą, efektyvumą, suderinamumą, tvarumą 
ir poveikį, siekiant patobulinti programų investicijų panaudojimą Lietuvoje. Parengtą ataskaitą sudaro skyrius apie 
vertinimą ir taikytą metodiką, skyriai pagal kiekvieną vertinimo kriterijų, išvados, rekomendacijos bei priedai.  

Smart Continent vertintojai už glaudų bendradarbiavimą ir operatyvų informacijos teikimą dėkoja vertinimo 
užsakovui ir finansinių mechanizmų nacionalinei koordinavimo institucijai – LR finansų ministerijai bei programų 
operatoriams: Centrinei projektų valdymo agentūrai, Inovacijų agentūrai ir Lietuvos mokslo tarybai. Taip pat 
dėkojame visiems interviu partneriams (pilnas sąrašas pateikiamas priede 10.1) ir apklausos respondentams, kurie 
pasidalino savo patirtimi apie finansinių mechanizmų programas ir jų įgyvendinimą. 
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1.  Vertinimo pristatymas ir metodinis pagrindas 

Vertinimo objektas – 2014–2021 m. programavimo laikotarpio finansinių mechanizmų investicijos Lietuvoje. 
Finansiniai mechanizmai – tai EEE finansinis mechanizmas ir Norvegijos finansinis mechanizmas, kurių pagrindu 
trys šalys donorės – Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas – skiria finansinę paramą ekonomiškai silpnesnėms (arba 
naujai prisijungusioms) Rytų, Vidurio ir Pietų ES valstybėms narėms, siekiant sumažinti ekonominius ir socialinius 
skirtumus EEE. Remiantis vertinimo dieną (2022 m. liepos 18 d.) galiojančiais susitarimo memorandumais 2014–
2021 m. programavimo laikotarpiu Lietuvai iš viso skirta (įskaitant techninės paramos lėšas ir rezervą) virš 125 
mln. eurų, iš kurių beveik 109 mln. eurų sudaro finansinių mechanizmų lėšos, o likusi dalis, sudaranti virš 16,5 mln. 
eurų, yra skiriama iš Lietuvos valstybės biudžeto.  

Remiantis technine specifikacija, į šio vertinimo apimtį nepatenka programos „Pilietinė visuomenė“ ir „Socialinis 
dialogas – deramas darbas“, kurioms suplanuotos dotacijos atitinkamai sudaro 9,617 mln. ir 1,250 mln. eurų. Taip 
pat į vertinimo apimtį nepatenka DBF lėšos įgyvendinamos ne per programas (1,490 mln. eurų).  

Vertinimas apima 6 programas ir DBF lėšas, kurios įgyvendinamos per šias programas (iš viso 111,2 mln. eurų). 

1 lentelė. Vertinamų programų finansavimas, EUR 

Programa Norvegijos 
įnašas 

EEE FM įnašas Nacionalinis 
įnašas 

DBF lėšos 
(įgyvendinama 
per programas) 

Iš viso 

LT03 Sveikatos apsauga  15 264 000 2 693 647 100 000 18 057 647 

LT04 Kultūra  7 000 000 1 235 294 100 000 8 335 294 

LT05 Aplinkosauga, energetika ir klimato kaita 12 000 000  2 117 647 75 000 14 192 647 

LT06 Teisingumas ir vidaus reikalai 26 376 000 8 000 000 6 066 353 363 567 40 805 920 

LT07 Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ 14 402 000  2 541 529 125 000 17 068 529 

LT08 Moksliniai tyrimai  10 757 000 1 898 294 100 000 12 755 294 

IŠ VISO 52 778 000 41 021 000 16 552 764 863 567 111 215 331 

Šaltinis: Parengta Vertintojo, remiantis vertinimo dieną (2022-07-18) aktualiomis susitarimų memorandumų redakcijomis ir NORIS 
duomenimis 

Atliekamas tarpinis programų vertinimas. Vertinimo dienai (2022 m. liepos 18 d.) NORIS fiksuojama 381 pateikta 
paraiška, neskaičiuojant paraiškų valdymo lėšoms gauti. Baigtų projektų nėra, vykdomi – 123. Dar 28 paraiškos 
vertinamos ir 2 projektams rengiamos sutartys.  
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2 lentelė. Paraiškų ir projektų skaičius 

Paraiškos ir projektai Skaičius, vnt. 

Pateiktos paraiškos 381 

Baigti projektai 0 

Vykdomi projektai 123  

Vertinamos paraiškos 28 

Rengiamos projektų sutartys 2 

Šaltinis: Parengta Vertintojo, remiantis NORIS duomenimis (2022-07-18) 

Projektų sutartys pasirašytos beveik visai programų biudžeto apimčiai (97 proc.). Deklaruotos išlaidos vertinimo 
dieną sudaro 32,3 proc. nuo programoms skirto biudžeto. Detalūs programų finansiniai duomenys pateikiami 
priede 10.2.  

Vertinimo tikslas – įvertinti programų investicijų tinkamumą, rezultatyvumą, efektyvumą, suderinamumą, tvarumą 
ir poveikį, siekiant patobulinti programų investicijų panaudojimą Lietuvoje. Vertinimas atliktas pagal techninėje 
specifikacijoje nurodytus uždavinius ir klausimus. Vertinimo uždavinių formuluotės nurodo taikomus vertinimo 
kriterijus.  

3 lentelė. Vertinimo uždaviniai, klausimai ir metodai 

Vertinimo uždaviniai Vertinimo klausimai Duomenų rinkimo ir vertinimo metodai 

12.1. Įvertinti 
programų investicijų 
tinkamumą. 

 

12.1.1. Ar programos yra / buvo tinkamai parengtos, kaip 
jos atitinka / atitiko suinteresuotųjų subjektų 
(organizacijų, institucijų, tikslinių grupių) poreikius? 

Projektų vykdytojų apklausa; 
Interviu; 
Pirminių ir antrinių šaltinių analizė; 
Monitoringo duomenų statistinė analizė; 
Intervencijos logikos rekonstrukcija; 
Ekspertinis vertinimas. 

12.2. Įvertinti 
programų investicijų 
rezultatyvumą. 

12.2.1. Kokiu mastu pasiekti reikiamos kokybės produktai 
ir rezultatai? Kokie veiksniai turėjo įtakos rezultatų 
pasiekimui (produktams ir rezultatams)? 
12.2.2. Ar be suplanuotų buvo pasiekta kokių nors kitų 
produktų, išskyrus tuos, kurie išvardinti rezultatų 
sistemoje (results framework), ir ar jie prisidėjo prie 
suplanuotų produktų? Jei taip, kokių? 
12.2.3. Ar be suplanuotų buvo pasiekta kokių nors kitų 
rezultatų, išskyrus tuos, kurie išvardinti rezultatų 
sistemoje (results framework), ir ar jie padėjo siekti 
programų tikslų? Jei taip, kokių?  

Pirminių ir antrinių šaltinių analizė; 
Monitoringo duomenų statistinė analizė; 
Projektų vykdytojų apklausa; 
Interviu; 
Intervencijos logikos rekonstrukcija; 
Ekspertinis vertinimas. 
 

12.3. Įvertinti 
programų investicijų 
efektyvumą. 

12.3.1. Kokiu mastu pagal programas buvo pasiekta arba, 
tikėtina, bus pasiekta planuojamų rezultatų (rezultatų 
sistemoje (results framework) išvardytų produktų ir 
rezultatų) ekonomiškai ir laiku? 
12.3.2. Ar įgyvendinant programas buvo kokių vėlavimų? 
Jei taip, kokių? 

Monitoringo duomenų statistinė analizė; 
Pirminių ir antrinių šaltinių analizė; 
Interviu; 
Ekspertinis vertinimas. 
 

12.4. Įvertinti 
programų investicijų 
suderinamumą. 

12.4.1. Kokia yra sinergija ir sąsajos su kitomis programų 
operatorių intervencinėmis priemonėmis? 
12.4.2. Ar programos sukuria pridėtinę vertę, kartu 
vengiant dubliavimosi su kitomis panašiomis 
programomis toje pačioje (-se) programos srityje(-yse)? 
Jei taip, kaip? 

Pirminių ir antrinių šaltinių analizė; 
Interviu; 
Intervencijos logikos rekonstrukcija; 
Ekspertinis vertinimas. 
 

12.5. Įvertinti 
programų investicijų 
tvarumą. 

12.5.1. Kokia yra tikimybė, kad programos teiks naudos 
per ateinančius penkerius metus? 
12.5.2. Kokie yra finansiniai, ekonominiai, socialiniai, 
aplinkosaugos ir instituciniai pajėgumai, kurių reikia, kad 
ilgainiui išlaikytų naudą? 

Monitoringo duomenų statistinė analizė; 
Projektų vykdytojų apklausa; 
Interviu; 
Ekspertinis vertinimas. 
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12.6. Įvertinti 
programų investicijų 
poveikį. 

12.6.1. Kiek programos paskatino (arba turėtų paskatinti) 
platesnio masto socialinį, aplinkosauginį ar ekonominį 
poveikį žmonių gerovei, žmogaus teisėms, lygybei ar 
aplinkai, neapsiribojant tiesioginiais paramos gavėjais? 

Intervencijos logikos rekonstrukcija; 
Interviu; 
Ekspertinis vertinimas. 
 

Šaltinis: Vertinimo techninė specifikacija 

Atliekant vertinimą taikytas teorija grįstas požiūris: kiekvienam vertinimo klausimui nustatyta viena ar keletas 
hipotezių (žr. priedą 10.3). Pavyzdžiui, vertinant tinkamumą buvo tikrinamos dvi hipotezės. Pirmoji – programos 
parengtos tinkamai, nes jos atitiko suinteresuotųjų grupių poreikius. Antroji hipotezė – poreikiai yra aktualūs ne 
tik vienai institucijai, bet ir didesnei grupei / subsektoriui. Hipotezės buvo tikrinamos kiekvienai į vertinimo objektą 
patenkančiai programai. Ataskaitos priede 10.8 pateikta rekonstruota programų intervencinė logika, į kurią 
integruotos hipotezės. 

Vertinimo metu taikyti šie metodai: 

• Interviu. Iš viso buvo atlikta 17 interviu su nacionaline koordinavimo institucija, programų partneriais, 
donorų programų partneriais ir programų operatoriais. Interviu susitikimuose dalyvavo 28 respondentai. 
Jų sąrašas pateikiamas priede 10.1.  

• Projektų vykdytojų apklausa. Ji įgyvendinta elektroniniu būdu, užtikrinant respondentų anonimiškumą. Iš 
viso gauti 62 atsakymai iš 123 projektų (atsakomumas – 50,4 proc., paklaida – 8,6 proc.). Klausimynas 
pateikiamas priede 10.7. 

• Monitoringo duomenų statistinė analizė (duomenys surinkti iš NORIS (2022-07-18)). 

• Intervencijos logikos rekonstrukcija (pateikiama priede 10.8). 

• Pirminių ir antrinių šaltinių analizė. Analizuoti susitarimų memorandumai, programų koncepcijos, 
programų metinės ataskaitos ir kiti dokumentai, kurių sąrašas buvo suderintas įvadinėje vertinimo 
ataskaitoje.  

• Ekspertinis vertinimas. Tai meta analizės metodas, kuris leidžia trianguliuoti kitais metodais surinktą 
informaciją ir daryti vertinimo išvadas bei teikti rekomendacijas.    

Taip pat buvo rinkti duomenys sąnaudų efektyvumo analizei atlikti. Šis metodas – tai pasiekimų (produktų ir 
rezultatų) santykio su finansiniais ištekliais nustatymas ir skirtingų atvejų palyginimas. Palyginti galima to paties 
produkto ar rezultato pasiekimo kainą skirtinguose projektuose. Taigi lyginama grupė homogeniškų projektų, kurie 
prisideda prie tam tikro produkto ar rezultato rodiklio. Siekiant prasmingo palyginimo turi būti tenkinamos tam 
tikros sąlygos. 

Norint, kad palyginimas būtų sisteminis, o ne atsitiktinis turi egzistuoti pakankama lyginamų objektų imtis. 
Atsižvelgiant į nedidelį projektų skaičių pasirinkta taikyti minimalią imtį – ne mažiau 5 projektų. Kitaip sakant, turi 
būti bent 5 pakankamo baigtumo homogeniški projektai (imties sąlyga). 

Atsižvelgiant į tai, kad vertinimo dieną baigtų projektų nebuvo, baigtumo sąlyga dar sumažinta – ieškojome, kad 
būtų pabaigta bent jau su atitinkamu rodikliu susijusi veikla, o kitos veiklos gali būti vykdomos (pakankamo 
baigtumo sąlyga). Taigi buvo keliama sąlyga, kad vertinamo rodiklio pasiekta reikšmė atitiktų suplanuotai projekto 
sutartyje arba ją viršytų, nes ši sąlyga rodytų veiklos baigtumą. Nebaigtų veiklų vertinimas nėra tikslingas, nes 
neparodo tikrosios už lėšas sukurto produkto ar rezultato apimties. Pavyzdžiui, rodiklis LT03-1-R1 “Paslaugas 
gavusių asmenų skaičius” turi daugiau nei 5 projektus, bet netenkina sąlygos dėl veiklos baigtumo. Rodiklio 
pasiekimo išlaidų palyginimas šiuo metu nėra prasmingas, nes dar nėra žinomas galutinis asmenų skaičius, kuris 
gaus paslaugas.  

Be to, rodiklio turinys turi būti toks, kad iš palyginimo būtų galima daryti prasmingas išvadas (turinio sąlyga). 
Pavyzdžiui, palyginimas pagal rodiklį „MVĮ, gavusių finansavimą aplinkai palankių produktų ar technologijų 
komercinimui, skaičius“ nebūtų prasmingas, nes vienai įmonei tekusi finansavimo suma nieko nepasako apie 
efektyvumą.  

Ataskaitos efektyvumo vertinimo dalyje nurodytas sąlygas tenkinančių rodiklių skaičius. Pakankamo baigtumo 
sąlyga, kartu su reikiama imtimi ir turinio sąlyga, nebuvo išpildyta nei vienu atveju, taigi sąnaudų efektyvumo 
analizės nebuvo įmanoma atlikti. 
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2. Programų investicijų tinkamumas 

12.1.1. Ar programos yra / buvo tinkamai parengtos, kaip jos atitinka / atitiko suinteresuotųjų subjektų 
(organizacijų, institucijų, tikslinių grupių) poreikius? 

Donorų parengta „Mėlynoji knyga“ nustatė galimas investavimo kryptis, bet paliko laisvės pasirinkimui.  

Finansinių mechanizmų valdyba 2016 m. rugsėjo mėnesį patvirtino 2014–2021 metų EEE ir Norvegijos finansinių 
mechanizmų reglamentus bei investavimo sričių gaires „Mėlynąją knygą“. „Mėlynojoje knygoje“ aprašomi 
prioritetiniai sektoriai, sritys ir priemonės, kurias galima finansuoti 2014–2021 m. mechanizmų lėšomis.  

Interviu su programų partneriais ir operatoriais metu buvo paminėti konkretūs sprendimai, ribojantys šalių 
pasirinkimą, pvz., inovacijų programose ne mažiau nei 50 proc. finansavimo turi būti skirta žalios pramonės 
inovacijoms. Visgi, bendrai vertinama, kad buvo laisvės formuoti intervencijas, kurios atitiktų nacionalinius 
poreikius. 

Suinteresuotieji subjektai buvo įtraukti į intervencijų planavimą. 

Socialiniai ir ekonominiai partneriai įtraukti į planavimą nuo proceso pradžios – rengiant siūlymus dėl strateginių 
investavimo krypčių iki susitarimo memorandumų pasirašymo. 2016 m. liepos mėnesį LR Vyriausybės nutarimu1 
buvo sudaryta komisija, kuriai pavesta rengti ir teikti LR finansų ministerijai pasiūlymus dėl finansinių mechanizmų 
investavimo krypčių. 2016 m. rugpjūčio mėnesį buvo patvirtinta2 komisijos personalinė sudėtis, į kurią įėjo ir 
socialinių bei ekonominių partnerių skėtinių organizacijų atstovai, pvz.: Lietuvos pramoninkų konfederacijos, NVO 
vaikams konfederacijos, Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos, Nevyriausybinių organizacijų 
informacijos ir paramos centro.  

Interviu metu surinkta įrodymų ir apie atskirų ministerijų organizuotus parengiamuosius susitikimus. Pavyzdžiui, 
sveikatos srityje buvo organizuoti susitikimai su savivaldybių asociacija, savivaldybių administracijomis, 
visuomenės sveikatos biurais, psichikos sveikatos srityje veikiančiomis organizacijomis ir kt. 

Po susitarimo memorandumų pasirašymo vyko tolesnis intervencijų planavimas, kuriame dalyvavo suinteresuotos 
šalys. Pavyzdžiui, planuojant kultūros programą buvo organizuotos dvi platesnės diskusijos su socialiniais ir 
ekonominiais partneriais bei pavienės konsultacijos. Susitikimų metu buvo siekiama aptarti pamokas iš ankstesnio 
finansinių mechanizmų laikotarpio, aptarti poreikius ir galimybės naujajame periode. Diskusijų dalyviai palaikė 
nuostatą, kad kultūros programoje reikia akcentuoti bendruomenes ir ieškoti paskatų bendruomenėms, kurios 
nori panaudoti vietos kultūrinius išteklius.  

Mokslo programoje į suinteresuotųjų šalių susitikimą buvo pakviesti mokslo ir studijų institucijų atstovai. 
Susitikimo tikslas buvo aptarti, kokios mokslinių tyrimų kryptys būtų aktualios bendradarbiavimui. Susitikimo 
rezultatai padėjo atrinkti tematikas, kurios gali būti finansuojamos iš finansinių mechanizmų lėšų. Buvo pasirinktos 
5 tematikos. Be to, jas tvirtino LMT valdyba, į kurios sudėtį taip pat įeina mokslo ir studijų institucijų atstovai. 
Pažymėtina ir tai, kad mokslo programos intervencijų planavimas skiriasi nuo kitų programų, nes ši programa yra 
bendra trijų Baltijos šalių. Todėl turėjo būti suderinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos interesai mokslo srityje. 

Sveikatos programos rengimui buvo aktualus LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų reguliarus 
bendradarbiavimas su NVO sektoriumi. Remiantis interviu, vienos stotelės idėja atsirado būtent iš konsultacijų su 
NVO, dirbančių su vaikais ir šeimomis. Nevyriausybinės organizacijos pasidalino patirtimi, jog šeimai atsidūrus 
krizinėje situacijoje, ji turi ieškoti pagalbos pas skirtingus paslaugų teikėjus. Tačiau šeimai, tuo metu išgyvenančiai 

 

1 2016 m. liepos 11 d. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių 

mechanizmų komisijos sudarymo ir atsakomybės už pasirengimą įgyvendinti 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės ir 
Norvegijos finansinius mechanizmus paskirstymo“ Nr. 729. 

2 2016 m. rugpjūčio 31 d. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių 
mechanizmų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ Nr. 1K-331. 
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krizę, būtų žymiai lengviau, jei pagalba būtų sutelkta vienoje vietoje. Gimė idėja programoje numatyti vienos 
stotelės paslaugą.  

Visų programų koncepcijose taip pat pateikta informacija, patvirtinanti suinteresuotųjų šalių dalyvavimą 
planuojant intervencijas.  

Suinteresuotųjų subjektų įtraukimas ne visuomet buvo optimalus. 

Interviu metu nustatėme du atvejus, kai socialiniai ir ekonominiai partneriai nebuvo optimaliai atstovaujami 
planuojant intervencijas.  

Donorų partneriai iš teisingumo programos mano, kad į suinteresuotųjų šalių renginį nebuvo įtraukti kai kurie 
svarbūs partneriai, dirbantys su įkalintaisiais ir asmenimis grįžusiais iš įkalinimo vietų. Pavyzdžiui, diskusijose 
nedalyvavo pareigūnų profesinės sąjungos, organizacijos dirbančios su įkalintų asmenų vaikais ir kt. Ši situacija 
galėjo susiklostyti dėl to, kad teisingumo programą sudarė keletas stambių politikos sričių (policijos sistema, 
prokuratūros sistema, teismų sistema, bausmių vykdymo sistema) ir atitinkamai susidarė didelis suinteresuotųjų 
šalių skaičius.  

Inovacijų programos interviu respondentai išreiškė nuomonę, kad renginys su suinteresuotomis šalimis turėtų 
vykti ne prieš koncepcijų rengimą. Pirmiausia programos partneriai ir operatorius turėtų parengti koncepcijos 
projektą ir su siūlomais sprendimais pradėti diskusijas su suinteresuotomis šalimis. Argumentuojama, kad tokiu 
atveju, suinteresuotųjų šalių parinkimas būtų tikslesnis, o dalyviai gautų daugiau medžiagos reikalingos diskusijai. 
Kai diskutuojama labai plačiai, neturint koncepcijos projekto, diskusijų dalyviai labiau linkę pastangas dėti į 
argumentavimą dėl jų srities svarbos ir didesnio šios srities finansavimo.  

Kitos ministerijos, kaip tik pozityviai vertina savo patirtis, kuo anksčiau pradėti darbą su suinteresuotomis pusėmis, 
pavyzdžiui, sveikatos programoje. Ankstesnis intervencijų planavimas suteikia galimybę geriau išdiskutuoti 
sprendimus ir surasti Lietuvai bei donorėms aktualiausias bendradarbiavimo sritis.  

Mūsų nuomone, renginio laikas priklauso nuo susitikimo tikslų – ar siekiama iš daugelio galimybių išsirinkti 
aktualiausias sritis ir identifikuoti finansinių mechanizmų lėšomis spręstinas problemas, ar siekiama surasti 
geriausius intervencijos sprendinius pasirinktose srityse. Be to, politikos sričių planavimas yra skirtingas dėl temų 
gausos politikos srityje, socialinių bei ekonominių partnerių skaičiaus ir jų kompetencijų skirtingose srityse.  

Planuojant intervencijas perimama šalių donorių ir kita geroji tarptautinė praktika. 

Finansinių mechanizmų intervencijos išskirtinės tuo, kad jos planuojamos kartu su donorų programų partneriais. 
Tai leidžia planuojant intervencijas panaudoti ne tik Lietuvos patirtį, bet ir šalių donorių patirtį. Pavyzdžiui, Lietuva 
tarp visų ES šalių pasižymi didžiausiu įkalintų asmenų skaičiumi 100 000 gyventojų.3 Norvegija kartu su Islandija 
patenka į grupę Europos valstybių, kur santykinis įkalintųjų skaičius yra vienas mažiausių. Be to, Norvegija turi 
didelę patirtį taikant dinaminio saugumo koncepciją, pagal kurią kuriamas pozityvus asmeninis santykis tarp 
pareigūno ir įkalintojo, kas prisideda prie geresnio nuteistųjų grįžimo į visuomenę, o tai ypač aktualu Lietuvai. 
Planuojant bausmių vykdymo sistemos pokyčius Teisingumo programoje buvo perimama donorų programų 
partnerių patirtis.  

Kalbant bendrai apie programų partnerių ir operatorių bendradarbiavimą su donorų partneriais, interviu 
respondentai labai pozityviai vertina vykusį bendradarbiavimą ir dalyvavusių šalių indėlį į programų rengimą.  

Interviu metu nustatėme atvejų, kai investicijų planavimui pritaikoma ne tik šalių donorių patirtis, bet ir geroji 
praktika iš kitų šalių. Tai sudaro prielaidas kokybiškam programų parengimui. Pavyzdžiui, kultūros programos 
rengėjai analizavo ne tik ankstesnio periodo finansinių mechanizmų Lietuvoje patirtį, bet ir kitų šalių kultūros 
programas. Viena iš tarptautinės praktikos perimtų intervencijų – kultūros paveldo objektų prevencinės priežiūros 
sistema (įgyvendinamas projektas Fixus mobilis). Kitas perimtos tarptautinės praktikos pavyzdys šioje programoje 

 

3 Eurostat duomenys. 
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yra apie kūrybiškos vietokūros iniciatyvas. Šių iniciatyvų analizė kitose šalyse buvo atlikta programos „Kurk 
Lietuvai“ dalyvių ir panaudota KM planuojant finansinių mechanizmų programą.   

Sveikatos programoje daug pasirengimo buvo iki programos koncepcijos ir šis įdirbis panaudotas koncepcijos 
rengimo metu. Buvo dalyvauta Pasaulio sveikatos organizacijos seminaruose apie psichikos sveikatos priemones, 
kuriuose pristatyta kitų šalių praktika. Šios žinios buvo panaudotos planuojant sveikatos programos intervencijas.  

Sąnaudų ir naudos analizės reikalavimas nebuvo savalaikiai iškomunikuotas.  

Kai buvo pasirašyti susitarimo memorandumai, FM programų rengėjams pavedė atlikti programų intervencijų 
sąnaudų ir naudos analizę. Remiantis atliktais interviu, šis reikalavimas ministerijoms sukėlė naujų iššūkių. Jis 
nebuvo savalaikiai iškomunikuotas planavimo proceso pradžioje bei sukėlė klausimų dėl sąnaudų ir naudos 
analizės prasmingumo, kai jau buvo pasirašyti susitarimų memorandumai. Visgi, mūsų nuomone, vienareikšmiškai 
teigti, kad analizei pasirinktas laikas nėra tinkamas, negalime, nes tai priklauso nuo analizei keliamo tikslo. Tuo 
pačiu atkreipiame dėmesį, kad sąnaudų ir naudos analizės metodas neturėtų būti naudojamas palyginti skirtingų 
ministerijų intervencijas, nes skirtingų politikos sričių analizės metodologiniai skirtumai turi reikšmingos įtakos 
galutiniams analizės rezultatams, todėl palyginimas labiau prasmingas tarp skirtingų vienos ministerijos 
intervencijų.  

Sistemos dalyviams sąnaudų ir naudos analizė buvo sudėtingas pratimas, nes buvo susiduriama su duomenų stoka 
ir naudų vertinimui reikalingų įverčių trūkumu.  

Programų planavimo metu teisės aktuose nebuvo įtvirtinto reikalavimo dėl sąnaudų ir naudos analizės. Tačiau šiuo 
metu galiojanti Strateginio valdymo metodika numato pažangos priemonių vertinimą taikant sąnaudų ir naudos 
analizę, sąnaudų efektyvumo analizę ar kitus patvirtintus metodus. Visgi, EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai 
pasižymi specifika, jog investicijų planavimo sprendimai priimami derybose su donorais, todėl turėtų būti 
apsvarstytas laikas, kada tikslinga atlikti sąnaudų ir naudos analizę naujoje strateginio planavimo sistemoje, ir 
tinkamai iškomunikuota šio pratimo prasmė ir nauda.  

Skirtingų politikos sričių integracijos tikslų teisingumo programoje pasiekti nepavyko. 

Skirtingai nei ankstesniame finansinių mechanizmų įgyvendinimo periode, šiame periode teisingumo ir vidaus 
reikalų sistemos buvo apjungtos į vieną programą. Intervencijų apjungimas atliepia ankstesnio periodo finansinių 
mechanizmų vertinimo4 rekomendaciją koncentruoti lėšas į mažesnį programų skaičių. Taip pat formuojant vieną 
bendrą programą buvo siekiama keisti teisingumo sistemos grandinę, apimant policiją, prokuratūrą, teismus ir 
bausmių vykdymo institucijas, tačiau praktikoje sričių integracijos ir skirtingų sistemų bendradarbiavimo rezultatų 
nebuvo pasiekta. Atlikti interviu rodo, kad vyko produktyvus bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Norvegijos 
programų partnerių atskirose srityse, tačiau nebuvo pasiektas kokybiškas bendradarbiavimas tarp skirtingų sričių, 
kad keistųsi visa teisingumo sistemos grandinė. Galima įvardinti bent dvi priežastis, kurios nulėmė šią situaciją. 
Atskiros institucijos turi daug spręstinų klausimų sistemos viduje, todėl nepakako pastangų tarpsisteminėms 
problemoms spręsti. Antroji priežastis – nebuvo institucijos, kuri imtųsi lyderystės už tarpsisteminių klausimų 
sprendimą.  

Yra pavienių skeptiškų vertinimų, tačiau bendrai projektų vykdytojai labai gerai vertina programų ir kvietimų 
atitikimą jų ir tikslinių grupių poreikiams. 

Viena iš galimybių įvertinti programų tinkamumą suinteresuotųjų grupių poreikiams – paklausti jų pačių. 
Programos nuostatos pasiekia pareiškėjus per kvietimų sąlygas, todėl klausimas buvo užduotas apie bendrą 
intervencinių nuostatų paketą, t. y. programą ir kvietimus. Kadangi Vertintojas turėjo ribotas galimybes surinkti 
nuomones tiesiogiai iš tikslinių grupių, formuluojant klausimą daryta prielaida, kad pareiškėjai žino ne tik savo, bet 
ir tikslinių grupių poreikius.  

 

4 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo vertinimas, 2018, ESTEP. 
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Projektų vykdytojai labai palankiai įvertino programų partnerių (ir donorų programų partnerių) bei operatorių 
atliktą darbą rengiant programas ir kvietimo sąlygas. Bendras visų programų įvertinimas yra 4,5, kur 5 reiškia 
aukščiausią dokumentų nuostatų atitiktį projektų vykdytojų ir tikslinių grupių poreikiams.  

 

1 paveikslas. Projektų vykdytojų atsakymai į klausimą „Kiek finansinių mechanizmų programos ir kvietimo sąlygos atitiko Jūsų 

organizacijos ir projekto tikslinių grupių poreikius?”, kur 5 – labai gerai atitiko, 1 – visiškai neatitiko” (N = 62) 

Geriausiai įvertintas kultūros ir mokslinių tyrimų programos tinkamumas – po 4,8 balo; teisingumo bei sveikatos 
programų įvertinimai irgi itin aukšti – atitinkamai 4,7 bei 4,6. Prasčiau įvertintas aplinkos ir inovacijų programų 
tinkamumas, tačiau ir jų tinkamumo vertinimas yra aukštesnis nei vidutinis.  

Apklausos respondentas skeptiškai vertinęs aplinkos programos tinkamumą savo įvertinimo nepaaiškino. Inovacijų 
programos vienas iš respondentų, skyręs mažiausią įvertinimą, nurodė, kad „programa ir kvietimas yra nesusiję su 
realiais verslo poreikiais. Kvietimo metu nebuvo pateikta, kad projekto administravimas bus ypatingai 
biurokratiškas ir bus žiūrima išimtinai į formą, o ne į turinį.“ 

Vienas respondentas mokslo programoje atkreipė dėmesį, jog atitikimą poreikiams mažino tai, kad nebuvo galima 
iš projekto lėšų pirkti ilgalaikio turto, pvz., kompiuterių.  

Respondentai prasčiau vertinę sveikatos programos ir kvietimų tinkamumą nurodė, kad viename iš kvietimų buvo 
nelogiškai suformuluota tikslinė grupė, kuriai skiriamos projekto lėšos, finansavimo suma buvo per maža 
optimalioms projekto sąlygoms sukurti, per mažos lėšos buvo skirtos remontui, neleista įsigyti automobilio, 
vertinamo kaip būtino paslaugų plėtrai ir kokybei gerinti. 

Pateiktų paraiškų skaičius ir konkurencijos lygis kvietimuose rodo, kad finansinių mechanizmų lėšomis 
sprendžiamos problemos aktualios ne pavienėms institucijoms, bet platesniam suinteresuotų subjektų ratui. 

Didžiausia konkurencija pagal pateiktų paraiškų ir finansuotų projektų santykį buvo kultūros programos kvietime 
„Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“. Visgi, daug paraiškų buvo prastos kokybės. Pateiktos paraiškos viršija 
finansuotų projektų skaičių 18 kartų. Taip pat labai didelė konkurencija buvo mokslo programoje, kultūros 
programos kvietime „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“, sveikatos programos 
kvietimuose „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir 
(ar) iš nepalankių aplinkų“, inovacijų programos kvietimuose, skirtuose žalios pramonės inovacijoms bei 
informaciniams ryšiams ir technologijoms. Gautų paraiškų skaičius ir konkurencijos mastas rodo, kad 
finansuojamos labai aktualios sritys ir jos svarbios ne pavienėms organizacijoms, bet platesniam interesantų ratui. 
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4 lentelė. Kvietimams pateiktų paraiškų skaičius bei paraiškų ir finansuotų projektų santykis 

Kvietimo numeris Kvietimo pavadinimas 

Viso gauta 
paraiškų, 
įskaitant 
vertinamas 
paraiškas 

Paraiškų ir finansuotų 
projektų santykis5 

LT03-1-SADM-K01 Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas 5 2,06 

LT03-1-SAM-K01 Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros 
paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas 

13 1,27 

LT03-1-SAM-K02 Gerovės konsultantų modelio įdiegimas 10 1,4 

LT03-1-SAM-K03 Gerovės konsultantų modelio įdiegimas 8 1,1 

LT03-2-SADM-K01 Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir 
jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių 
aplinkų 

56 5,1 

LT03-2-SADM-K02 Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir 
jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių 
aplinkų 

8 2,7 

LT03-2-SAM-K01 Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų 
aprūpinimas metodinėmis priemonėmis 

20 1,08 

LT03-2-SAM-K02 Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, 
modelio įdiegimas 

5 1,3 

LT03-2-SAM-K03 Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, 
modelio įdiegimas 

11 1,4 

LT04-1-KM-K01 Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo 
stiprinimas 

49 4,09 

LT04-3-KM-K01 Vietos kultūrinio verslumo skatinimas 92 18,4 

LT07-1-EIM-K01 Žalios pramonės inovacijos 26 4,3 

LT07-1-EIM-K02 Informaciniai ryšiai ir technologijos 35 3,2 

LT07-1-EIM-K03 Verslo įgūdžių stiprinimas 4 Visos paraiškos 
atmestos 

LT07-1-EIM-K04 Žalios pramonės inovacijos, įskaitant bioekonomiką 8 Visos paraiškos 
vertinamos 

LT08-1-ŠMSM-K01 Baltijos mokslinių tyrimų programa 79 6,6 

Bendras   429 3,7 

Šaltinis: Parengta Vertintojo, remiantis NORIS ir LMT duomenimis vertinimo dieną (2022-07-18)  

Mažiausia konkurencija buvo sveikatos programos kvietimuose „Gerovės konsultantų modelio diegimas“, 
„Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“, „Šeimų 

 

5 Apskaičiuotas taip: (viso gauta paraiškų – vertinamos paraiškos) / (vykdomi projektai + rengiamos sutartys). Skaičiavimui naudoti 
duomenys pateikiami priede. 

6 Vertinimo dieną (2022-07-18) buvo 1 vertinama paraiška, kuri neįtraukta į paraiškų ir finansuotų projektų santykio skaičiavimą. 

7 Vertinimo dieną (2022-07-18) buvo 2 vertinamos paraiškos, kurios neįtrauktos į paraiškų ir finansuotų projektų santykio skaičiavimą. 
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lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“, „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo 
įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“. Vertinimo dieną priemonėse „Adaptuoto ir 
išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“ ir „Ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ dar buvo vertinamų 
paraiškų, todėl apskaičiuotas paraiškų ir finansuotų projektų santykis nėra galutinis.  

Taip pat tik 4 paraiškos buvo pateiktos inovacijų programos kvietime „Verslo įgūdžių stiprinimas“.  

Sveikatos programos atveju problemos aktualumą reikia vertinti neapsiribojant paraiškų ir finansuotų projektų 
santykiu, bet ir dera atsižvelgti į galimų pareiškėjų ratą. Visuose sveikatos programos kvietimuose, kur paraiškų ir 
finansuotų projektų santykis yra mažiausias, išskyrus „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos 
paslaugas, modelio įdiegimas“, pareiškėjai buvo savivaldybių administracijos ar savivaldybių visuomenės sveikatos 
biurai. Todėl finansuojamos problemos aktualumą reikia vertinti pagal tai, kokia dalis savivaldybių pateikė 
paraiškas. Gerovės konsultantų kvietime paraiškas pateikė beveik trečdalis savivaldybių (18), maždaug penktadalis 
(13) savivaldybių pateikė paraiškas kvietimui „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros 
paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“, sveikatos kabinetų aprūpinimo kvietimui paraiškas pateikė taip pat 
trečdalis šalies savivaldybių (20). Taigi savivaldos suinteresuotumas dirbti su sveikatos programoje 
sprendžiamomis problemomis nėra mažas ir programoje pasirinktos sritys yra aktualios. Kvietime „Šeimų lankymo, 
teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“ pagrindiniai pareiškėjai yra pirminės sveikatos 
priežiūros centrai. Sveikatos priežiūros centrai turėjo sudėtingą laikotarpį pandemijos metu ir šis laikas nebuvo 
palankus paslaugų plėtrai. Remiantis interviu, tai buvo labai svarbi aplinkybė, sąlygojusi mažą paraiškų skaičių. 

Inovacijų programos kvietime „Verslo įgūdžių stiprinimas“ mažą pareiškėjų suinteresuotumą galėjo sąlygoti tai, 
kad didžiausia projektui galima skirti finansavimo suma buvo tik 10 000 eurų. Atsižvelgiant į administracinę naštą, 
susijusią su paraiškos rengimu ir projekto įgyvendinimu, ši kvietimo sąlyga greičiausiai nebuvo patraukli.  

Dalis finansinių mechanizmų lėšų buvo paskirstyta tiesioginio finansavimo būdu, nes konkrečios viešojo sektoriaus 
institucijos yra atsakingos už šių problemų sprendimą. Vertinimo dieną, tarp vykdomų projektų,10 konkurso būdu 
atrinktų projektų sutarčių vertė sudarė 40,2 mln. eurų ir tiesioginio finansavimo būdu – 54,4 mln. eurų.   

Programos gerai atitinka suinteresuotųjų grupių poreikius ir yra parengtos tinkamai. 

Remiantis projektų vykdytojų apklausa, jie labai gerai vertina programų atitikimą jų ir tikslinių grupių poreikiams. 
Konkursinėse priemonėse buvo sulaukta didelio susidomėjimo, o tai patvirtina, kad pasirinktos finansuoti sritys 
buvo aktualios plačiam potencialių pareiškėjų ratui. Programų rengimo metu buvo įtraukti socialiniai ir 
ekonominiai partneriai, tačiau jų įtraukimas ne visuomet buvo optimalus. Rengiant programas panaudota donorų 
ir kitų šalių geroji praktika. Vienoje iš programų (teisingumo) skirtingų politikos sričių integracijos tikslų pasiekti 
nepavyko, nepaisant to, šios programos projektų vykdytojai jos atitikimą suinteresuotųjų grupių poreikiams 
vertina palankai. Vertiname, kad programos yra parengtos kokybiškai ir gerai atitinka suinteresuotųjų grupių 
poreikius.  

  

 

8 Vertinimo dieną (2022-07-18) buvo 8 vertinamos paraiškos, kurios neįtrauktos į paraiškų ir finansuotų projektų santykio skaičiavimą. 

9 Vertinimo dieną (2022-07-18) buvo 9 vertinamos paraiškos, kurios neįtrauktos į paraiškų ir finansuotų projektų santykio skaičiavimą. 

10 Baigtų projektų nėra, vertinamos paraiškos neįskaičiuotos.  
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3. Programų investicijų suderinamumas 

12.4.1. Kokia yra sinergija ir sąsajos su kitomis programų operatorių intervencinėmis priemonėmis? 

12.4.2. Ar programos sukuria pridėtinę vertę, kartu vengiant dubliavimosi su kitomis panašiomis programomis toje 
pačioje (-se) programos srityje(-yse)? Jei taip, kaip? 

Galimybių finansuoti intervencijas kitų šaltinių lėšomis nebuvimas ar jų ribotumas buvo pagrindinis kriterijus 
atsirenkant investavimo sritis.  

Pasirengimo komisija11 parengė kriterijus, kurie taikyti atsirenkant investavimo kryptis. Pasirinktos kryptys buvo 
pristatytos donorams ir dėl jų buvo derėtasi rengiant susitarimo memorandumus. Vienas iš taikytų kriterijų – 
galimybių finansuoti srities intervencijas kitų šaltinių (ES ir kitos tarptautinės paramos) lėšomis nebuvimas arba jų 
ribotumas.12 Šiam kriterijui buvo suteiktas didžiausias svoris priimant sprendimą (kartu su kriterijumi dėl dvišalio 
bendradarbiavimo galimybių).  

Kriterijų formavimas vyko 2017 m. balandžio mėnesį ir tuo metu Lietuva jau turėjo patvirtintą 2014–2020 metų 
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, todėl šio šaltinio investicijų kryptys buvo žinomos.  

Pagrindinis programų ir kitų šaltinių suderinamumo siekis buvo finansuojamų veiklų nedubliavimas. Daugiausia 
dėmesio skirta suderinamumui su ES fondų investicijų veiksmų programa, bet buvo derinama ir su kitais šaltiniais.  

Programų rengimo metu buvo analizuojamas jų suderinamumas su kitais finansavimo šaltiniais. Pagrindinis kitas 
finansavimo šaltinis, finansuojantis pokyčius, programų rengimo metu buvo 2014–2020 metų Europos Sąjungos 
fondų investicijų veiksmų programa.  

Remiantis interviu, formuojant programų suderinamumą su kitais finansavimo šaltiniais, daugiausia dėmesio buvo 
skirta remiamų veiklų dubliavimo prevencijai. Buvo ieškoma sričių ir veiklų, kurių nefinansuoja ES fondų investicijų 
veiksmų programa. Suderinamumo pratimas nebuvo formalizuotas, tačiau sąlygas jam atlikti sudarė ministerijų 
kompetencijos ir turimi žmonės. Sektorinės ministerijos, atsakingos už finansinių mechanizmų programų turinio 
planavimą, taip pat dirbo su atitinkama sritimi ES fondų investicijų veiksmų programoje, todėl turėjo reikalingas 
žinias. Kai kuriose ministerijose, pavyzdžiui, sveikatos, suderinamumo pratimą atliko investicijų koordinavimo 
grupė. Remiantis interviu, finansų ministerijoje suderinamumo priežiūrą užtikrino tai, kad atitinkamą sritį 
kuruojantis žmogus dirbo ir su ES fondais, ir su finansinių mechanizmų programa.  

Nors dažniausiai pagrindinis suderinamumo objektas buvo ES fondų investicijų veiksmų programa, atskiroms 
sritims buvo aktualūs ir kiti šaltiniai. Energetikos ministerija turėjo didelį poreikį veikloms, susijusioms su Ignalinos 
atominės elektrinės reaktorių eksploatavimo nutraukimu ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymu. Šioje srityje 
pagrindinis finansavimo šaltinis yra skirtingų periodų Ignalinos programa. Todėl rengiant aplinkos programos 
energetikos srities intervencijas buvo analizuojama kokių veiklų nefinansuoja Ignalinos programa.  

Kitas finansavimo šaltinis, su kuriuo buvo siekiama suderinamumo visose programose, yra valstybės biudžetas. 
Buvo kreipiamas dėmesys, kurioms sritims įprastai nėra skiriamas valstybės biudžeto finansavimas ar jo stokojama.  

Mokslo programoje dvigubo finansavimo prevencija turėjo papildomą dimensiją. Kadangi programa įgyvendinama 
ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Estijoje, reikėjo vykdyti kontrolę, kad tie patys projektai nebūtų finansuoti 
keliose šalyse.  

 

11 Sudaryta 2016 m. liepos 11 d. LR Vyriausybės nutarimu „Dėl 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių 
mechanizmų komisijos sudarymo ir atsakomybės už pasirengimą įgyvendinti 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės ir 
Norvegijos finansinius mechanizmus paskirstymo“ Nr. 729 ir 2016 m. rugpjūčio 31 d. LR Vyriausybės nutarimu „Dėl 2014–2021 metų 
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ Nr. 1K-331. 

12 Pasirengimo Komisijos narių pasiūlymų dėl kriterijų suvestinė (antrojo pasirengimo komisijos posėdžio medžiaga). 
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Sinergijų tarp finansinių mechanizmų programų ir kitų finansavimo šaltinių nėra daug. Programose dažniausiai 
pasireiškia papildomumo efektai su 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa.  

Kultūros programoje nustatyta sinergijų atskirų projektų lygmenyje. Pavyzdžiui, Nacionalinis Kauno dramos teatras 
ERPF fondo lėšomis atnaujino teatro pastato vidų ir išorę. Iš finansinių mechanizmų programos teatras yra gavęs 
finansavimą Interaktyvaus spektaklio „Babelio bokštas“ sukūrimui. Dar vienas spektaklis prisideda prie ES fondų 
lėšomis finansuotos infrastruktūros įveiklinimo. Visgi, šis ir panašūs pavyzdžiai rodo, kad sinergija yra fragmentiška 
ir pasireiškia atskirų projektų, o ne priemonių lygmenyje. Išanalizavus programų intervencijas, darytina išvada, kad 
sinergijų nėra daug ir jos projekto lygmens, o dažniau pasireiškia priemonių papildomumo efektas.  

Sveikatos srityje 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa siekia pagerinti sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybę ir prieinamumą bei sumažinti sveikatos netolygumus. Sveikatos programos investicijos prisideda 
prie sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo psichinės sveikatos srityje, ypač vaikų, jaunimo ir šeimų tikslinėms 
grupėms. Programa taip pat investuoja į vaikų ir jų tėvų sveikatos raštingumą bei paramos ir informacijos teikimą 
besilaukiančioms mamoms ir vykdo susirgimų prevenciją. Taigi nors skiriasi VP ir finansinių mechanizmų 
programos intervencijų tikslinės grupės ir paslaugos, papildomumas pasireiškia aukštesniame politikos lygmenyje 
– abu dokumentai siekia geresnio sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo. Tokiu būdu finansinių mechanizmų 
veiklos papildo veiksmų programos priemones, pavyzdžiui priemones „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų 
infrastruktūros tobulinimas“, „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų 
grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“ ir kt. Sveikatos programa papildo 
veiksmų programą, siekiant geresnio sveikatos paslaugų prieinamumo Lietuvoje, stiprindama psichikos sveikatos 
dimensiją, sveikatos raštingumą bei paslaugas besilaukiančioms mamoms.  

Veiksmų programa taip pat siekia geresnės socialinės įtraukties ir siekia padėti įveikti asmenines ar šeimos krizes. 
Sveikatos programa sprendžiamų problemų lygmenyje papildo veiksmų programos priemones, tokias kaip 
„Kompleksinės paslaugos šeimai“, „Smurto artimoje aplinkoje prevencija“, nes sveikatos programa taip pat 
investuoja į krizes patiriančias šeimas, vaikus ir jaunuolius su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų, 
siekdama spręsti vaikų ir jaunimo elgesio bei smurto šeimoje problemas.  

Kultūros programos veiklos, susijusios su kultūros turinio prieinamumo regionuose didinimu, papildo VP siekį 
pagerinti kultūros paslaugų prieinamumą įgyvendinančias priemones „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ ir 
kitas.  

Programos finansuojamos paveldo objektų prevencinės priežiūros bei objektų savininkų ir valdytojų švietimo 
veiklos sprendžia finansavimo šalies paveldo objektams trūkumą. Paveldo objektų aktualizavimui nepakanka nei 
ES fondų, nei valstybės biudžeto, nei tam skiriamų privačių lėšų, todėl prevencinė veikla yra itin aktuali.  

Finansinių mechanizmų lėšos, kultūros programoje skiriamos vietos kultūrinio verslumo skatinimui, papildo 
veiksmų programos pastangas aktualizuoti paveldo objektus, pavyzdžiui priemonę „Aktualizuoti savivaldybių 
kultūros paveldo objektus“.  

Aplinkos programoje taip pat nustatyta papildomumo efektų su ES fondų investicijų veiksmų programa. 
Pavyzdžiui, energijos gamybos planavimo platformos sukūrimas papildo veiksmų programos tikslus, susijusius su 
energijos efektyvumu ir gamyba iš atsinaujinančių išteklių. Tačiau veiksmų programa atlieka investicijas į įrangą ir 
infrastruktūrą, pavyzdžiu priemonės „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“, 
„Katilų keitimas namų ūkiuose“ ir kt., o finansinių mechanizmų lėšos investuojamos į analitines ir komunikacines 
veiklas – šilumos ir vėsumos potencialo studiją ir interaktyvią platformą.  

Programos finansuojamas savivaldybių prisitaikymo prie klimato kaitos planų parengimas papildo veiksmų 
programos priemones, nukreiptas į prisitaikymą prie klimato kaitos, pavyzdžiui „Pajūrio juostos tvarkymas“, 
„Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas“ ir kt. 

Aplinkos programos veiklos radioaktyvių atliekų srityje papildo Ignalinos programos intervencijas.  
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Mokslo programa iš kitų finansavimo šaltinių išsiskiria ne tik dėl partnerystės su donorų šalimis, bet ir dėl Baltijos 
šalių mokslininkų bendradarbiavimo. 

Mokslo programa papildo kitas programas, kurios prieinamos šalies mokslininkams. Pavyzdžiui, „Išvykstančiųjų ir 
atvykstančiųjų tyrėjų bei mokslo vadybininkų vizitai (LINO LT)“, COST (tarptautinė iniciatyva) bei kitas.13 Visgi, 
finansinių mechanizmų programa išskirtinė tuo, kad ji yra bendra trijų Baltijos šalių ir skatina mokslininkų iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendradarbiavimą su šalimis donorėmis.  

Teisingumo programos sąsajos su ES fondų veiksmų programa fragmentiškos ir papildomumo efektai tarp šių 
dviejų finansavimo šaltinių menki. 

ES fondų veiksmų programoje nėra priemonių, skirtų teisingumo programoje finansuojamoms sritis. Papildomumo 
galima įžvelgti tik atskirų projektų lygmenyje. Pavyzdžiui, ES fondų lėšomis buvo finansuotas projektas „Teismų 
veiklos efektyvumo didinimas“. Galima įžvelgti šio projekto sąsają su teisingumo programos investicijomis į teismų 
sistemos paslaugų tobulinimą.  

Visgi, ES fondų investicijos teisingumo programos srityse yra fragmentinės ir finansinių mechanizmų intervencijos 
labiau papildo veiklas finansuojamas iš valstybės biudžeto, pavyzdžiui darbuotojų mokymus.  

Inovacijų programa dalinai dubliuoja ES fondų veiksmų programos remiamas veikas. Orientuojamasi į 
papildomumą ir bendradarbiavimą su Norvegijos partneriais. 

Inovacijų programos investicijos į žaliosios pramonės inovacijas dalinai dubliuoja 2014–2020 m. ES fondų veiksmų 
programos investicijas. Pavyzdžiui, VP priemonė „Eksperimentas“ finansuoja įvairias inovacijas, įskaitant ir žaliąsias 
pramonės inovacijas. Remiantis interviu su programų planuotojais, atsižvelgiant į srities svarbą verslui ir 
visuomenei, buvo nuspręsta, kad šią sritį reikia vystyti ir tikslinga jai skirti finansinių mechanizmų lėšas. Nors 
remiamų veiklų prasme yra dalinis dubliavimas, bet jo išvengiama projektų lygmenyje. Iš didelio paraiškų skaičiaus 
atrinkti projektai, kurie kuria pridėtinę vertę žalinant pramonę.  

Kita inovacijų programos sritis, IRT produktų vystymas, nebuvo finansuojama 2014–2020 m. ES fondų veiksmų 
programoje. Pastaroji finansavo verslo procesų skaitmenizavimą (priemonė „E-verslas LT“), bet ne IRT produktų 
rinkai kūrimą.  

Visi inovacijų programos projektai vykdomi su partneriais iš Norvegijos. Tai irgi vienas iš skirtumų lyginant 
finansinių mechanizmų projektus su ESI fondų veiksmų programos projektais.  

Dvigubam finansavimui išvengti taikomas ir formalizuotas išlaidų tinkamumo saugiklis. 

Siekiant valdyti dvigubo finansavimo riziką išlaidų tinkamumui taikomas bendrasis reikalavimas, kad išlaidos turi 
būti nefinansuotos, nefinansuojamos ar nefinansuojamos ateityje iš nacionalinių, Europos Sąjungos ir (arba) kitos 
tarptautinės finansinės paramos lėšų.  

Programos tinkamai suderintos su kitais šaltiniais išvengiant dubliavimosi, išskyrus inovacijų programą, kurioje 
dubliavimosi išvengta projektų lygmeniu. 

Apibendrinant, finansinių mechanizmų programos išvengia dubliavimosi su kitais finansavimo šaltiniais. 
Mechanizmų lėšomis finansuojamos sritys ir problemos, kurios nėra finansuojamos iš ES fondų veiksmų 
programos ir kitų šaltinių. Programos papildo kitų šaltinių intervencijas naujomis paslaugomis (pavyzdžiui, gerovės 
konsultantai sveikatos programoje arba paveldo prevencinės veiklos kultūros programoje), naujomis žiniomis ir 
metodikomis (pavyzdžiui, jūros šiukšlių ar radioaktyvių atliekų srityse aplinkos programoje) arba finansuoja sritis, 
kurios turi itin ribotus kitus šaltinius (pvz. teisingumo programos sritys), ir taip kuria pridėtinę vertę visuomenei.  

Vienintelė programa, kuri dalinai dubliuoja ES fondų veiksmų programos intervencijas – inovacijų programa. Joje 
dubliavimosi ir netinkamų išlaidų išvengiama vertinant dubliavimosi riziką projektų lygmenyje.  

 

13 Prieiga per internetą: https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287 
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4. Programų investicijų rezultatyvumas 

12.2.1. Kokiu mastu pasiekti reikiamos kokybės produktai ir rezultatai? Kokie veiksniai turėjo įtakos rezultatų 
pasiekimui (produktams ir rezultatams)? 

12.2.2. Ar be suplanuotų buvo pasiekta kokių nors kitų produktų, išskyrus tuos, kurie išvardinti rezultatų sistemoje 
(results framework), ir ar jie prisidėjo prie suplanuotų produktų? Jei taip, kokių? 

12.2.3. Ar be suplanuotų buvo pasiekta kokių nors kitų rezultatų, išskyrus tuos, kurie išvardinti rezultatų sistemoje 
(results framework), ir ar jie padėjo siekti programų tikslų? Jei taip, kokių?  

Operatorių ir programų partnerių patirtis bei praktikos sudaro prielaidas tikėtis, kad kuriami produktai dažniausiai 
yra reikiamos kokybės. 

Taikomi projektų atrankos ir įgyvendinimo kokybės užtikrinimo mechanizmai leidžia tikėtis, kad kuriami produktai 
dažniausiai yra reikiamos kokybės. Programų operatoriais pasirinktos agentūros, kurios turi ilgametę patirtį 
projektų atrankos ir administravimo srityje: Centrinė projektų valdymo agentūra (sveikatos, kultūros, aplinkos ir 
teisingumo programos), Inovacijų agentūra (inovacijų programa), Lietuvos mokslo taryba (mokslo programa).  

Vienas iš pagrindinių būdų, užtikrinant reikiamą projektų ir produktų kokybę, yra glaudus programos operatoriaus 
projektų vadovų darbas su projektų vykdytojais. Esant reikalui į projektų problemų sprendimą įsitraukia ir 
programų partneriai.  

Taip pat svarbus kokybės veiksnys yra projektų atrankos kriterijai. Programų partneriai bei operatoriai turi patirtį 
formuojant atrankos kriterijus ankstesnėms finansinių mechanizmų programoms bei kitų šaltinių intervencijoms.  

Užtikrinant projektų kokybę taikomos ir kitos projektų valdymo gerosios praktikos. Operatoriai organizuoja 
mokymus potencialiems pareiškėjams ir konsultacijas projektų vykdytojams. Į paraiškų atranką įtraukiami 
tarptautiniai ekspertai (mokslo programoje).  

Taip pat atliekamos projektų patikros vietoje. Interviu metu buvo aptartas atvejis, kaip patikra vietoje leido 
nustatyti nekokybiškai organizuojamas stovyklas vaikams ir pareikalauti iš projekto vykdytojo užtikrinti reikiamą 
kokybę.  

Kokybinių rodiklių taikymas būtų dar vienas žingsnis į priekį finansinių mechanizmų programose. 

Programos ir projektai stokoja rodiklių, kurie matuotų pasiektus kokybinius pokyčius. Planuojant kito periodo 
programas reikėtų ieškoti galimybių integruoti kokybę matuojančius rodiklius. Pavyzdžiui, stebint bausmių 
vykdymo sistemos pokyčius (teisingumo programa) galima taikyti rodiklį, kuris matuoja įkalintųjų gyvenimo kokybę 
(ang. MPQL – measuring quality of prison life). Toks rodiklis yra taikomas finansinių mechanizmų teisingumo 
programoje Lenkijoje.   

Kokybinių rodiklių taikymas gali būti realizuojamas programos, priemonės ar atskirų projektų lygmeniu, t. y. tame 
lygmenyje, kuris tinkamiausias pasirinktai intervencijai vertinti. Sveikatos programoje turime pavyzdį, kur 
projektams, teikiantiems pagalbą vaikams ir jaunimui iš pažeidžiamų grupių, vienas iš privalomų reikalavimų yra 
pasirinkti instrumentus, kurie leistų įvertinti vaiko ar jaunuolio situaciją projekto pradžioje ir pabaigoje. Sveikatos 
programoje taip pat taikomas rodiklis „MDFT specialistų išspręstų atvejų skaičius per metus“. Rodiklis orientuotas 
ne į konsultuotų asmenų, bet į sėkmingai išspręstų atvejų skaičių, todėl priskirtinas kokybiniams rodikliams.  

Rodiklių pasiekimo vertinimui panaudoti monitoringo duomenys, interviu su programų partneriais ir operatoriais 
bei projektų vykdytojų apklausa. 

Projektai yra vykdomi, todėl pirmiausia buvo surinkta informacija apie projektų įsipareigotas pasiekti reikšmes ir 
šie įsipareigojimai naudoti kaip pagrindas vertinti tikėtinus pasiekimus. Projektų planuojamos stebėsenos rodiklių 
reikšmės buvo palygintos su programoje planuojamomis reikšmėmis. Tuomet, remiantis interviu su programų 
partneriais ir operatoriais bei projektų vykdytojų apklausos rezultatais, įvertinta tikimybė, kad projektuose 
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planuojamos reikšmės bus pasiektos bei gauta informacija apie tuos rodiklius, kur projektų planai yra mažesni nei 
programos ambicijos.  

Prieduose 10.10–10.15 yra pateikiami rodiklių sąrašai su vertinimais apie tikėtiną programose suplanuotų 
stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimą ir nepasiekimą.  

Programų intervencijos stebimos taikant su intervencijų turiniu susijusius rodiklius ir bendradarbiavimo rodiklius. 

Visus programų rodiklius galima suskirstyti į dvi grupes: rodikliai, susiję su intervencijų turiniu, ir rodikliai, kurie 
atskleidžia bendradarbiavimą. Turinio rodikliais vadiname tuos, kurie parodo intervencijų apimtį, pasiektą tikslinę 
grupę ir jai suteiktas naudas. Bendradarbiavimo rodikliai parodo, kokia pasiekta bendradarbiavimo apimtis ir 
pasitenkinimas bendradarbiavimu.  

Atsižvelgiant į tai, kad apie dalį bendradarbiavimo rodiklių („Pasitikėjimo tarp bendradarbiaujančių paramos gavėjų 
ir Donorų valstybių subjektų lygis (išskaidyta pagal valstybės tipą)“, „Pasitenkinimo partneryste lygis (išskaidyta 
pagal valstybės tipą)“, „Bendradarbiaujančių organizacijų, pritaikančių partnerystėje įgytas žinias, dalis (išskaidyta 
pagal valstybės tipą)“) tarpinių duomenų nėra, bei į tai, kad projektai gali būti sutartyje nenumatę 
bendradarbiavimo rodiklių, bet gali prie jų prisidėti įgyvendinimo metu, turime nepakankamai informacijos 
bendradarbiavimo rodiklių pasiekimo tikimybės vertinimui ir todėl jos nevertiname.   

Tikėtina, kad visų sveikatos programos intervencijų turinio rodiklių planuotos reikšmės bus pasiektos arba viršytos, 
tačiau, kol projektai vykdomi, tam tikra rizika išlieka.  

Remiantis sutartyse nurodytomis planuojamomis pasiekti reikšmėmis, projektų vykdytojų apklausos rezultatais ir 
atliktais interviu, tikėtina, kad sveikatos programoje suplanuotos intervencijų turinio rodiklių reikšmės bus 
pasiektos. Keletas rodiklių („Sukurtų ir išvystytų algoritmų skaičius“ (LT03-1-P3), „Nacionalinių koordinatorių ir 
savivaldybių jaunimo koordinatorių susitikimai per metus“ (LT03-1-R6), „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo 
įstaigų sveikatos kabinetų, kuriuose buvo patobulintos paslaugos vaikams, skaičius“ (LT03-2-P2), „Asmenų, 
besikreipusių į gerovės konsultantą su lengvais nerimo, streso, nemigos, depresijos ar psichologinės adaptacijos 
problemų požymiais ir užbaigusių pilną konsultacijų kursą, skaičius“ (LT03-1-P16)), vertinimo dieną turėjo 
mažesnes projektų sutarčių reikšmes nei planuota programoje. Tačiau remiantis interviu, naujausi duomenys 
rodo, kad labai tikėtina, jog planai bus pasiekti. Didelių nepasiekimo rizikų nebuvo identifikuota, visgi kol projektai 
yra vykdomi, tam tikra rizika išlieka, pavyzdžiui, susijusi su konsultuotų asmenų skaičiumi. 

Kultūros programoje tikimybė pasiekti intervencijų turinio visų rodiklių planuotas reikšmes ar jas viršyti yra labai 
didelė, išskyrus vieną rodiklį, kuris bus pasiektas 75 proc. apimtimi. 

Kultūros programoje visų turinio rodiklių reikšmės įsipareigotos projektų sutartyse atitinka planuotas programoje 
arba jas viršija ir labai tikėtina, kad bus pasiektos. Tik vieno produkto rodiklio „Parengtų rinkodaros strategijų 
skaičius“ (LT04-3-P2) planuota 4 strategijos, o projektai parengs 3 strategijas. Interviu metu paaiškinta, kad 
planuota, jog bus 5 projektai ir 4 iš jų neturės rinkodaros strategijų, tačiau tarp paraiškas pateikusių projektų tokių 
strategijų neturėjo tik 3.  

Nors programos projektai vykdomi, tačiau sutarčių reikšmės ir faktiškai pasiektos reikšmės rodo, jog rizika, kad 
dalis turinio rodiklių bus nepasiekta, yra labai maža. Visi kultūros programos projektų vykdytojai apklausoje 
nurodė, kad jų projektuose suplanuotos reikšmės bus pasiektos.  

Sėkmingai įgyvendinus kvietimą, dėl prisitaikymo prie klimato kaitos ir ekstremalių situacijų valdymo planų 
parengimo, tikėtina, kad aplinkos programa pasieks visų turinio rodiklių suplanuotas reikšmes. Visgi, rizika 
nepasiekti dalies rodiklių išlieka.  

Aplinkos programoje visų turinio rodiklių, išskyrus 3 rodiklius, projektuose suplanuotos reikšmės atitinka 
numatytas programoje ir 1 rodiklio viršija.  

3 rodikliai, kurių projektuose numatytos reikšmės yra mažesnės nei programoje, yra: „Parengtų savivaldybės 
prisitaikymo prie klimato kaitos planų skaičius“ (LT05-4-P1), „Atnaujintų savivaldybės ekstremalių situacijų 
valdymo planų skaičius“ (LT05-4-P2) ir „Žmonių skaičius tikslinėse teritorijose, kurie gaus naudą dėl parengtų 
prisitaikymo planų“ (LT05-4-R2). Remiantis interviu, šiuo metu pateikta stebėsenos rodiklių reikšmė lygi 1 nurodo 
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pavyzdinį prisitaikymo prie klimato kaitos planą ir ekstremalių situacijų valdymo planą. Planuojami kvietimai, kur 
savivaldybės galės pretenduoti pasirengti planus, atsižvelgiant į pavyzdinius, ir programoje planuota reikšmė bus 
pasiekta. Atitinkamai turėtų būti pasiekta ir žmonių skaičiaus tikslinėse teritorijose reikšmė.  

Tiek projektų vykdytojų apklausos rezultatai, tiek ir interviu leidžia daryti išvadą, kad projektai įsipareigotas 
intervencijų turinio rodiklių reikšmes turėtų pasiekti. Tačiau beveik visais atvejais projekto planas yra lygus aplinkos 
programos planui ir projektai neturi rezervo dalies rodiklių reikšmių nepasiekimui. Dėl šios priežastis manome, kad 
tam tikra rizika nepasiekti programos rodiklių reikšmių kol kas išlieka.  

Teisingumo programoje sunkumų kilo siekiant su bausmių vykdymo infrastruktūra susijusių rodiklių bei smurto 
šeimoje ir dėl lyties srityje. Pastarasis rodiklis gali būti nepasiektas. 

Teisingumo programos projektuose suplanuotos intervencijų turinio produkto ir rezultato rodiklių reikšmės 
atitinka programos siektinas reikšmes, o kelete rodiklių viršija planą, išskyrus 2 rodiklius. Vienas iš tokių rodiklių – 
„Įrengtų pagal Europos standartus vietų pusiaukelės namuose skaičius“ (LT06-2-P21). Atlikti interviu rodo, kad jis 
bus pasiektas. Kitas rodiklis – „Metinis smurto šeimoje ir dėl lyties atvejų skaičius, kai įkalčiai, surinkti naudojant 
vaizdo kameras, panaudojami atliekant ikiteisminį tyrimą“ (LT06-3-R4). Dėl šio rodiklio planinės reikšmės 
pasiekimo yra tam tikras neapibrėžtumas. Rodiklio nepasiekimo rizika yra susijusi su perkamos įrangos kainomis ir 
viešaisiais pirkimais. Reikalingos įrangos pirkimas bus skelbiamas trečią kartą. Jeigu pirkimas nepavyktų ar 
užtruktų, kyla rizika, kad gali būti nespėta išmatuoti rodiklio reikšmės.  

Sunkumų kyla siekiant su bausmių vykdymo sistemos infrastruktūra susijusių rodiklių. Reaguojant į situaciją, buvo 
nuspręsta ne statyti naujus pastatus (mokymo centras, pusiaukelės namai), o pritaikyti jau esamus. Atlikus 
programos sutarties pakeitimą, rodikliai turėtų būti pasiekti.  

Kol projektai yra vykdomi, tam tikra rizika nepasiekti dalies programos rodiklių išlieka.  

Inovacijų programoje planuotos intervencijų turinio rodiklių reikšmės bus pasiektos mažiau nei pusėje rodiklių. 

Turimi duomenys apie rodiklių pasiekimą iš NORIS bei programos operatoriaus ir interviu medžiaga rodo, kad 
inovacijų programoje suplanuotos rodiklių reikšmės bus pasiektos ar viršytos mažiau nei pusėje rodiklių. Tikėtinų 
pasiekti ir nepasiekti rodiklių sąrašas pateikiamas priede 10.14.  

Programa turėtų pasiekti ir viršyti planus dėl projektų vykdytojų apyvartos ir pelno augimo. 

Nebus pasiekti rodikliai susiję su MVĮ darbuotojų mokymu ir gebėjimų stiprinimu, nes į kvietimą buvo gautos tik 4 
paraiškos ir jos visos buvo atmestos po tinkamumo vertinimo. Mūsų nuomone, projektų finansavimo sąlyga, jog 
didžiausia projektui galima skirti finansavimo suma buvo tik 10 000 eurų, rinkai nebuvo patraukli, todėl sulaukta 
tokio mažo paraiškų skaičiaus.   

Nei vienai didelei įmonei IRT kvietime nebuvo skirtas finansavimas, todėl atitinkami rodikliai taip pat nebus 
pasiekti.  

Sukurtų darbo vietų rodiklis nebuvo privalomas, todėl įmonės jį pasirinkdavo retai. Tai sąlygoja, kad šis rodiklis 
nebus pasiektas.  

Inovacijų programa finansavo mažesnį įmonių skaičių nei suplanuota programos stebėsenos rodikliuose, todėl 
atitinkamai mažesne apimti bus pasiekti rodikliai susiję su sukurtų produktų ir technologijų skaičiumi. Darytina 
išvada, kad ambicinga programos planavimo prielaida finansuoti mažesnius projektus ir didesnį įmonių skaičių 
praktikoje nepasitvirtino.  

Gauti stebėsenos duomenų komentarai rodo, kad dar planuojamas kvietimas IRT produktų kūrimui, kas leistų 
pagerinti šios srities rodiklių pasiekimą.  

Mokslo programoje, tikėtina, pilnai bus pasiekti 2 iš 6 su intervencijų turiniu susiję rodikliai. Dar vienas rodiklis gali 
būti pasiektas arba bus arti planuotos reikšmės. Pagrindinė priežastis – mažesnis nei planuota projektų skaičius. 
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Mokslo programoje buvo planuotas didesnis projektų skaičius nei įgyvendinta praktikoje, todėl rodiklių reikšmės 
nebus pilnai pasiektos, išskyrus rodiklį „Remiamų tyrėjų skaičius (PhD, postdoc)“, kurio pasiekimai viršys 
programos ambicijas ir rodiklį dėl valdymo lėšų. 

Planuojant programą buvo tikimasi mažesnių projektų ir didesnio jų skaičiaus. Remiantis interviu, bendros Baltijos 
šalių programos suformavimas sąlygojo didesnius projektus. Programoje buvo planuota 18 projektų su donoro 
projekto partneriu (LT08-1-P5), o faktiškai įgyvendinama 12 projektų. Bendras paraiškų dėl tolesnio finansavimo 
skaičius (LT08-1-R2) taip pat bus mažesnis dėl mažesnio projektų skaičiaus. 

Didžiausias neatitikimas tarp plano ir faktinių pasiekimų nustatytas rodiklyje “Kartu registruotų paraiškų 
intelektinės nuosavybės apsaugai skaičius” (LT08-1-R3). Buvo planuota 10 paraiškų, o projektai siekia tik 1.  
Kvietime nebuvo reikalavimo, kad būtų pateiktos paraiškos intelektinės nuosavybės apsaugai. Be to, dalis projektų 
orientuoti į fundamentinius tyrimus.  

Pateiktų recenzavimui mokslinių publikacijų skaičius (Gold Open Access, pending Open Access, kt.) (LT08-1-R1) 
nuo programos plano turėtų atsilikti nedaug. Sutartyse įsipareigota 65 publikacijos, kurios ir turėtų būti pasiektos, 
o planas buvo turėti 75 publikacijas. Remiantis programos operatoriaus pateikta informacija, faktiškai pasiektas 
publikacijų skaičius gali būti didesnis nei suplanuota sutartyse.  

Visų rodiklių sąrašas pateikiamas priede 10.15.  

Vienus didžiausių iššūkių rodiklių pasiekimui visose programose sukūrė COVID-19 pandemija ir didelė infliacija. 

Programų rodiklių pasiekimui reikšmingos įtakos turėjo COVID-19 pandemija ir su jos valdymu susiję apribojimai 
bei itin didelė infliacija. Apribojimai, susiję su pandemija laikinai sutrikdė renginių organizavimą ir gyvų susitikimų 
vykdymą, kurie ypač aktualūs sveikatos ir kultūros programoms, tačiau paveikė ir kitas programas. Visgi, tai, kad 
su pandemijos valdymu susiję apribojimai nesutrukdė pasiekti programose suplanuotų su intervencijų turiniu 
susijusių stebėsenos rodiklių reikšmių, rodo, jog laikinų apribojimų veiksnys buvo pakankamai sėkmingai 
suvaldytas.   

Dėl COVID, Rusijos karo prieš Ukrainą ir kitų veiksnių pasireiškianti infliacija padidino perkamų prekių ir paslaugų 
kainas. Inovacijų programoje didesni nei planuota projektai ir atitinkamai mažesnis jų skaičius, buvo sąlygotas ne 
tik per daug ambicingų planavimo prielaidų apie projektų skaičių, bet ir infliacijos veiksnio, nulėmusio didesnį lėšų 
poreikį. 

Kainų faktorius, kaip vienas iš pagrindinių nepasiekimo veiksnių, įvardintas Teisingumo programos rodikliui 
(„Metinis smurto šeimoje ir dėl lyties atvejų skaičius, kai įkalčiai, surinkti naudojant vaizdo kameras, panaudojami 
atliekant ikiteisminį tyrimą“ (LT06-3-R4).  

Ir nors sveikatos, kultūros, aplinkos ir mokslo programoms infliacija nesutrukdė pasiekti programose planuotų 
reikšmių, nesant tokiai didelei infliacijai, kai kurių rodiklių reikšmės galėjo būti didesnės, pavyzdžiui kultūros 
programos finansuotų veiklų skaičius ar renginių dalyvių skaičius.  

Kitokių produktų, kurie nėra fiksuojami stebėsenos sistemoje, nėra daug. 

Siekiant įvertinti, ar projektai be suplanuotų sukuria ir kitokių produktų ar rezultatų, buvo atlikta projektų 
vykdytojų apklausa. 13 proc. projektų vykdytojų nurodė, kad turės ir kitų pasiekimų nei nurodytieji produktų ir 
rezultatų stebėsenos sistemoje14.  

Sveikatos programos projekte metodika bus ne tik išbandyta, bet ir išvystyta bei išplėtota Lietuvos mastu. Šis 
produktas tiesiogiai papildo projekto produktą – pilotinę metodiką. Kaip papildomas produktas sveikatos 
programoje nurodytos ir papildomos paslaugos. Paslaugos, skirtos toms pačioms tikslinėms grupėms, sudaro 
prielaidas pasiekti didesnį poveikį šių grupių atžvilgiu.  

 

14 Prieduose 10.10–10.15 yra pateikiami stebėsenos sistemos rodiklių sąrašai. 
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Kiti papildomi produktai, kurie buvo nurodyti kultūros programos projektų vykdytojų, apima papildomus 
kūrybinius produktus ir renginius tikslinėms grupėms bei platesnę veiklų ir projekto viešinimo kampaniją. Taigi, šie 
produktai tiesiogiai susiję su pagrindiniais projektų produktais ir paįvairina projekto tikslinės grupės patirtis.  

Mokslo programoje kaip papildomi produktai buvo įvardintos papildomos publikacijos, kurios nebuvo planuotos 
projekte. Taip pat atlikta papildoma tyrimų rezultatų sklaida tarptautinėse konferencijose. Rodiklis „Pateiktų 
recenzavimui mokslinių publikacijų skaičius (Gold Open Access, pending Open Access, kt.)“ apima įvairias 
publikacijas, bet projektų vykdytojas jas traktuoja kaip papildomas matyt dėl to, kad jos nebuvo suplanuotos 
paraiškoje. Su tyrimų rezultatų sklaida susijusio rodiklio stebėsenos sistemoje nėra. Mokslinių rezultatų viešinimas 
padidina parengtų publikacijų žinomumą.  

Informacija apie papildomus pasiekimus, kurie nėra fiksuojami stebėsenos sistemoje, buvo surinkti iš anoniminės 
projektų vykdytojų apklausos, todėl konkretesnė už ataskaitoje pateiktą nėra žinoma.  

Papildomi rezultatai, kurie nėra fiksuojami stebėsenos sistemoje, apima visuomenės požiūrio keitimą, pagerėjusį 
tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir partnerių susipažinimą su kita šalimi. 

Vienas sveikatos programos projektas kaip papildomus rezultatus nurodė visuomenės požiūrio keitimą ir 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimą. Dėl apklausos anonimiškumo nežinome apie kokią konkrečią 
intervenciją kalba respondentas. Tai galėtų būti susiję su investicijomis į psichikos sveikatą ir negatyviomis 
nuostatomis siejamomis su naudojimusi šiomis paslaugos. Visuomenės požiūrio keitimas padeda siekti programos 
tikslo – stiprinti psichinės sveikatos paslaugas bendruomenėse bei gerinti vaikų ir jaunimo gerovę. Kitas 
papildomas rezultatas – tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas. Glaudžiau bendradarbiaujančios 
institucijos gali geriau atliepti dažnai kompleksines psichikos sveikatos bei vaikų ir jaunimo gerovės problemas. 
Pagerėjęs tarpinstitucinis bendradarbiavimas buvo užfiksuotas ir LR vidaus reikalų ministerijos veiklos srityse.  

Kultūros programoje  kaip papildomas rezultatas pasireiškia užsienio partnerių susipažinimas su Lietuva ir atskirais 
regionais, kuriuose vykdomas projektas. Tai nurodė vienas iš šios programos projektų vykdytojų. Kadangi 
programa siekia socialinės ir ekonominės plėtros stiprinimo per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį 
verslumą ir kultūros paveldo valdymą, geresnis šalies pažinimas tiesiogiai prisideda prie programos tikslo. 
Susipažinimas su šalimi kaip papildomas rezultatas pasireiškia ir kitose programose. Iš kitos pusės vyksta Lietuvos 
organizacijų susipažinimas su donorų ir kitomis užsienio šalimis.  

Vienas respondentas iš inovacijų programos nurodė, jog yra tikimybė, kad bus sukurtos papildomos technologijos 
nenumatytos paraiškoje. Inovacijų programoje sukurtos technologijos yra vienas iš pagrindinių stebėsenos 
sistemos rezultatų rodiklių. Taigi kiekybine prasme tai nėra papildomas rodiklis, bet kokybine prasme tai galima 
traktuoti kaip papildomą pasiekimą, nes gali būti sukurta technologija, kuri paraiškos rengimo metu nebuvo 
planuota. 
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5. Programų investicijų efektyvumas 

12.3.1. Kokiu mastu pagal programas buvo pasiekta arba, tikėtina, bus pasiekta planuojamų rezultatų (rezultatų 
sistemoje (results framework) išvardytų produktų ir rezultatų) ekonomiškai ir laiku? 

12.3.2. Ar įgyvendinant programas buvo kokių vėlavimų? Jei taip, kokių? 

Covid-19 labiausiai paveikė tiesioginio kontakto reikalaujančių projektų veiklų įgyvendinimo terminus, taip pat 
turėjo ir kitokios įtakos vėlavimams. 

Įgyvendinant programas vėlavimai pasireiškė dėl įvairių priežasčių. Viena dažniausių vėlavimo priežasčių Covid-19 
sukelti apribojimai ir rinkos sutrikdymai. Visos programos metinėse ataskaitose nurodo vienokius ar kitokius 
vėlavimus, kuriuos sąlygojo Covid-19. Dažniausiai tai vadinamų minkštųjų veiklų (vizitų, mokymų, renginių ir pan.) 
nukėlimas vėlesniam laikotarpiui.  

Pavyzdžiui, kultūros programoje daug veiklų, kuriose tiesiogiai kontaktuojama su žiūrovais ir veiklų dalyviais. Nors 
dalis tokių veiklų buvo perkelta į virtualią erdvę, tačiau didelė dalis projektų vykdytojų manė, kad kontaktiniu būdu 
vykstančios veiklos sukuria didesnę pridėtinę vertę tikslinei grupei, todėl pavėlino tokių veiklų datas, kad renginius 
būtų galima įgyvendinti gyvai. Atitinkamai buvo elgiamasi ir kitose programose. Dalis veiklų perkelta į virtualią 
erdvę, o dalis nukelta. Pavyzdžiui, sveikatos programoje suplanuoti MDFT projekto vizitai į kitas šalis buvo nukelti 
vėlesniam laikui. Mokslo programoje dalis susitikimų buvo vykdoma nuotoliniu būdu, o kiti norėjo išlaikyti gyvus 
susitikimus ir juos nukėlė vėlesniam laikui. Kontaktinio bendravimo suvaržymai pandemijos metu paveikė ir 
teisingumo programos minkštųjų veiklų įgyvendinimą – mokymų organizavimą ir keitimosi gerąja patirtimi veiklas.  

Sveikatos programos įgyvendinimą Covid-19 paveikė ir dėl didesnio sektoriaus apkrovimo pandemijos metu. 
Pavyzdžiui, visuomenės sveikatos biurai, kurie vykdo sveikatos programos projektus turėjo papildomų funkcijų 
pandemijos metu. Papildomų funkcijų vykdymas sukūrė didelį darbo krūvį žmogiškiesiems ištekliams ir tai prisidėjo 
prie veiklų vėlavimų įgyvendinant finansinių mechanizmų projektus.  

Tačiau Covid-19 sąlygojo vėlavimus ne tik dėl tiesioginio kontakto veiklų apribojimo, bet ir kitais būdais. Dėl Covid-
19 sukelto nestabilumo pasaulinėse vertės grandinėse, sutriko tam tikrų produktų gamyba ir tiekimas. Pavyzdžiui, 
mokslo programos 2021 m. metinėje ataskaitoje viename iš projektų fiksuojamas reagentų pristatymo vėlavimas 
daugiau nei 3 mėnesius. Reagentai, kurie įprastinėmis sąlygomis pristatomi per mažiau nei mėnesį, buvo pristatyti 
per 4–5 mėnesius. Reikiamų technologijų prieinamumo laike trūkumai fiksuojami ir inovacijų bei kitose 
programose. 

Inovacijų programoje patirta vėlavimų, kai žaliosios pramonės inovacijų kvietimo terminas persidengė su LR 
ekonomikos ir inovacijų ministerijos kitų finansavimo šaltinių kvietimais. Esant keliems kvietimams vienu metu, 
buvo sudėtinga užtikrinti reikalingus nepriklausomus paraiškų vertinimo ekspertus. Tai prailgino paraiškų 
vertinimo procesą.  

Kita kliūtis, kuri sąlygojo vėlavimus, yra viešieji pirkimai. 

Kai kurių projektų veiklų įgyvendinime vėlavimai atsirado viešųjų pirkimų etape. Vėlavimai šiame etape pasireiškė 
sveikatos programos MDFT projekte, aplinkos programos projekte „ClimAdapt-LT“, teisingumo programos 
projekte „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ ir kituose projektuose. Pavyzdžiui, sveikatos 
programos MDFT projekto viešieji pirkimai užtruko, nes pagrindinį tarptautinį MDFT programos mokymo paslaugų 
pirkimą reikėjo kartoti. Pirmojo pirkimo metu tiekėjų pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis pirkimo 
dokumentų reikalavimų. Tarptautinį pirkimą reikėjo skelbti antrą kartą.  

Viešųjų pirkimų vykdymas ir normaliomis sąlygomis sukelia daug iššūkių, o programų įgyvendinimo metu pirkimų 
vykdymo sąlygas papildomai apsunkino infliacija, sutrikimai vertės grandinėse ir neįprastai išaugusi paklausa tam 
tikroms prekėms. Aplinkos programos projektas, kurio metu diegiamos informavimo ir perspėjimo sistemos 
savivaldybėse, kurios patenka į Baltarusijos atominės elektrinės skubių apsaugomųjų veiksmų ir išplėstinio 
planavimo atstumą (0–100 km poveikio zoną), susidūrė su sunkumais įsigyjant reikiamą įrangą. Dėl Rusijos 
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keliamos karinės grėsmės ir kitos šalys perka perspėjimo sistemas, kurios gali būti naudojamos reaguojant ne tik į 
avariją atominėje elektrinėje, bet ir karinio pavojaus bei kitais atvejais.  

Remiantis interviu, inovacijų programoje pirkimų vėlavimus sąlygojo ir reikalavimas tam tikrais atvejais įmonėms 
pirkimus vykdyti kaip perkančiosioms organizacijoms pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą. Siekiant spręsti šiuos 
iššūkius programos operatorius parengė rekomendacijas, vykdė konsultacijas, kad įmonės galėtų suprasti kitokius 
reikalavimus pirkimų vykdymui.  

Programos finansuoja daug naujovių, o tai sukelia papildomų sunkumų pirkimų metu. Perkančiosioms 
organizacijoms tokiais atvejais sunkiau suplanuoti tinkamą biudžetą, nėra užtikrintumo, ar konkursų metu bus 
sulaukta pasiūlymų. Pavyzdžiui, Nacionalinė teismų administracija (teisingumo programoje) susidūrė su situacija, 
kai paskelbus pirkimą nebuvo gauta nei vieno pasiūlymo. Nepavykęs viešasis pirkimas sukelia vėlavimus projekto 
grafike.  

Nors daugeliu atveju viešųjų pirkimų vėlavimai nesutrukdo pasiekti programose planuotas produktų ir rezultatų 
reikšmes, tačiau buvo nustatytas atvejis, kur šis vėlavimas gali būti kritiškas. Teisingumo programos rodiklis 
„Metinis smurto šeimoje ir dėl lyties atvejų skaičius, kai įkalčiai, surinkti naudojant vaizdo kameras, panaudojami 
atliekant ikiteisminį tyrimą“ gali būti nepasiektas, jei reikalingos įrangos pirkimas dar labiau vėluos ar nebus 
sėkmingai visai, nes tuomet gali nepakakti laiko atlikti kamerų panaudojimo vertinimą. Šį vertinimą planuota atlikti 
praėjus dvejiems metams po kamerų įsigijimo. Ketinama keisti nuostatą dėl laikotarpio ir jį trumpinti iki 1 ar 1,5 
metų, tačiau atsiranda neapibrėžtumas, ar toks laikotarpis bus pakankamas naudojimo įvertinimui.   

Vėlavimai planuojant infrastruktūros objektus. 

Dar vienas vėlavimas, kuris paliečia finansiškai didžiausią finansinių mechanizmų projektą – „Lietuvos bausmių 
vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ (teisingumo programoje) – yra susijęs su vėlavimais planuojant 
infrastruktūros objektų statybą. Pagal pirminį projekto planą Vilniuje turėjo būti įrengtos kamerų tipo vietos 
nuteistiesiems (naujas kalėjimas) ir užimtumo centras Vilniaus pataisos namuose bei pastatytas pareigūnų 
mokymo centras. Visgi, užtrukęs projektavimo dokumentų derinimas su valdžios institucijomis parodė, kad šiems 
objektams turėtų būti pasirinktos kitos vietos. Atsižvelgiant į dideles darbų apimtis, projektavimas ir statyba kitoje 
vietoje gali užtrukti ilgiau nei programos įgyvendinimo periodas. Todėl buvo pasirinkta ne vykdyti naują statybą, o 
atlikti esamų statinių pritaikymą reikalingai paskirčiai.  

Papildomas įtampas sukuria ir tai, kad programos sutartis buvo pasirašyta tik 2020 metų pradžioje, o tuomet 
prasidėjo Covid-19 sutrikdymai.  

Papildomus vėlavimus inovacijų programoje pirmojo kvietimo metu sukėlė tinkamų pareiškėjų derinimas ir tai, 
kad nebuvo apribotas tikslinimų skaičius paraiškų tinkamumo vertinimo metu. 

Remiantis 2020 metų verslo programos metine ataskaita, 2019 pabaigoje inovacijų programos operatorius gavo 
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuomonę, kad nepaisant reglamente numatytos nuostatos, 
reikalavimas, jog pareiškėjas turi būti įsteigtas Lietuvoje, neatitinka ES konkurencijos politikos nuostatų. 
Atitinkamai užtruko beveik pusę metų, kol finansinių mechanizmų valdymo ir įgyvendinimo sistemos dalyviai 
sutartų dėl visoms šalims tinkamos pareiškėjo sampratos ir jos suderinimo su LR konkurencijos taryba.  

Pirmajame inovacijų programos kvietime buvo susidurta su situacija, kai tinkamumo vertinimas užtruko ilgiau nei 
planuota. Kvietimo sąlygose nebuvo numatyta apribojimų, kiek kartų pateiktą paraišką galima tikslinti (pateikti 
papildomą informaciją) pagal programos operatoriaus pastabas. Vėlesniuose kvietimuose ši problema buvo 
išspręsta numatant maksimalų užklausų skaičių, kurios galimos vertinant paraiškos tinkamumą.     

Vėlavimai nedaro kritinės reikšmės galutiniam rodiklių pasiekimui, išskyrus teisingumo programą.  

Apibendrinant, visose programose pasireiškė vėlavimų, tačiau jie neturėtų sutrukdyti iki ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos pasiekti suplanuotus produktų ir rezultatų rodiklius, išskyrus teisingumo programoje. Šioje programoje 
vėlavimai paveikė su įkalinimo įstaigų infrastuktūra susijusių rodiklių pasiekimus (pakeitus programos rodiklius, 
šios srities rodikliai, tikėtina, bus pasiekti) ir sukelia dideles rizikas nepasiekti vieno iš rodiklių smurto šeimoje ir dėl 
lyties srityje. Visgi, programose dar yra sudėtingų pirkimų, pavyzdžiui projekte „Lietuvos išankstinio perspėjimo 
apie branduolinį pavojų sistemos vystymas“ (aplinkos programoje), todėl vienareikšmiškai teigti, kad nėra rizikų 
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dėl vėlavimų nepasiekti bent dalies rodiklių, negalime. Tačiau iš esmės rodiklių nepasiekimą programose (ypač 
inovacijų ir mokslo) dažniausiai sąlygoja ne veiklų vėlavimai, bet kitos priežastys, kurios detalizuotos rezultatyvumo 
dalyje.  

Pasiekimų ekonomiškumo vertinimui programų progresas nėra pakankamas. 

Siekiant kokybiškai įvertinti produktų ir rezultatų ekonomiškumą buvo planuota atlikti sąnaudų efektyvumo 
analizę, t. y. palyginti produktų ir rezultatų pasiekimo sąnaudas skirtinguose projektuose. Ataskaitos metodinėje 
dalyje paaiškinta, kad palyginimas turi tenkinti tam tikras sąlygas dėl pakankamos projektų imties, veiklų baigtumo 
ir lyginama pagal tam tinkamus rodiklius.  

5 lentelė. Rodiklių, tenkinančių sąnaudų efektyvumo analizės sąlygas, skaičius 

Programos 
Rodikliai, kurių 

faktiškai pasiekta 
reikšmė didesnė už 0 

Rodikliai, kurių 
faktiškai pasiekta 

reikšmė didesnė už 0 ir 
turi bent 5 projektus, 
kurie prisideda prie jų 

pasiekimo (imties 
sąlyga) 

Rodikliai, tenkinantys 
imties ir pakankamo 

baigtumo sąlygą15 

Tinkami palyginimui 
rodikliai (tenkina 

imties, baigtumo ir 
turinio sąlygas) 

LT03 Sveikatos apsauga 16 4 0 0 

LT04 Kultūra 26 11 0 0 

LT05 Aplinkosauga, 
energetika ir klimato 
kaita 

3 0 0 0 

LT06 Teisingumas ir 
vidaus reikalai 

16 0 0 0 

LT07 Verslo plėtra, 
inovacijos ir MVĮ 

10 3 1 0 

LT08 Moksliniai tyrimai 4 2 0 0 

Šaltinis: Parengta Vertintojo, remiantis NORIS duomenimis vertinimo dieną (2022-07-18) ir Inovacijų agentūros pateikta informacija 

Monitoringo duomenų analizė parodė, kad vertinimo dienai nėra rodiklių, kurie tenkintų visas reikiamas 
palyginimo sąlygas. Ne visi rodikliai turi bent 5 projektus, o iš tų rodiklių, kurie turi reikiamą projektų skaičių, tik 
vienas rodiklis, tenkina pakankamo baigtumo sąlygą. Toks rodiklis fiksuotas inovacijų programoje – „MVĮ gavusių 
finansavimą IRT produktų ar technologijų komercinimui, skaičius“. Visgi, jis turinio prasme nėra tinkamas 
palyginimui, nes įmonėms tekusių sumų palyginimas nieko nepasako apie efektyvumą.  

Pasiekimų ekonomiškumą užtikrina viešųjų pirkimų vykdymas. 

Nepaisant sunkumų ir vėlavimų, kuriuos sukelia viešųjų pirkimų organizavimas, šis pirkimų būdas užtikrina, kad 
perkamos prekės, paslaugos ir darbai būtų įsigyjami už rinkos kainas. Pirkimų dokumentai derinami su programų 
operatoriais ir tai veikia kaip tam tikras pirkimų kokybės mechanizmas, leidžiantis tikėtis, kad pirkimai vykdomi 
racionaliai ir skaidriai.  

Atlikdami interviu nenustatėme atvejų, kad prekės, paslaugos ar darbai būtų perkami su pertekliniais ar 
netinkamais kokybiniais reikalavimais, kas sąlygotų neekonomiškumą. 

 

15 Projekte pasiekta rodiklio reikšmė atitinka suplanuotai projekto sutartyje arba ją viršija. 
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Nors rinkos kainos programų įgyvendinimo metu labai išaugo, tačiau programų institucijos šio faktoriaus pakeisti 
negali, gali tik prisitaikyti. Todėl pirkimas rinkos kainomis, net jeigu jos ir neplanuotai išaugusios, laikytinas 
ekonomiškai įvykdytu pirkimu.  

Rengiantis naujam finansinių mechanizmų laikotarpiui tikslinga peržiūrėti reikalavimus ir mažinti biurokratiją. 

Programų rengimo ir įgyvendinimo procedūrų vertinimas nebuvo šio vertinimo objektas, visgi interviu metu iš 
donorų programų partnerių buvo galima išgirsti pastebėjimus, kad programų įgyvendinime per daug biurokratijos, 
kuri atsiranda nacionaliniame lygmenyje. Konkrečios nuostatos, kurios leistų supaprastinti projektų atranką ir jų 
įgyvendinimą, interviu metu nebuvo aptartos. Reikalavimų projektų planavimui ir įgyvendinimui rinkinys 
pareikalauja laiko iš potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų, kad šiuos reikalavimus suprastų, o tai yra 
sąnaudos, kurios veikia pasiekimų efektyvumą.   

Nacionalinės institucijos taip pat įžvelgia, kad būtų galima siekti supaprastinimų donorų reikalavimuose. 
Pavyzdžiui, peržiūrėti reikalavimą įmonėms pirkimus vykdyti kaip perkančiosioms organizacijoms pagal viešųjų 
pirkimų įstatymą (kai tenkinamos tam tikros sąlygos).  

Mūsų nuomone, rengiant naujo periodo finansinių mechanizmų programų planavimo ir įgyvendinimo sistemą 
tikslinga surinkti visų sistemos dalyvių siūlymus dėl supaprastinimo ir peržiūrėti, kur reikalavimus ir procesus 
galima optimizuoti.  

Projekto administravimo funkcijos pilnas perdavimas išoriniams paslaugų teikėjams dažnai sukelia neefektyvumus 
įgyvendinant projektą. 

Remiantis interviu, programų operatoriai dažniau susidūrė su nekokybišku projektų administravimu, kai projektų 
vykdytojai šią funkciją pilnai perdavė išoriniams paslaugų teikėjams. Viena iš prastesnės kokybės priežasčių yra ta, 
kad paslaugų teikėjai labiau įpratę dirbti su ES fondų administravimu, tačiau sąlygos ir reikalavimai ES fondų ir 
finansinių mechanizmų projektams skiriasi. Atitinkamai nekokybiškas administravimas mažina programos 
įgyvendinimo efektyvumą, nes operatoriai turi skirti daugiau laiko tokių projektų priežiūrai.  

Tuose projektuose, kur išoriniai paslaugų teikėjai dirba kaip padėjėjai projektų vykdytojams, projektų 
administravimo kokybė yra gera.  

Donorų programų partneriai padidina programos įgyvendinimo efektyvumą. 

Programų partnerių ir operatorių patirtis rodo, kad donorų programos partnerio turėjimas palengvina programos 
įgyvendinimą ir padaro jį efektyvesniu. Pavyzdžiui, LR sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad donorų partnerio 
turėjimas yra labai gera pagalba organizuojant veiklas. Ankstesniame periode ministerija neturėjo donorų 
partnerio, todėl gali palyginti dvi skirtingas patirtis ir geriau vertina sveikatos programos įgyvendinimą su donoru 
partneriu. Palankiai donorų partnerių įsitraukimą į įgyvendinimo procesą vertina inovacijų programos institucijos 
ir kitų programų partneriai.  

Naujam programavimo periode tikslinga nekurti naujos informacinės sistemos, bet išlaikyti esamą. 

Šiame programavimo periode buvo pradėta naudoti nauja informacinė sistema – finansinių mechanizmų 
administravimo ir procesų automatizavimo informacinė sistema (NORIS). Atsižvelgiant į tai, kad sistemos 
naudotojai investavo savo laiką, kad išmoktų ja naudotis, naujame programavimo periode tikslinga išlaikyti esamą 
sistemą (jeigu reikia –  atlikti jos tobulinimo darbus). Sprendimas toliau tęsti NORIS sistemos naudojimą leistų 
sutaupyti laiką mokymuisi dirbti su nauja sistema ir išlaidas naujos sistemos kūrimui.  
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6. Programų investicijų poveikis 

12.6.1. Kiek programos paskatino (arba turėtų paskatinti) platesnio masto socialinį, aplinkosauginį ar ekonominį 
poveikį žmonių gerovei, žmogaus teisėms, lygybei ar aplinkai, neapsiribojant tiesioginiais paramos gavėjais? 

Išbandomos naujovės ir atrandami kokybiški sprendimai. 

Politikos sritys, kurias finansuoja ES fondai, finansiškai brangiausius pokyčius atlieka panaudojant ES lėšas. 
Finansinių mechanizmų programų intervencijos išskirtinės tuo, kad jos dažnai finansuoja naujoves ir leidžia 
ištestuoti iš donorų ar kitų šalių perimtas praktikas. Naujovių pavyzdžių rasime įvairiose programose, pavyzdžiui, 
MDFT ar gerovės konsultantų paslaugos sveikatos programoje, paveldo prevencinė veikla (Fixus mobilis) ar vietos 
kultūrinio verslumo skatinimas kultūros programoje, bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugojimo tyrimai aplinkos 
programoje ir kt. Finansinių mechanizmų lėšomis išbandytos naujos paslaugos ir intervencijos, kurios galės būti 
tęsiamos iš kitų šaltinių finansavimo.  

Naujovių išbandymui palankus ir racionalus donorų požiūris į stebėsenos rodiklius. Programų partneriai ir 
operatoriai gali lanksčiau planuoti rodiklius ir ryžtis įgyvendinti projektus dėl kurių galutinio rezultato iš anksto 
nėra visiškai garantuoti. Donorai rodiklių nepasiekimo situacijas vertina individualiai, todėl, esant pagrįstoms 
priežastims, dalis rodiklių reikšmių gali būti ir nepasiekta. Toks požiūris įgalina ryžtis inovatyvioms veikloms 
finansinių mechanizmų programose.  

Tikėtinas apčiuopiamas sveikatos ir kultūros programų poveikis gyventojų emocinei sveikatai turės platesnį 
socialinį ir ekonominį poveikį. 

Sveikatos programoje vienas iš projektų siekia išbandyti ir adaptuoti Lietuvoje multidimensinę šeimos terapijos 
programą (MDFT) teikiant paslaugas 11–19 metų vaikams ir jaunuoliams, turintiems rimtų elgesio problemų.16 
MDFT yra įrodymais grįsta, visapusiška, į šeimą orientuota elgesio keitimo programa.17 Ji sukurta JAV, vėliau paplito 
Vakarų Europos šalyse, tačiau Lietuvoje nebuvo taikoma. Remiantis interviu, Lietuvoje elgesį keičiančių programų, 
kurias galima pavadinti sėkmingomis nebuvo.  

Interviu metu aptarti atvejai iš MDFT projekto Lietuvoje rodo, kad jis padeda spręsti vaikų ir jaunuolių problemas, 
o jo poveikis padeda užkirsti kelią elgesio problemų komplikavimuisi paslaugą gavusiose šeimose. Pavyzdžiui, dėl 
gautų paslaugų buvo pagerinti vaiko santykiai su motina, sumažėjo kvaišalų vartojimo apimtys, sumažėjo praleistų 
pamokų skaičius. Kitas konkretus pavyzdys: motina pakeitė savo elgesį, sumažėjo motinos emocinė įtampa, kuri 
buvo susidariusi dėl prastų santykiu su vaiku. Ji galėjo sugrįžti į darbo rinką. Šie pavyzdžiai rodo, kad poveikis 
neapsiriboja šeima, bet dėl išspręstų elgesio problemų viešasis sektorius taip pat patirs sutaupymus, nes tam tikrų 
paslaugų, pvz., gydymo nuo priklausomybių, šiems žmonėms daugiau nereikės. Be to, išsprendus problemas, 
jaunuoliai ir jų tėvai gali dalyvauti darbo rinkoje.  

Sveikatos programos intervencija į šalies gyventojų psichinę sveikatą – gerovės konsultantai – dar vienas pavyzdys, 
kaip pagerinus emocinę sveikatą teigiamas poveikis sukuriamas ne tik paslaugas gavusiam asmeniui ir jo šeimos 
nariams, bet ir sumažinamos neigiamos pasekmės sveikatos sektoriui dėl psichosomatinių ligų, pagerėja 
konsultuotų asmenų darbingumas.  

Kultūros programos intervencijos turi poveikį taip vadinamoje periferijoje gyvenančių žmonių emocinei sveikatai. 
Interviu metu buvo aptarti atvejai, kai kultūrinio turinio pristatymas regionuose ir vietos bendruomenės įtraukimas 
(pvz., susitikimai su režisieriais, gyventojai vaidina patys ir kt.) prisideda prie kultūrinės atskirties mažinimo ir 

 

16 Projektas „Multidimensinis požiūris į vaikų ir jaunimo elgesio problemas per MDFT programos įgyvendinimą“. 

17 Prieiga per internetą: 
https://www.eeagrants.lt/programos/projektai/program/1/id/41/multidimensinis_poziuris_i_vaiku_ir_jaunimo_elgesio_problemas
_per_mdft_programos_igyvendinima 
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mažina socialines problemas. Didelis dėmesys projektuose skiriamas vaikų ir jaunimo kultūrinei įtraukčiai. Kita 
programos intervencija – kultūrinio verslumo projektai – įgalina bendruomenes kurti produktus ir paslaugas, 
panaudojant vietinius kultūros išteklius, o tai sudaro prielaidas užimtumui ir kokybiškam laisvalaikiui.  

Sveikatos programos projektai iš viso planuoja suteikti paslaugas daugiau kaip 25 000 asmenų18. Kultūros 
programos projektų rodikliai rodo, kad projektai į veiklas ir renginius regioniniu ar vietos lygiu įsipareigojo įtraukti 
beveik 33 000 vaikų ir jaunimo19, į kultūrines edukacijas įtraukti virš 18 000 dalyvių20. Bendras programos 
finansuotų renginių dalyvių skaičius21 sudaro daugiau nei 52 000. Tai pakankamai dideli naudos gavėjų skaičiai, 
kurie leidžia tikėtis apčiuopiamo poveikio gyventojų emocinei sveikatai, o kartu ir dėl jos gerėjimo pasireiškiančių 
socialinių ir ekonominių efektų.  

Kultūros programos investicijos padeda išsaugoti kultūros paveldo vertybes. 

Kultūros programos projektą22 „Fixus Mobilis“ įkvėpė užsienio šalių praktika istorinių pastatų prevencinės 
priežiūros srityje. Jis sėkmingai įgyvendinamas Lietuvoje, kuomet paveldo specialistų komanda atvyksta su 
reikalinga įranga į kultūros paveldo objektą, nustato jo būklę ir pažeidimų priežastis, atlieka nedidelius būtiniausius 
taisymo darbus ir vėliau pateikia savininkui ataskaitą. Joje pateikiamos išvados ir rekomendacijos padeda objektą 
tinkamai prižiūrėti ir taip prailginti jo gyvenimo trukmę, o projekto metu atlikti būtiniausi taisymo darbai padeda 
suvaldyti situaciją paveldo objekte ir išsaugoti vertybes. 

Atlikti tiriamieji ir parengiamieji darbai siekiant švaresnės ir saugesnės aplinkos. Įgyjamos žinios ir patirtis, aktuali 
tarptautiniu mastu. 

Aplinkos programa investavo į 7 projektus. Iš jų 6 projektus galima priskirti tiriamosioms ir parengiamosioms 
veikloms, kurios sudaro prielaidas geresniems aplinkos taršos ir jos saugumo klausimų sprendimams.   

Pavyzdžiui, viena iš sričių į kurią investuojama yra panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. 
Numatoma parengti branduolinio kuro ir radioaktyvių atliekų galutinio padėjimo koncepciją, pagerinti 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir eksploatacijos nutraukimo procesus bei sustiprinti dirbančiųjų šioje srityje 
kompetencijas. Ši sritis itin aktuali tarptautiniu mastu, todėl įgytos žinios ir patirtis įdomi ne tik šalims donorėms, 
bet ir kitoms šalims. Pavyzdžiui, remiantis interviu, partneriams įdomi patirtis, kaip atlikti tyrimus dideliuose labai 
mažai radioaktyvių atliekų plotuose, nes pasikeitus reglamentavimui, dalis atliekų, kurios anksčiau buvo laikomos 
statybinėmis atliekomis, dabar vertinamos kaip labai mažai radioaktyvios atliekos.  

Programa taip pat investuoja į jūrų šiukšlių monitoringą bei į jūros ir vidaus vandenų ekologinės būklės 
kartografavimą ir monitoringo gerinimą. Monitoringo sistemų sukūrimas ir pagerintos kompetencijos sudaro 
prielaidas geresniems sprendimams ir investicijoms šiose srityse.  

Kritinės investicijos į gyventojų saugumą branduolinės avarijos atveju. 

Vienas iš 7 aplinkos programos projektų, kuriam skirta didžiausia lėšų suma (7 mln. eurų) investuoja į 17-os 
savivaldybių, kurios patenka į Baltarusijos atominės elektrinės skubių apsaugomųjų veiksmų ir išplėstinio 
planavimo atstumą (0–100 km poveikio zoną), informavimo ir perspėjimo sistemą.23 Užbaigus projektą jo nauda 
bus itin didelė dėl kuo ankstesnio reagavimo galimybės įvykus branduolinei avarijai ir galimybių sumažinti neigiamą 

 

18 Rodiklis LT03-2-R1 „Suteiktų ar pagerintų paslaugų gavėjų skaičius“. 

19 Rodiklis LT04-1-P2 „Į veiklas ir renginius regioniniu ar vietos lygiu įtrauktų vaikų ir jaunimo skaičius“. 

20 Rodiklis LT04-1-P2 „Visų projekto vykdytojų ir (ar) partnerio (-ių) įvykdytų kultūrinės edukacijos veiklų dalyvių skaičius“. 

21 Rodiklis LT04-1-R1 „Programos finansuotų renginių dalyvių skaičius“. 

22 Prieiga per internetą: https://www.fixusmobilis.lt/ 

23 Prieiga per internetą: 
https://www.eeagrants.lt/programos/projektai/program/2/id/98/lietuvos_isankstinio_perspejimo_apie_branduolini_pavoju_siste
mos_vystymas 
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poveikį gyventojų sveikatai dėl savalaikės evakuacijos ar kitų reagavimo veiksmų. Projektas aktualus ne tik 
nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu dėl avarijos galimo poveikio kitoms šalims.  

Teisingumo programos investicijos turėtų pagerinti atskirų tarnybų darbą ir sustiprinti žmogaus teisių užtikrinimą. 

Teisingumo programos lėšos buvo investuotos į paslaugų ir infrastruktūros tobulinimą Lietuvos teismuose, į 
prokuratūros veiklos modernizavimą ir baudžiamojo persekiojimo efektyvumo didinimą, į tarpžinybinį 
bendradarbiavimą, nusikaltimų tyrimo kokybės gerinimą Lietuvos policijoje, į kompetencijų stiprinimą, siekiant 
apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas. Bendra šių projektų vertė (neskaitant didžiausio programos projekto, 
kurio vykdytojas yra Lietuvos kalėjimų departamentas) sudaro beveik 17 mln. eurų. Atsižvelgiant į vykdytas veiklas, 
skirtą lėšų apimtį ir tai, kad finansinių mechanizmų lėšos yra pagrindinis pokyčių teisingumo sistemoje finansavimo 
šaltinis (ES fondų lėšos šiai sričiai skiriamos tik fragmentiškai), galima tikėtis apčiuopiamų pokyčių tarnybų ir 
institucijų veikloje ir geresnio viešojo intereso gynimo bei žmogaus teisių (teisės į žmogaus orumo neliečiamumą, 
į teisingą teismą) užtikrinimo.  

Siekiama sisteminių pokyčių bausmių vykdymo sistemoje, sudaromos palankesnės sąlygos nuteistųjų sugrįžimui į 
visuomenę. 

Didžiausias finansinių mechanizmų projektas įgyvendinamas teisingumo programoje (skirtas finansavimas sudaro 
virš 19 mln. eurų). Jį įgyvendina Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos kartu su projekto 
partneriais24 iš Lietuvos ir Norvegijos. Projektas tęsia ankstesniame programavimo periode finansinių mechanizmų 
lėšomis inicijuotus pokyčius bausmių vykdymo sistemoje. Projekto poveikis yra sisteminis, nes jis susijęs su 
požiūrio į sulaikytuosius ir įkalintuosius keitimu bei resocializacijos sąlygų pagerinimu.  

Diegiama dinaminės apsaugos praktika, kuri pasižymi pozityviu asmeniniu santykiu tarp pareigūnų ir sulaikytųjų 
bei įkalintųjų, siekiu gerai pažinti kiekvieną asmenį ir užtikrinti jam prasmingas veiklas, tokiu būdu užtikrinant 
saugią aplinką pareigūnams bei sulaikytiems ir įkalintiems asmenims. Mokslinis tyrimas25, kuris buvo paskelbtas 
2020 metais (iki projekto pradžios) rodo, kad tokios praktikos poreikis yra didelis. Tačiau pokyčius pasiekti nelengva 
ir susiduriama su didele inercija. Tyrimas atskleidė, kad dinaminio saugumo laisvės atėmimo įstaigose koncepcija 
buvo patvirtinta, tačiau praktikoje ji visiškai nebuvo taikoma. Remiantis tyrimu, išryškėjo dinaminio saugumo 
teorinio ir praktinio pagrindimo atskyrimas, kai progresyvi užsienio šalių dinaminio saugumo praktika, mokslinis 
pagrindimas, atitinkamas įdirbis yra atmetamas kaip nerealus ir neįgyvendinamas dėl netinkamos laisvės atėmimo 
įstaigos infrastruktūros ar / ir žmogiškųjų išteklių stokos. Taigi, siekiama sisteminio pokyčio, kuriam reikia laiko. 
Atsižvelgiant į minėto mokslinio tyrimo išvadas ir vertinimo metu kalbintus respondentus, investuojama į teisingą 
šiuolaikinę bausmių vykdymo praktiką – dinaminę apsaugą.  

Taip pat investuojama į nuteistųjų įkalinimo sąlygų pagerinimą kitais būdais ir jų resocializaciją. Vykdomos 
programos kenčiantiems nuo priklausomybių, pykčio valdymo programos, plečiamas nuteistųjų užimtumas ir 
sudaromos sąlygos prasmingai veiklai. Įtrauktos nevyriausybinės organizacijos į nuteistųjų resocializacijos procesą. 
Įrengiamos vietos pusiaukelės namuose, kur taikomi nauji veiksmingi resocializacijos metodai, padedantys žmogui 
greičiau keisti gyvenimo būdą ir grįžti į visuomenę.  

Intervencijos turėtų pagerinti žmogaus teisių ir žmogiškojo orumo užtikrinimą laivės atėmimo vietose bei 
palengvinti nuteistųjų sugrįžimą į visuomenę. Ilguoju laikotarpiu galima tikėtis didesnio visuomenės saugumo.  

Mokslo programos poveikis išskaidytas per atskiras mokslo sritis. Projektus vienija partnerystė su donorų ir Baltijos 
šalių mokslininkais. 

 

24 Projekto partneriai: projektas įgyvendinamas kartu su donorų projekto partneriais (Norvegijos pataisų tarnybos universitetine 
kolegija, Oslo probacijos tarnyba, Oslo pusiaukelės namais, Kriminalomsorgen Innlandet ir Bredtveit kalėjimu) bei nacionaliniais 
partneriais (Kalėjimų departamento Mokymo centru, Vilniaus pataisos namais, Pravieniškių pataisos namais-atvirąja kolonija, 
Marijampolės pataisos namais, Alytaus pataisos namais, Kauno tardymo izoliatoriumi ir Lietuvos probacijos tarnyba). 
25 Dinaminio saugumo koncepcija laisvės atėmimo vietose. Mokslo studija, Rokas Uscila, Lietuvos teisės institutas, 2020. 
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Mokslinių tyrimų projektų poveikio vertinimas yra atskira sritis, kuri nepatenka į įprastinę programų poveikio 
vertinimo praktiką. Tačiau apie tikėtiną tyrimų perspektyvumą ir jų naudą liudija aplinkybė, kad projektai atrinkti 
bendradarbiaujant su tarptautiniais ekspertais.  

Projektai įgyvendinami skirtingose mokslo srityse ir sprendžia tarpusavyje nesusijusias ar mažai susijusias 
problemas, todėl programos poveikis yra fragmentiškai išskaidytas.  Visgi, sprendimas finansuoti skirtingas mokslo 
sritis gali būti objektyviai susijęs su atskirų mokslo sričių potencialu įgyvendinti daug projektų vienu metu bei 
mokslinių interesų derinimu tarp Baltijos šalių ir donorų. 

Šiame programavimo periode mokslo programa yra išskirtinė tuo, kad ji įgyvendinama ne tik Lietuvoje, bet bendrai 
su Latvija ir Estija. Toks modelis stiprina sinergiją tarp Baltijos šalių mokslininkų.  

Dėl didelės sprendžiamų problemų apimties inovacijų programa sisteminio pokyčio nesukuria. Partnerystė su 
Norvegija realizuojama visuose projektuose.  

Inovacijų programa investuoja į dvi sritis: žalios pramonės inovacijos bei informaciniai ryšiai ir technologijos. Didelė 
konkurencija paraiškų teikimo metu sudarė prielaidas atrinkti kokybiškus projektus. Visgi, suvokiant šių sričių 
didelius mastus, manome, kad apie 15,5 mln. eurų investicijos iš finansinių mechanizmų sisteminio pokyčio 
nesukurs. Projektai gali padėti įmonėms įeiti į naujas rinkas, įsilieti į tarptautines vertės grandines. Pridėtinės vertės 
didėjimas pirmiausia pasireiškia įmonei, o dėl įmonės augimo poveikis nuvilnija per susijusią vertės grandinę.  

Pažymėtina tai, kad visi projektai turi partnerius iš Norvegijos. Viename projekte partnerystė sudaryta su vienu 
didžiausių nepriklausomų tyrimų institutu Europoje – SINTEF. Interviu metu taip pat buvo atkreiptas dėmesys, kad 
programa paskatina ir kitas partnerystes tarp Lietuvos ir Norvegijos, ne tik tas, kurias remia finansiniai 
mechanizmai. 

Dažniausia bendradarbiavimo su partneriais iš donorų ir kitų šalių nauda – dalykinių žinių praplėtimas ir 
pagilinimas bei inovatyvių idėjų perėmimas. 

Tarp apklaustų projektų vykdytojų sveikatos programoje iš 34 projektų partnerius užsienio šalyse turėjo 4 projektai 
ir aplinkos programoje iš 3 projektų partnerius turėjo 2. Kitose programose visi projektai turėjo partnerius užsienio 
šalyse.  

Pagrindinė bendradarbiavimo su partneriais iš kitos valstybės nauda yra dalykinių žinių praplėtimas ir pagilinimas. 
Taip mano 71 proc. projektų vykdytojų, turinčių partnerius. Panaši dalis (64,5%) nurodė, kad partneris atnešė 
inovatyvių idėjų, kas irgi siejasi su geresniu projektų turiniu.   

Beveik pusė projektų vykdytojų (48,4 proc.) nurodo, kad bendradarbiavimas padėjo pasiekti kokybiškesnius 
projekto rezultatus, o maždaug trečdaliui (35,5%) partnerystė leido sklandžiau ir greičiau įgyvendinti projektą. 
Viena iš priežasčių, dėl ko pasiektas toks efektas, gali būti partnerių dalykinės kompetencijos.  

6 lentelė. Bendradarbiavimo su partneriais iš kitų valstybių naudos 

Bendradarbiavimo nauda 
Partnerius turėjusių projektų dalis, 

kuriai būdinga nauda 

Padėjo praplėsti ar pagilinti dalykines žinias 71,0% 

Atnešė inovatyvių idėjų 64,5% 

Užmegztas bendradarbiavimas (anksčiau su šiuo partneriu nebendravome) 61,3% 

Padėjo pasiekti kokybiškesnius projekto rezultatus 48,4% 

Suteikė įkvėpimo ir papildomos motyvacijos 45,2% 

Padėjo sklandžiau ir greičiau įgyvendinti projekto veiklas 35,5% 
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Bendradarbiavimo nauda 
Partnerius turėjusių projektų dalis, 

kuriai būdinga nauda 

Sustiprintas bendradarbiavimas (anksčiau su šiuo partneriu esame dirbę). 19,3% 

Bendradarbiavimas naudos nedavė. 6,4% 

Kita (nurodykite) 3,2% 

Šaltinis: Parengta Vertintojo, remiantis projektų vykdytojų apklausos duomenimis (N=62) 

Svarbi ir emocinė bendradarbiavimo nauda – beveik pusėje projektų, vykdytų su partneriais, projektai gavo 
papildomos motyvacijos ir įkvėpimo. 

Bendradarbiavimas su donorų ir kitų šalių partneriais atneša ne tik dalykines kompetencijas ir naujas idėjas, bet 
partnerystės aspektas turi ir papildomą emocinę naudą. 45,2 proc. projektų vykdytojų su partneriais nurodo, kad 
partnerystė suteikė įkvėpimo ir papildomos motyvacijos. Papildoma motyvacija gali būti veiksnys pasiekiant 
kokybiškesnius projekto rezultatus ir sklandesnį jo įgyvendinimą. 

Naudos nesukuria mažiau nei 10% partnerysčių. 

Neproduktyvios partnerystės, kurios neatneša naudos projektui ir projekto vykdytojui nustatytos 6,4 proc. atvejų. 
Dar vienas respondentas „kita“ skiltyje nurodė, kad su vienu partneriu sutartis buvo nutraukta, ir atsakymus 
pateikė apie antrąjį partnerį, su kuriuo partnerystė buvo sėkminga. Taigi, imant bendrai, neproduktyvios 
partnerystės sudaro mažiau nei dešimtadalį atvejų.  

Pagrindinės naudos donorų projektų partneriams yra tinklaveika, dalinimasis kompetencijomis ir galimybės įgytą 
patirtį panaudoti Lietuvoje ir kitose šalyse. 

Remiantis interviu, organizacijoms iš donorų šalių bendradarbiavimas taip pat atneša naudas. Kultūros srityje buvo 
įvardinta galimybė donorų kultūros organizacijoms stiprinti tarptautinę tinklaveiką ir pasidalinti savo patirtimi. 
Inovacijų programos poveikis Norvegijos įmonėms šalia to, kad bendrai vystomas produktas ar paslauga bei 
stiprėja verslo ryšiai su Lietuva, yra įmonių internacionalizacija. Susipažindamos su Lietuvos verslu ir galimybėmis 
Norvegijos įmonės kartu sustiprina savo kompetencijas veikti Centrinėje ir Rytų Europoje. Teisingumo programoje 
taip pat siekiama, kad daugiau institucijų iš Norvegijos susipažintų su Lietuva, kad vyktų dalinimasis 
kompetencijomis iš abiejų šalių.  

Finansinių mechanizmų projektuose dalyvauja 107 užsienio partneriai, iš jų 68 partneriai iš Norvegijos. 

Užsienio partnerysčių skaičiumi skaitlingiausia yra mokslo programa. Joje net 45 užsienio partneriai, kiekviename 
projekte (viso 12) yra bent po vieną partnerį iš Norvegijos, Latvijos bei Estijos. O kai kurie projektai turi po kelis 
partnerius iš šių šalių ir pritraukė partnerius iš Lichtenšteino bei išorinius ekspertus iš Honkongo, Švedijos ir 
Šveicarijos. 

Donorų partneriai iš Islandijos dalyvauja sveikatos ir kultūros projektuose. Donorų partneriai iš Lichtenšteino 
dalyvauja tik viename projekte – mokslo programoje.  

7 lentelė. Projektų partnerių iš užsienio šalių skaičius 

  Norvegija Islandija Lichtenšteinas Estija Latvija Honkongas Švedija Šveicarija 
Viso 

partnerių 
programoje 

LT03 
Sveikatos 
apsauga 

6 2             8 

LT04 Kultūra 18 5             23 
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  Norvegija Islandija Lichtenšteinas Estija Latvija Honkongas Švedija Šveicarija 
Viso 

partnerių 
programoje 

LT05 
Aplinkosauga, 
energetika ir 
klimato kaita 

3               3 

LT06 
Teisingumas 
ir vidaus 
reikalai 

9               9 

LT07 Verslo 
plėtra, 
inovacijos ir 
MVĮ 

19               19 

LT08 
Moksliniai 
tyrimai 

13   1 14 14 1 1 1 45 

Viso 
partnerių 

68 7 1 14 14 1 1 1 107 

Šaltinis: Parengta Vertintojo, remiantis NORIS duomenimis 

Apie 75 proc. partnerysčių yra visiškai naujos, maždaug 10 proc. yra kartu vykdę projektus iš DBF. 

Finansinių mechanizmų lėšos skatina naujas partnerystes su donorų šalimis ir palaiko jau esamas. 74 proc. 
partnerysčių yra naujos – Lietuvos organizacijos užmezgė bendradarbiavimą su šiais partneriais pirmą kartą. Tarp 
tų partnerysčių, kurios yra tęsiamos, apie 10 proc. yra anksčiau įgyvendinę projektą iš DBF. Likusieji 16% anksčiau 
yra bendradarbiavę, bet projekto iš DBF nėra vykdę.  

Daugiau nei pusė partnerių donorų ir kitose užsienio šalyse surandama pasinaudojant programos institucijų 
rezultatais – partnerių duomenų baze ir kita institucijų veikla. 

Dažniausiai užsienio partneriai surandami partnerių paieškos duomenų bazėje (39,1 proc. projektų). Antrasis 
šaltinis yra pareiškėjų tinklaveika. Per bendrus pažįstamus, rekomendacijas ir dalyvavimą tinkluose partnerius 
surado 21,7 proc. projektų. Dar 17,4 proc. partnerius padėjo surasti programos organizacijos tiesiogiai arba per 
organizuojamus renginius. Pavieniais atvejais (4,3 proc.) pareiškėjus Lietuvoje susirado partneriai iš užsienio šalių 
ir pasiūlė bendrą veiklą. Likusieji atvejai (21,6 proc.) yra asmeninės pareiškėjų pastangos partnerių ieškant 
internete, mokslinių partnerių pagal publikacijas ar vykdant veiklas užsienyje.  
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2 paveikslas. Būdai, kaip surandami užsienio partneriai. 

Šaltinis: Parengta Vertintojo, remiantis projektų vykdytojų apklausos duomenimis (N=62) 

DBF projektai papildo programų intervencijų poveikį. 

Lėšos, skiriamos iš Dvišalio bendradarbiavimo fondo padeda ne tik formuotis partnerystėms, bet ir papildo 
programų intervencijų poveikį.  

Pavyzdžiui, interviu su teisingumo programos atstovais parodė, kad DBF projektų veiklos glaudžiai siejasi su 
programų intervencijomis ir DBF projektai leidžia giliau analizuoti sprendžiamas problemas ir tai sukuria naudą 
programų investicijų įgyvendinimui. Pastebėta ir patirties apsikeitimo nauda partneriams Norvegijoje.  

Donorų programos partneriai kultūros programoje taip pat įvardijo patirties pasidalinimo naudas Norvegijos 
kultūros įstaigoms.  

Mokslo programoje sudarytos sąlygos gauti DBF finansavimą tiems konsorciumams, kurie negavo finansavimo 
projektams iš programos. Kadangi konkurencija teikiant paraiškas mokslo programoje buvo itin didelė (pateiktos 
79 paraiškos, o finansuota tik 12), tai DBF lėšos leidžia išsaugoti bendradarbiavimą susiformavusiose partnerystėse 
ir ieškoti kitų šaltinių bendroms mokslinių tyrimų veikloms vykdyti.  

Vidaus reikalų ministerija (aplinkos ir teisingumo programose) nurodė ir dar vieną naudą, kuri įprastai nėra 
laukiama iš dvišalio bendradarbiavimo projektų. DBF projektai leido sustiprinti ryšius su vietos partneriais 
Lietuvoje. Vietiniai partneriai kartu dalyvavo susitikimuose Norvegijoje ir tai leido užmegzti ir sustiprinti 
tarpinstitucinį bendradarbiavimą Lietuvoje.  

Inovacijų programos respondentai nurodė, kad renginių Norvegijoje metu yra galimybė pademonstruoti projektų 
sukurtus sprendimus ir taip didėja žinomumas apie šalį ir vyksta žinių sklaida. Be to, renginių kontekste itin 
pozityviai vertinamas Innovation Norway indėlis. Šio donorų programų partnerio reputacija vietos rinkoje ir 
kontaktai leidžia pritraukti Norvegijos įmonių auditoriją ir supažindinti ją su Lietuvos verslu. Interviu metu taip pat 
palankiai atsiliepta apie DBF suteikiamą galimybę viešajam sektoriui bendradarbiauti su Norvegijos verslo 
klasteriais ir Innovation Norway.  

Interviu metu taip pat buvo nurodyta, kad DBF projekte planuojama atlikti sveikatos programos intervencijų 
„Neįtikėtini metai“, šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, ir gerovės konsultantų 
vertinimą. Taigi, programų partneriai gali panaudoti fondo lėšas ir vertinimo kompetencijoms stiprinti bei 
aktualioms vertinimo ataskaitoms parengti.  

Planuojama daugiau DBF projektų: nors dėl pandemijos lėšų panaudojimas buvo lėtas, pagerėjus situacijai 
kreipiamasi dėl papildomo finansavimo. 
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Vertinimo dieną programose buvo pasirašyta DBF projektų už 365 258 eurus ir tai sudarė tik 42 proc. nuo 
programoms suplanuoto biudžeto.  

8 lentelė. DBF lėšos, skirtos programoms 

Programų biudžeto eilutės 
Programos biudžetas, 

Eur 
Pasirašytų projektų 

biudžetas, Eur 
Deklaruotos išlaidos, 

Eur 

LT01-3S Dvišalio bendradarbiavimo fondo 
lėšos, skirtos sveikatos programai 

100 000 85 000,00 27 723,27 

LT01-4S Dvišalio bendradarbiavimo fondo 
lėšos, skirtos kultūros programai 

100 000 73 905,00 52 188,35 

LT01-5S Dvišalio bendradarbiavimo fondo 
lėšos, skirtos aplinkosaugos, energetikos, 
klimato kaitos programai 

75 000 4 718,70 4 718,70 

LT01-6S Dvišalio bendradarbiavimo fondo 
lėšos, skirtos teisingumo ir vidaus reikalų 
programai 

363 567 123 196,06 98 551,27 

LT01-7S Dvišalio bendradarbiavimo fondo 
lėšos, skirtos verslo plėtros, inovacijų ir VMĮ 
programai 

125 000 53 462,06 53 462,06 

LT01-8S Dvišalio bendradarbiavimo fondo 
lėšos, skirtos mokslinių tyrimų programai 

100 000 24 976,44 24 976,44 

Viso 863 567 365 258,26 261 620,09 

Šaltinis: Parengta Vertintojo, remiantis NORIS duomenimis 

Pagrindinė santykinai lėto DBF lėšų panaudojimo priežastis, remiantis iš programų partnerių ir operatorių surinkta 
informacija, yra COVID-19 suvaržymai ir su tuo susijusios komandiruočių ir bendrų renginių organizavimo 
problemos. Be to, susitikimai didžiąja dalimi persikėlė į virtualią erdvę, kas praktiškai nereikalauja finansinių 
išteklių.  

Šiuo metu yra parengtas dvišalių veiklų planas ir netgi planuojama papildomai kreiptis į nacionalinio dvišalio fondo 
administratorių prašant papildomų lėšų. Taigi nors DBF lėšų panaudojimas buvo sulėtėjęs dėl pandemijos, tačiau 
planuojama ne tik panaudoti turimas lėšas, bet ir prašyti jų papildomai. 

Remiantis interviu, sveikatos programos visos lėšos bus panaudotos ir planuojama prašyti papildomo finansavimo. 
Kultūros programoje buvo kreiptasi į nacionalinį dvišalio fondo administratorių su prašymu papildomam 
finansavimui programos dvišalei iniciatyvai. Papildomos lėšos yra skirtos ir programos partneris – Kultūros 
ministerija – pradėjo šios iniciatyvos įgyvendinimą. Aplinkos programoje DBF lėšos panaudojamos vangiai ir viena 
iš priežasčių yra ta, kad programoje nėra donorų programos partnerio. Todėl dalį programos dvišalio 
bendradarbiavimo lėšų nuspręsta perkelti į nacionalinį dvišalio bendradarbiavimo fondą (lėšų perkėlimas lentelėje 
neatsispindi). Teisingumo programos viduje lėšų panaudojimo tempas skirtingas. Teisingumo ministerija ir 
Nacionalinė teismų administracija lėšas panaudojo pilnai ir kreipėsi dėl papildomo finansavimo. Prokuratūra dalį 
veiklų finansavo savo lėšomis, todėl poreikis DBF finansavimui yra mažesnis. Vidaus reikalų ministerija nurodo, kad 
atšaukus ekstremalią padėtį lėšų poreikis turi augti. Mokslo programoje DBF fondo lėšas taip pat planuojama 
panaudoti. Viena iš naujausių DBF iniciatyvų – 2022 m. liepos 1 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas mokslinėms 
išvykoms į Norvegiją, Islandiją ir Lichtenšteiną. Inovacijų programoje operatorius nurodo, jog lėšos bus panaudotos 
ir programos dvišalio fondo likučio neužteks, kad būtų galima organizuoti planuotas iniciatyvas, pvz., verslo misijas. 
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7. Programų investicijų tvarumas 

12.5.1. Kokia yra tikimybė, kad programos teiks naudos per ateinančius penkerius metus? 

12.5.2. Kokie yra finansiniai, ekonominiai, socialiniai, aplinkosaugos ir instituciniai pajėgumai, kurių reikia, kad 
ilgainiui išlaikytų naudą? 

Šalia dokumentuose nustatytų reikalavimų tvarumui aktualūs ir kiti veiksniai. 

Dokumentuose įtvirtinti reikalavimai projektams įsigytą turtą 5 metus po projekto įgyvendinimo išlaikyti projekto 
vykdytojo ar jo partnerio nuosavybe ir šį laikotarpį turtą naudoti projekte numatytiems tikslams ar užtikrinti 
įsigytos įrangos draudimą bei tinkamą priežiūrą 5 metus. Tačiau aktualūs ir kiti pajėgumai bei aplinkos veiksniai, 
kad programų investicijos būtų tvarios. Tęstinumą veikia įvairūs vidiniai projekto vykdytojo veiksniai ir išoriniai 
aplinkos faktoriai.  

Finansinis pajėgumas yra dažniausia naudos tęstinumo sąlyga. 

Beveik pusei projektų (47%) vienas esminių pajėgumų ilgalaikiam naudos užtikrinimui yra finansavimas. 
Dažniausiai šis veiksnys buvo minimas sveikatos ir kultūros programose, tačiau jis aktualus ir kitoms programoms.  

Žmogiškųjų išteklių išlaikymas yra viena iš pagrindinių naudos tęstinumo sąlygų sveikatos programoje. 

Projektų vykdytojų apklausa atskleidė, kad sveikatos programos naudų tęstinumui labai didelę reikšmę turi 
žmogiškųjų išteklių išlaikymas. Ir ši sąlyga nėra susijusi vien tik su finansavimu, bet ir su reikiamos kompetencijos 
specialistų išlaikymu, o reikalui esant – naujų specialistų pritraukimu. Pažymėtina, kad žmogiškųjų išteklių temą 
tęstinumo klausime įvardijo išskirtinai tik sveikatos programos projektų vykdytojai.  

Remiantis interviu, Sveikatos apsaugos ministerija rengia aprašą, kad šeimų lankymo paslaugą (teikiant 
ankstyvosios intervencijos paslaugas) bus galima įsigyti ir iš kitos savivaldybės. Programos „Neįtikėtini metai“ 
aprašas jau yra parengtas ir sudarytos galimybės paslaugą įsigyti iš kitos savivaldybės bei numatyti finansavimo 
mechanizmai. Tai bent dalinai turėtų spręsti žmogiškųjų išteklių klausimą, kuris ypatingai aktualus mažesnėms 
savivaldybėms.  

Planuodami intervencijas programų partneriai ir operatoriai ieško tvarumo užtikrinimo būdų. 

Į finansinį pajėgumą, kaip vieną iš tvarumo sąlygų, buvo kreipiamas dėmesys intervencijų planavimo metu. 
Pavyzdžiui26, sveikatos programoje planuojant gerovės konsultantų projektus pareiškėjais galėjo būti viešosios 
institucijos, o ne vyriausybinės organizacijos ir ne pelno siekiantys juridiniai asmenys galėjo būti tik projektų 
partneriais. Gerovės konsultantų projektus vykdo Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir savivaldybių 
administracijos.  

Projektų tvarumo vertinimas atliekamas ir vykdant projektų atranką. Pavyzdžiui, vietos kultūrinio verslumo 
skatinimo projektuose pagal kultūros programą buvo vertinamas bendruomenės įtraukimas projekto rezultatų 
tvarumui užtikrinti. Inovacijų programoje vienas iš paraiškos vertinimo klausimų – ar užtikrintas projekto finansinis 
ir veiklos rezultatų tęstinumas. Mokslinių tyrimų programos paraiškose vertinamas partnerių bendradarbiavimas 
ateityje. Taip skatinama paraiškos rengimo metu galvoti apie projekto tęstinumą ir finansavimo šaltinius (pvz. 
Horizon) partnerystės išlaikymui po projekto.  

Sveikatos programoje taikomas papildomas nacionalinis rodiklis tęstinumui matuoti – „Paslaugas gavusių asmenų 
skaičius per metus, pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui“. Jis nėra numatytas programos sutartyje , tačiau 
papildomai įvestas nacionaliniu mastu. Nors rodiklio taikymas negarantuoja veiklos apimčių tęstinumo, kai 
pasibaigs rodiklio stebėsenos laikotarpis, tačiau leidžia geriau įsitikinti dėl pareiškėjų finansinio pajėgumo. Kitaip 
sakant, jeigu projekto vykdytojas turi finansinius pajėgumus išlaikyti pakankamą veiklos apimtį metai po projekto, 
tai yra didesnė tikimybė, kad jis ją išlaikys ir toliau, lyginant su tuo pareiškėju, kuris negali išlaikyti pakankamos 
veiklos apimties kai projektas pasibaigia.  

Pasiteisinusių naujų (pilotinių) paslaugų tęstinumas užtikrinamas integruojant jas į bendrą paslaugų sistemą.  

Finansinių mechanizmų lėšomis buvo finansuota nemažai paslaugų, kurios iki tol šalyje nebuvo teikiamos, bei 
pilotinių projektų, todėl svarbu, kad pasiteisinusios idėjos būtų išsaugomos ir multiplikuojamos.  

 
26 Kvietimas teikti paraiškas "Gerovės konsultantų modelio įdiegimas" - LT03-1-SAM-K03. 
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Įvairios naujos paslaugos buvo išbandomos sveikatos programoje. Interviu metu surinkti įrodymai rodo, kad 
planuojant intervencijas buvo vertinama bendra situacija ir modeliuojama, kad projektuose teikiamos paslaugos 
(jeigu jos būtų sėkmingos) taptų sveikatos priežiūros sistemos dalimi ir taptų nuolatinėmis paslaugomis. Remiantis 
interviu, šeimų lankymas, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, matomas kaip ambulatorinė paslauga prie 
šeimos gydytojų. Yra rengiamas paslaugos teikimo ir finansavimo iš PSDF aprašas. Be to, išsprendus finansavimo 
klausimą, pilotinė paslauga, programos įgyvendinimo metu teikta tik dalyje savivaldybių, bus prieinama visoje 
Lietuvoje. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sveikatos programoje turi pavyzdį, kai projektai buvo įgyvendinami 
siekiant sukurti gerosios praktikos pavyzdžius ir juos vėliau multiplikuoti savivaldybėse. Finansinių mechanizmų 
lėšomis Vilniuje ir Kaune finansuojami du projektai27, kurių tikslas – įkurti centrus, kuriuose būtų teikiamos 
socialinės kompleksinės paslaugos, krizėje atsidūrusiems vaikams ir jų šeimoms. Pasibaigus projektams, 
suformuotas centrų gerąsias praktikas norima perkelti ir į kitų savivaldybių organizacijas, kurios dirba su šeimomis 
ir vaikais.  

Kultūros programoje taip pat yra pavyzdžių, kaip naują paslaugą, išbandytą finansinių mechanizmų lėšomis, 
ketinama tęsti iš naujo periodo finansinių mechanizmų lėšų ar valstybės biudžeto lėšų. Remiantis interviu, dėl 
paveldo prevencinės programos Fixus mobilis paslaugos didelės pridėtinės vertės paveldo išsaugojimui ir paveldo 
objektų savininkų bei valdytojų švietimui, Kultūros ministerija mato poreikį paslaugos tęstinumui.  

Kryptingos nacionalinės ir savivaldos politikos svarba.  

Pavyzdžiui, aplinkos programos lėšomis buvo finansuojamas savivaldybių prisitaikymo prie klimato kaitos planų 
parengimas. Vėlesnis šių planų panaudojimas priklauso tiek nuo nacionalinių reikalavimų (pavyzdžiui, reikalavimas 
turėti tokį planą pretenduojant į ES fondų finansavimą, susijusį su prisitaikymu nuo klimato kaitos), tiek ir nuo 
savivaldybių ambicijų bei finansinių galimybių realizuoti planų nuostatas.  

Kitame projekte (aplinkos programoje) vertinama Lietuvos teritorijos Baltijos jūros aplinkos tarša šiukšlėmis. 
Vienas iš projekto rezultatų – metodika, kaip atlikti Baltijos jūros aplinką teršiančių šiukšlių tyrimus. Metodikos 
pilna nauda pasireikš, jeigu ji bus taikoma. Išlieka neapibrėžtumas dėl rezultatų tvarumo. Visgi, atliktas interviu 
rodo, kad dėl temos itin didelio aktualumo yra labai didelė tikimybė, kad metodikos nuostatos ir siūlymai bus 
realizuojami.  

Mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimui aktuali jų sklaida ir mokslininkų suformuotų įžvalgų integracija į viešosios 
politikos sprendimus. Projekto vykdytojas iš mokslo programos nurodė, kad labai svarbu, remiantis tyrimų 
rezultatais, parengti konkrečius siūlymus dėl galimų pokyčių ir pataisymų profesinio mokymo sistemoje, ypač 
stiprinant profesinio mokymo įstaigų potencialą įgalinti socialinės rizikos jaunimą. Vertinant plačiau, tuose 
mokslinių tyrimų projektuose, kurių rezultatai susiję su viešosios politikos turiniu, svarbu užtikrinti mokslininkų 
įžvalgų panaudojimą formuojant viešąją politiką.  

Projekto turinio dermė su vykdomomis funkcijomis ir suinteresuotumas yra dar viena tęstinumo prielaida. 

Kai projektų turinys labai tiesiogiai susijęs su vykdomomis funkcijomis yra labai didelė tikimybė, kad projekto 
rezultatai bus toliau naudojami ir kurs naudą. Pavyzdžiui, sveikatos programoje savivaldybių pasirinkimas gerovės 
konsultantų projektų vykdytojais siejamas ir su savivaldybių funkcijomis sveikatos priežiūros srityje.  

Įgytų gebėjimų ir sukurtos infrastruktūros tęstinumą sąlygoja ir pagal kompetenciją vykdoma tęstinė funkcija. 
Pavyzdžiui, teisingumo programoje pareigūnų mokymai ir stažuotės bei pagerinta įkalinimo įstaigų infrastruktūra 
leis įgyvendinti oresnį bausmių vykdymą.  

Tačiau tęstinumas užtikrinamas ne tik per vykdomas funkcijas, bet ir per organizacinį suinteresuotumą. Pavyzdžiui, 
nacionalinės kultūros įstaigos ar kitos kultūros organizacijos, įsikūrusios didžiuosiuose miestuose, neturi funkcijos 
vykti į mažesnius miestelius ir ten pristatyti savo kūrinius. Tačiau apklausos rezultatai rodo, kad projektų vykdytojai 
yra suinteresuoti toliau dirbti su regionais ir ieškoti finansavimo tęstinumui.  

Teisingumo programoje plečiamas NVO įsitraukimas į visos Lietuvos bausmių vykdymo sistemos veiklą. Rengiamas 
NVO dalyvavimo nuteistųjų resocializacijoje modelis ir diegiamas pataisos įstaigose bei probacijos tarnyboje. NVO 
suinteresuotumas yra svarbi prielaida naudos tęstinumui.  

 

27 Projektai „"Vienos stotelės“ centro įkūrimas Nadruvos g. 13, Vilniuje“ ir „Viena stotelė“. 
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Kai kurių projektų rezultatų tvarumui aktualu išlaikyti bendradarbiavimą tarp projekto partnerių ir programų 
partnerių. 

Keletas respondentų kultūros programoje naudų tęstinumą siejo su partnerių tolesniu bendradarbiavimu ir 
poreikiu toliau mokytis bei keistis patirtimi. Mokslinių tyrimų programoje projektų vykdytojai greta finansinių 
pajėgumų įvardijo poreikį išlaikyti ir plėsti bendradarbiavimą tarp projekto partnerių. Apklausos respondentai iš 
sveikatos programos taip pat mato poreikį toliau išlaikyti partnerių bendradarbiavimą bei akcentuoja projekte 
dalyvavusių specialistų žinių perdavimą kitiems specialistams.  

Tose srityse, kur vykdomos sisteminės reformos, aktualus bendradarbiavimo tęstinumas ne tik projektų vykdytojų 
lygmenyje, bet ir tarp programų partnerių bei donorų programų partnerių. Teisingumo programos interviu 
partneriai akcentavo, kad bausmių vykdymo sistemos tolesnei pertvarkai svarbu išlaikyti per šį ir ankstesnį 
programavimo periodą suformuotas partnerystes tarp programos partnerių ir projektų partnerių.  

Naudų tęstinumui svarbūs ne tik vidiniai veiksniai, susiję su projektų vykdytojais ir programų partnerių bei 
operatorių veiksmais, bet ir išorinės aplinkos faktoriai. 

Keletas respondentų iš sveikatos programos kaip vieną iš tvarumo sąlygų įvardijo žmonių suvokimą apie problemos 
egzistavimą ir jų aktyvumą ieškant problemų sprendimo. Šis aspektas labai svarbu, kai kalbame apie jautrias 
socialines ir psichikos sveikatos problemas. Respondentai taip pat paminėjo demografinę situaciją ir jos pokyčius, 
kurie veikia paslaugų paklausą.  

Kultūros programoje vienas projekto vykdytojas akcentavo sąlygą, kad spektaklis ir edukacinė programa išliktų 
aktualūs tikslinei auditorijai.  

Projektų vykdytojams inovacijų programoje, kaip viena iš tvarumo prielaidų yra rinkos stabilumas.  

Prie projektų naudų tvarumo gali prisidėti ir sprendimų lankstumas projektų įgyvendinimo metu. 

Projektai planuojami ir įgyvendinami besikeičiančioje aplinkoje. Vieni pokyčiai neturi įtakos projektams ar jų įtaka 
nereikšminga, tačiau kiti pokyčiai gali turėti esminės įtakos projekto rezultatų tęstinumui ir aktualumui. Vertinant 
bendrai, didesnė dalis interviu respondentų palankiai vertino lankstumo lygį įgyvendinant projektus.  

Mes giliau nenagrinėjome konkrečių apklausos respondentų atvejų, nes apklausa buvo anonimiška ir tokios 
galimybės neturėjome. Tačiau pora projektų vykdytojų pasidalino savo nuomonėmis, kurios ragina išlikti budriems 
užtikrinant pakankamą lankstumą, kad projektai būtų aktualūs, o nauda tęstinė: 

• „Daugiau lankstumo įgyvendinant projektą, nes pasaulyje aplinkybės ir politinė ekonominė situacija iš 
esmės keičiasi, o mes turime atsiskaityti 2019 metų koncepcijai suplanuotais rodikliais ir negalime jų keisti 
kitomis gal būt aktualiomis šiandien veiklomis, jau nekalbant apie pastato šildymo būdus parinktus 
techniniame ir pan. projekte“ (Projekto vykdytojas iš kultūros programos). 

• „<...> tačiau neleidžiant įsigyti automobilio gali būti mažinamos apimtys ir dažnumas teikiamų paslaugų“ 
(Projekto vykdytojas iš sveikatos programos). 

Aplinkosaugos pajėgumų aktualumas tvarumui nebuvo nustatytas. 

Rinkdami įrodymus apie pajėgumus, kurių reikia, kad projektai ilgainiui išlaikytų naudą, mes nenustatėme atvejų, 
kad būtų aktualizuotas aplinkosaugos pajėgumų klausimas.  

Projektų vykdytojų apklausa rodo palankius tvarumo rezultatus. 

Projektų vykdytojų apklausoje buvo du kiekybiniai klausimai apie projektų rezultatų tvarumą. Vienas iš klausimų 
buvo apie projekto naudų tęstinumą, o kitas – apie projekte vykdytų veiklų su tikslinėmis grupėmis tęsimą po 
projekto. 
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3 paveikslas. Projektų vykdytojų atsakymai, vertinant teiginį „Projekto sukurta nauda tęsis ne mažiau nei 5 metus po projekto 

pabaigos”, kur 5 – visiškai sutinku, 1 – visiškai nesutinku” (N = 62) 

Šaltinis: Parengta Vertintojo, remiantis projektų vykdytojų apklausos duomenimis 

Respondentai visose programose naudų tęstinumą vertino ne mažiau nei 3, kuris reikštų vidutinį įvertinimą. 
Mažiausias programos vidurkis yra kultūros programoje – 3,9, o didžiausias inovacijų programoje – 4,6. Bendras 
finansinių mechanizmų sukurtos naudos tęstinumo įvertinimas, projektų vykdytojų nuomone, yra 4,4.  

Kiek prastesnius tęstinumo vertinimus kultūros programoje rodo ir atsakymai apie veiklų su tikslinėmis grupėmis 
tęstinumą pasibaigus projektui. Maždaug dešimtadalis projektų vykdytojų po projekto planuoja pasiekti tą pačią 
veiklų apimtį, maždaug penktadalis kiek mažesnę – apie 75 proc. nuo apimčių pasiektų projekto metu, du trečdaliai 
organizacijų išlaikys maždaug 50 proc. apimtį pasiektą projekte. Mažesni tęstinumo vertinimai kultūros 
programoje gali būti susiję su projektų vykdytojų betarpišku darbu su tikslinėmis grupėmis ir šio sektoriaus 
projektų vykdytojų mažesniais finansiniais pajėgumais, pavyzdžiui, pasibaigus programos finansavimui, projektų 
vykdytojai turės mažesnes galimybes kultūros turinį pristatyti regionuose.  

9 lentelė. Apimtis, kuria projektų vykdytojai tęs / tęsia projekte vykdytas veiklas su tikslinėmis grupėmis pasibaigus projektui. 

Programos 
Maždaug 25% nuo 

masto, pasiekto 
projekto metu 

Maždaug 50% Maždaug 75% 
Ta pačia apimtimi, 

kaip ir projekto 
metu (100%) 

LT03 Sveikata 2,9% 32,4% 20,6% 44,1% 

LT04 Kultūra 9,1% 63,6% 18,2% 9,1% 

LT05 Aplinkosauga, energetika ir 
klimato kaita 

0% 0% 66,7% 33,3% 

LT06 Teisingumas ir vidaus reikalai 0% 0% 0% 100% 

LT07 Verslo plėtra, inovacijos ir 
MVĮ 

0% 0% 20% 80% 

LT08 Mokslinių tyrimų programa 16,7% 33,3% 0% 50% 

Bendras finansinių mechanizmų 
vidurkis 

4,8% 32,3% 19,4% 43,5% 

Šaltinis: Parengta Vertintojo, remiantis projektų vykdytojų apklausos duomenimis (N=62) 
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Kitose programose beveik du trečdaliai ir daugiau organizacijų po projekto planuoja išlaikyti maždaug 75% ir 
didesnę veiklų su tikslinėmis grupėmis apimtį lyginant su projektu. Tokie apklausų rezultatai rodo, kad reikiami 
tvarumo pajėgumai didesne dalimi užtikrinami.  

Tikimybė, kad programos teiks naudos per ateinančius penkerius metus yra aukštesnė nei vidutinė. 

Surinkti įrodymai apie finansinių mechanizmų administravimo ir įgyvendinimo sistemos dalyvių veiksmus 
planuojant intervencijas ir vykdant projektų atranką, apie ministerijų pastangas naujas (pilotines) paslaugas, 
išbandytas projektuose, integruoti į bendrą paslaugų sistemą, apie projektų turinio derinimą su funkcijomis, ir 
projektų vykdytojų apklausos rezultatai bei kita interviu su administravimo ir įgyvendinimo sistemos dalyviais 
surinkta informacija leidžia teigti, kad tikimybė, jog programų investicijos per ateinančius penkerius metus teiks 
naudą yra aukštesnė nei vidutinė.  
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8. Išvados 

Programų investicijų tinkamumas 

12.1.1. Ar programos yra/buvo tinkamai parengtos, kaip jos atitinka/atitiko suinteresuotųjų subjektų (organizacijų, 
institucijų, tikslinių grupių) poreikius? 

Projektų vykdytojų apklausos rezultatai parodė, kad programos gerai atitinka jų ir tikslinių grupių poreikius. 
Bendras visų programų įvertinimas yra 4,5, kur 5 reiškia aukščiausią dokumentų nuostatų atitiktį projektų 
vykdytojų ir tikslinių grupių poreikiams. Be to, konkursinėse priemonėse buvo sulaukta didelio pareiškėjų 
susidomėjimo. Paraiškų per visas finansinių mechanizmų programas buvo sulaukta 3,7 karto daugiau nei 
finansuota projektų. Finansinių mechanizmų lėšomis sprendžiamos problemos aktualios ne pavienėms 
institucijoms, bet platesniam suinteresuotų subjektų ratui.  

Programų rengimo metu buvo plačiai įtraukti socialiniai ir ekonominiai partneriai, tačiau jų įtraukimas ne visuomet 
buvo optimalus. Prasčiau vertinamas partnerių įtraukimas į teisingumo programos rengimą, nes kai kurie politikos 
sričiai svarbūs partneriai nebuvo įtraukti. Inovacijų programos patirtis rodo, kad partnerių įtraukimas vėlesniame 
etape, kai jau yra parengtas programos koncepcijos pirminis projektas, duotų daugiau pridėtinės vertės.   

Vienoje iš programų (teisingumo) skirtingų politikos sričių integracijos tikslų pasiekti nepavyko. Buvo siekiama 
keisti teisingumo sistemos grandinę, apimant policiją, prokuratūrą, teismus ir bausmių vykdymo institucijas, tačiau 
praktikoje sričių integracijos ir skirtingų sistemų bendradarbiavimo rezultatų nebuvo pasiekta. Nepaisant to, 
atskirų sistemų apimtyje programoje yra sprendžiamos aktualios problemos ir šios programos projektų vykdytojai 
jos atitikimą suinteresuotųjų grupių poreikiams vertina palankai. 

Programų kokybę ir tinkamumą didina tai, kad planuojant intervencijas panaudota donorų ir kitų šalių geroji 
praktika. Programų partneriai ir operatoriai pozityviai vertina vykusį bendradarbiavimą su donorų programų 
partneriais. 

Apibendrinant vertinama, kad finansinių mechanizmų programos yra parengtos tinkamai ir gerai atitinka 
suinteresuotųjų grupių poreikius.  

Programų investicijų suderinamumas 

12.4.1. Kokia yra sinergija ir sąsajos su kitomis programų operatorių intervencinėmis priemonėmis? 

Finansinių mechanizmų programų rengimo metu pagrindinis jų suderinamumo su kitomis programomis siekis 
buvo nedubliuoti finansuojamų veiklų. Daugiausia dėmesio skirta suderinamumui su 2014–2020 m. ES fondų 
investicijų veiksmų programa, bet buvo derinama ir su kitais šaltiniais.  

Sinergijos tarp finansinių mechanizmų programų ir kitų finansavimo šaltinių nėra daug ir ji pasireiškia atskirų 
projektų, o ne priemonių ar programų lygmenyje. Programose dažniausiai pasireiškia papildomumo efektai su 
2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa. Pavyzdžiui, sveikatos programos investicijos, prisidėdamos 
prie psichinės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, papildo veiksmų programos priemones, kurios siekia 
geresnio sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo. Kultūros programos veiklos papildo veiksmų programos 
priemones, kurios siekia pagerinti kultūros paslaugų prieinamumą, o finansinių mechanizmų investicijos, skiriamos 
vietos kultūrinio verslumo skatinimui, papildo veiksmų programos pastangas aktualizuoti paveldo objektus. 
Aplinkos programoje nustatyta papildomumo efektų ne tik su ES fondų veiksmų programa, bet ir Ignalinos 
programa.  

Mokslo programa iš kitų finansavimo šaltinių, skirtų mokslininkams, išsiskiria ne tik dėl partnerystės su donorų 
šalimis, bet ir dėl Baltijos šalių mokslininkų bendradarbiavimo, taigi papildo programas kitokia mokslininkų 
tinklaveika.  

Teisingumo programos sąsajos su ES fondų investicijų veiksmų programa yra fragmentiškos ir papildomumo 
efektai tarp šių dviejų finansavimo šaltinių menki. Papildomumo galima įžvelgti tik atskirų projektų lygmenyje. 
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Programos intervencijos labiau papildo veiklas finansuojamas iš valstybės biudžeto, pavyzdžiui darbuotojų 
mokymus.  

Inovacijų programa dalinai dubliuoja Veiksmų programos remiamas veikas. Finansinių mechanizmų remiamos 
žaliosios pramonės inovacijos yra finansuojamos ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 
(pavyzdžiui, inovacijos, įskaitant ir žaliąsias, yra finansuojamos pagal priemonę „Eksperimentas“). Nors remiamų 
veiklų prasme yra dalinis dubliavimas, bet jo išvengiama projektų lygmenyje. Inovacijų programa orientuota į 
papildomumą ir bendradarbiavimą su Norvegijos partneriais. 

12.4.2. Ar programos sukuria pridėtinę vertę, kartu vengiant dubliavimosi su kitomis panašiomis programomis toje 
pačioje (-se) programos srityje(-yse)? Jei taip, kaip? 

Vertinama, kad įgyvendinant finansinių mechanizmų programas išvengiama dubliavimosi su kitais finansavimo 
šaltiniais bei yra sukuriama papildoma pridėtinė vertė. Mechanizmų lėšomis finansuojamos sritys ir problemos, 
kurios nėra finansuojamos iš ES fondų veiksmų programos ir kitų šaltinių. Programos papildo kitų šaltinių 
intervencijas naujomis paslaugomis (pavyzdžiui, gerovės konsultantų paslauga sveikatos programoje arba paveldo 
prevencinės paslaugos kultūros programoje), naujomis žiniomis ir metodikomis (pavyzdžiui, jūros šiukšlių ar 
radioaktyvių atliekų srityse aplinkos programoje) arba finansuoja sritis, kurios turi itin ribotus kitus šaltinius 
(pavyzdžiui, teisingumo programos sritys),  ir taip kuria pridėtinę vertę visuomenei.  

Vienintelė programa, kuri dalinai dubliuoja ES fondų veiksmų programos intervencijas – inovacijų programa. Joje 
dubliavimosi ir netinkamų išlaidų išvengiama vertinant dubliavimosi riziką projektų lygmenyje. Projektų pridėtinė 
vertė pasireiškia įmonių lygmenyje per gerėjančius jų apyvartos ir pelno rodiklius bei pakitusią paklausą vertės 
grandinėse, o kuriamos inovacijos turėtų prisidėti prie visuomenės problemų sprendimo.  

Programų investicijų rezultatyvumas 

12.2.1. Kokiu mastu pasiekti reikiamos kokybės produktai ir rezultatai? Kokie veiksniai turėjo įtakos rezultatų 
pasiekimui (produktams ir rezultatams)? 

Programų operatorių bei partnerių patirtis ir taikomos projektų atrankos ir administravimo praktikos sudaro 
prielaidas tikėtis, kad kuriami produktai dažniausiai yra reikiamos kokybės. Visgi programos ir projektai stokoja 
rodiklių, kurie matuotų pasiektus kokybinius pokyčius. Kokybinių rodiklių taikymas būtų dar vienas žingsnis į priekį 
finansinių mechanizmų programose. 

Visus programų rodiklius galima suskirstyti į dvi grupes: rodikliai, susiję su intervencijų turiniu, ir rodikliai, kurie 
rodo bendradarbiavimą. Dėl tarpinių duomenų stokos ir rodiklių apskaitos niuansų turimos informacijos nepakako 
bendradarbiavimo rodiklių pasiekimo tikimybės vertinimui, todėl ji vertinta nebuvo.   

Tikėtina, kad sveikatos programos visų intervencijų turinio rodiklių planuotos reikšmės bus pasiektos arba viršytos, 
tačiau, kol projektai vykdomi, tam tikra rizika nepasiekti reikšmių išlieka. 

Kultūros programoje tikimybė pasiekti intervencijų turinio visų rodiklių planuotas reikšmes ar jas viršyti yra labai 
didelė, išskyrus vieną rodiklį, kuris bus pasiektas 75 proc. apimtimi. 

Sėkmingai įgyvendinus kvietimą, dėl prisitaikymo prie klimato kaitos ir ekstremalių situacijų valdymo planų 
parengimo, tikėtina, kad aplinkos programa pasieks visų turinio rodiklių suplanuotas reikšmes. Visgi rizika 
nepasiekti dalies rodiklių išlieka, kadangi beveik visais atvejais projektų planas yra lygus aplinkos programos planui. 

Teisingumo programoje sunkumų kilo siekiant su bausmių vykdymo infrastruktūra susijusių rodiklių. Reaguojant į 
situaciją, buvo nuspręsta ne statyti naujus pastatus (mokymo centras, pusiaukelės namai), o pritaikyti jau esamus. 
Atlikus programos sutarties pakeitimą, rodikliai turėtų būti pasiekti. Taip pat yra rizika, kad rodiklis smurto šeimoje 
ir dėl lyties srityje gali būti nespėtas įvertinti dėl projekto įrangos pirkimų vėlavimo. Kiti rodikliai, tikėtina, bus 
pasiekti. 

Inovacijų programoje planuotos intervencijų turinio rodiklių reikšmės bus pasiektos mažiau nei pusėje rodiklių. 
Buvo finansuotas mažesnis įmonių skaičius, nei suplanuota programos stebėsenos rodikliuose, todėl atitinkamai 
mažesne apimti bus pasiekti rodikliai, susiję su sukurtų produktų ir technologijų skaičiumi. Sukurtų darbo vietų 
rodiklis nebuvo privalomas, todėl įmonės jį pasirinkdavo retai. Tai sąlygoja, kad šis rodiklis nebus pasiektas. Nei 
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vienai didelei įmonei IRT kvietime nebuvo skirtas finansavimas, todėl atitinkami rodikliai taip pat nebus pasiekti. 
Programa turėtų pasiekti ir viršyti planus dėl projektų vykdytojų apyvartos ir pelno augimo. 

Mokslo programoje, tikėtina, pilnai bus pasiekti 2 iš 6 su intervencijų turiniu susiję rodikliai. Dar vienas rodiklis gali 
būti pasiektas arba bus arti planuotos reikšmės. Pagrindinė priežastis – mažesnis nei planuota projektų skaičius. 
Kartu registruotų paraiškų intelektinės nuosavybės apsaugai rodiklis nebus pasiektas, nes kvietime nebuvo 
reikalavimo, kad būtų pateiktos paraiškos intelektinės nuosavybės apsaugai. Be to, dalis projektų orientuoti į 
fundamentinius tyrimus.  

Vienus didžiausių iššūkių rodiklių pasiekimui visose programose sukūrė COVID-19 pandemija ir išaugusi infliacija. 
Visgi, tai, kad su pandemijos valdymu susiję apribojimai, tikėtina, nesutrukdys pasiekti programose suplanuotų su 
intervencijų turiniu susijusių rodiklių reikšmių, parodo, jog laikinų apribojimų veiksnys buvo pakankamai sėkmingai 
suvaldytas. Infliacijos veiksnys pasireiškė mažesniais rodiklių pasiekimais. Ir nors sveikatos, kultūros, aplinkos ir 
mokslo programoms infliacija, tikėtina, nesutrukdys pasiekti programose planuotų reikšmių, nesant tokiai didelei 
infliacijai, kai kurių rodiklių reikšmės galėtų būti didesnės, pavyzdžiui, renginių dalyvių skaičius kultūros 
programoje. 

12.2.2. Ar be suplanuotų buvo pasiekta kokių nors kitų produktų, išskyrus tuos, kurie išvardinti rezultatų sistemoje 
(results framework), ir ar jie prisidėjo prie suplanuotų produktų? Jei taip, kokių? 

Kitokių produktų, kurie nėra fiksuojami stebėsenos sistemoje, yra vos keletas. Tai rodo, kad taikoma rodiklių 
sistema iš esmės apima visus programų sukuriamus svarbiausius produktus.  

Keletas pilnai ar dalinai kitokių produktų sukuriama sveikatos, kultūros ir mokslo programose. Viename sveikatos 
programos projekte metodika bus ne tik išbandyta, bet ir išvystyta bei išplėtota Lietuvos mastu. Šis produktas 
tiesiogiai papildo projekto pagrindinį turinį. Kaip papildomas produktas sveikatos programoje nurodytos ir 
papildomos paslaugos. Paslaugos, skirtos toms pačioms tikslinėms grupėms, sudaro prielaidas pasiekti didesnį 
poveikį šių grupių atžvilgiu.  

Projektų vykdytojų nurodyti kitokie produktai kultūros programoje apima papildomus kūrybinius produktus ir 
renginius tikslinėms grupėms bei platesnę veiklų ir projekto viešinimo kampaniją. Šie produktai tik iš dalies laikytini 
kitokiais, kadangi tos pačios kategorijos rodiklius galima rasti stebėsenos sistemoje. Šie produktai tiesiogiai susiję 
su pagrindiniais projektų produktais ir paįvairina projekto tikslinės grupės patirtis.  

Mokslo programoje kaip papildomi produktai buvo įvardintos papildomos publikacijos, kurios nebuvo planuotos 
projekte. Rodiklis „Pateiktų recenzavimui mokslinių publikacijų skaičius (Gold Open Access, pending Open Access, 
kt.)“ apima įvairias publikacijas, bet jei jos nebuvo suplanuotos paraiškoje, jas galima traktuoti kaip iš dalies 
papildomas. 

Mokslo programos projektuose taip pat fiksuota papildoma tyrimų rezultatų sklaida tarptautinėse konferencijose. 
Su tyrimų rezultatų sklaida susijusio rodiklio stebėsenos sistemoje nėra, taigi produktas laikytinas 
papildomu/kitokiu. Vertinama, kad mokslinių rezultatų viešinimas padidina parengtų publikacijų žinomumą.  

12.2.3. Ar be suplanuotų buvo pasiekta kokių nors kitų rezultatų, išskyrus tuos, kurie išvardinti rezultatų sistemoje 
(results framework), ir ar jie padėjo siekti programų tikslų? Jei taip, kokių?  

Vienas iš rezultatų, kuris nėra fiksuojamas stebėsenos sistemoje, yra visuomenės požiūrio keitimas. Šis papildomas 
rezultatas nustatytas sveikatos programoje. Dėl apklausos anonimiškumo nežinome, apie kokio požiūrio 
pasikeitimą kalbama, tačiau žvelgiant į programos intervencinę logiką, tai galėtų būti susiję su investicijomis į 
psichikos sveikatą ir negatyviomis nuostatomis, siejamomis su naudojimusi šiomis paslaugos. Visuomenės požiūrio 
keitimas padeda siekti programos tikslo – stiprinti psichinės sveikatos paslaugas bendruomenėse bei gerinti vaikų 
ir jaunimo gerovę.  

Kitas papildomas rezultatas, nustatytas sveikatos programoje, yra tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas. 
Glaudžiau bendradarbiaujančios institucijos gali geriau atliepti dažnai kompleksines psichikos sveikatos bei vaikų 
ir jaunimo gerovės problemas. Pagerėjęs tarpinstitucinis bendradarbiavimas buvo užfiksuotas ir LR vidaus reikalų 
ministerijos projekte aplinkos programoje.  
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Kultūros programoje  kaip papildomas rezultatas pasireiškia užsienio partnerių susipažinimas su Lietuva ir atskirais 
regionais, kuriuose vykdomas projektas; tai nurodė vienas iš šios programos projektų vykdytojų. Kadangi programa 
siekia socialinės ir ekonominės plėtros stiprinimo per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir 
kultūros paveldo valdymą, geresnis šalies pažinimas tiesiogiai prisideda prie programos tikslo bendradarbiavimo 
dimensijos. Susipažinimas su šalimi kaip papildomas rezultatas pasireiškia ir kitose programose. Svarbu paminėti, 
kad susipažinimas su užsienio šalimi yra abipusis, kadangi Lietuvos organizacijos susipažįsta su donorų šalimis.  

Inovacijų programoje nustatytas atvejis sukuriant papildomas technologijas, nenumatytas paraiškoje. Sukurtos 
technologijos šioje programoje yra vienas iš pagrindinių stebėsenos sistemos rezultatų rodiklių. Taigi kiekybine 
prasme tai nėra papildomas rodiklis, bet kokybine prasme jį galima traktuoti kaip papildomą pasiekimą, nes gali 
būti sukurta technologija, kuri paraiškos rengimo metu nebuvo planuota.  

Programų investicijų efektyvumas 

12.3.1. Kokiu mastu pagal programas buvo pasiekta arba, tikėtina, bus pasiekta planuojamų rezultatų (rezultatų 
sistemoje (results framework) išvardytų produktų ir rezultatų) ekonomiškai ir laiku? 

Visose programose pasireiškė projektų veiklų vėlavimų, tačiau jie neturėtų sutrukdyti iki ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos pasiekti suplanuoto produktų ir rezultatų rodiklių, išskyrus teisingumo programoje. Šioje programoje 
vėlavimai privertė ieškoti naujų sprendimų, siekiant su įkalinimo įstaigų infrastuktūra susijusių rodiklių (pakeisti 
programos rodikliai, numatant ne naujų pastatų statybą, o esamų pritaikymą reikalingai paskirčiai, tikėtina, bus 
pasiekti). Taip pat viename iš teisingumo programos projektų vėlavimai sukelia rizikas nepasiekti vieno iš rodiklių 
smurto šeimoje ir dėl lyties srityje.  

Programose vykdoma sudėtingų pirkimų, pavyzdžiui projekte „Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį 
pavojų sistemos vystymas“, todėl užtikrintai teigti, kad nėra rizikų dėl vėlavimų nepasiekti bent dalies rodiklių, 
negalima.  

Pasiekimų ekonomiškumo, taikant sąnaudų efektyvumo analizę, nebuvo įmanoma įvertinti, nes programų 
progresas nėra pakankamas tokiai analizei atlikti.  

Vertinant kokybiniu požiūriu, pasiekimų ekonomiškumą užtikrina viešųjų pirkimų vykdymas. Šis pirkimų būdas 
užtikrina, kad perkamos prekės, paslaugos ir darbai būtų įsigyjami už rinkos kainas. Pirkimų dokumentai derinami 
su programų operatoriais ir tai veikia kaip pirkimų kokybės užtikrinimo mechanizmas, leidžiantis tikėtis, kad 
pirkimai vykdomi racionaliai ir skaidriai.  

Interviu metu nenustatyta atvejų, kad prekės, paslaugos ar darbai būtų perkami taikant perteklinius ar netinkamus 
kokybinius reikalavimus, kas sąlygotų neekonomiškumą.  

Projekto administravimo funkcijos visiškas perdavimas išoriniams paslaugų teikėjams dažnai sukelia 
neefektyvumus įgyvendinant projektą. Atitinkamai nekokybiškas administravimas mažina programos 
įgyvendinimo ir pasiekimų efektyvumą, nes tokiu atveju operatoriai turi skirti daugiau laiko resursų tokių projektų 
priežiūrai.  

Programų partnerių ir operatorių patirtis rodo, kad donorų programos partnerio turėjimas palengvina programos 
įgyvendinimą ir padaro jį efektyvesniu. 

Programų rengimo ir įgyvendinimo procedūrų vertinimas nebuvo šio vertinimo objektas, visgi interviu metu tiek 
iš nacionalinių institucijų, tiek iš donorų programų partnerių kartais būdavo pateikiami pastebėjimai, kad 
reikalavimus ir procesus reikėtų paprastinti. Tai prisidėtų prie didesnio pasiekimų efektyvumo.  

12.3.2. Ar įgyvendinant programas buvo kokių vėlavimų? Jei taip, kokių? 

Covid-19 labiausiai paveikė tiesioginio kontakto reikalaujančių veiklų įgyvendinimo terminus, bet turėjo ir kitokios 
įtakos vėlavimams. Covid-19 sukėlė vėlavimų visose programose. Dažniausiai tai – vadinamų minkštųjų veiklų 
(vizitų, mokymų, renginių ir pan.) nukėlimas vėlesniam laikotarpiui. Dalis minkštųjų veiklų buvo perkelta į virtualią 
erdvę, tačiau dalis jų buvo nukelta vėlesniam laikui, kad būtų įgyvendinti kontaktiniu būdu. Pavyzdžiui, kultūros 
programos projektuose yra daug veiklų, kuriose tiesiogiai kontaktuojama su žiūrovais ir veiklų dalyviais. Nors dalis 
tokių veiklų buvo perkelta į virtualią erdvę, tačiau didelė dalis projektų vykdytojų manė, kad kontaktiniu būdu 
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vykstančios veiklos sukuria didesnę pridėtinę vertę tikslinei grupei, todėl pavėlino tokių veiklų datas. Pavyzdžiui, 
teisingumo programoje kontaktinio bendravimo suvaržymai pandemijos metu paveikė mokymų organizavimo ir 
keitimosi gerąja patirtimi veiklas. 

Sveikatos programos įgyvendinimą Covid-19 paveikė ir dėl didesnės sektoriaus apkrovos pandemijos metu. Dalis 
projektų vykdytojų per pandemiją turėjo daugiau funkcijų ir didesnį krūvį, o tai neigiamai paveikė finansinių 
mechanizmų projektų terminus.  

Mokslo, inovacijų bei kitose programose Covid-19 paveikė tarptautinių vertės grandines, jas sutrikdydamas. Dėl 
šios priežastis dalis prekių buvo įsigyta vėliau.   

Inovacijų programoje patirta vėlavimų, kai žaliosios pramonės inovacijų kvietimo terminas persidengė su LR 
ekonomikos ir inovacijų ministerijos kitų finansavimo šaltinių kvietimais. Esant keliems kvietimams vienu metu 
buvo sudėtinga užtikrinti reikalingus nepriklausomus paraiškų vertinimo ekspertus. Tai prailgino paraiškų 
vertinimo procesą.  

Kita kliūtis, sąlygojusi vėlavimus, yra viešieji pirkimai. Vėlavimai šiame etape pasireiškė sveikatos programos MDFT 
projekte, aplinkos programos projekte „ClimAdapt-LT“, teisingumo programos projekte „Lietuvos bausmių 
vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ ir kituose projektuose.  

Programos finansuoja daug naujovių, o tai sukelia papildomų sunkumų įgyvendinant pirkimus. Perkančiosioms 
organizacijoms tokiais atvejais sunkiau suplanuoti tinkamą biudžetą, nėra užtikrintumo, ar konkursų metu bus 
sulaukta pasiūlymų.  

Dar vienas vėlavimas, patirtas vykdant finansiškai didžiausią finansinių mechanizmų projektą – „Lietuvos bausmių 
vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ (teisingumo programa) – yra susijęs su vėlavimais, planuojant 
infrastruktūros objektų statybą. Užtrukęs projektavimo dokumentų derinimas su valdžios institucijomis parodė, 
kad šiems objektams turėtų būti pasirinktos kitos vietos arba pritaikomi esami statiniai. Galiausiai buvo pasirinkta 
pastaroji alternatyva.  

Inovacijų programoje pirkimų vėlavimus sąlygojo ir reikalavimas tam tikrais atvejais įmonėms pirkimus vykdyti kaip 
perkančiosioms organizacijoms pagal viešųjų pirkimų įstatymą. Papildomus vėlavimus inovacijų programoje 
pirmojo kvietimo metu sukėlė tinkamų pareiškėjų derinimas su LR konkurencijos taryba ir tarp programos 
institucijų bei tai, kad nebuvo apribotas paklausimų skaičius paraiškų tinkamumo vertinimo metu. Vertinimas 
užtruko, nes daug paraiškų buvo parengtos nekokybiškai. Kituose kvietimuose buvo įtraukta nuostata dėl 
paklausimų skaičiaus ribojimo.  

Programų investicijų poveikis 

12.6.1. Kiek programos paskatino (arba turėtų paskatinti) platesnio masto socialinį, aplinkosauginį ar ekonominį 
poveikį žmonių gerovei, žmogaus teisėms, lygybei ar aplinkai, neapsiribojant tiesioginiais paramos gavėjais? 

Programos išskirtinės tuo, kad jos dažnai finansuoja naujoves ir sudaro sąlygas išbandyti iš donorų ar kitų šalių 
perimtas praktikas. Naujovių pavyzdžių fiksuota įvairiose programose, pavyzdžiui, MDFT ar gerovės konsultantų 
paslaugos sveikatos programoje, paveldo prevencinė veikla ar vietos kultūrinio verslumo skatinimas kultūros 
programoje, bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugojimo tyrimai aplinkos programoje ir kt.  

Tikėtinas apčiuopiamas sveikatos ir kultūros programų poveikis gyventojų emocinei sveikatai turės platesnį 
socialinį ir ekonominį efektą. Šis poveikis pasireiškia darbo rinkai dėl į ją sugrįžtančių asmenų bei viešajam sektoriui 
dėl sutaupymų, nes tam tikrų paslaugų, pvz. gydymo nuo priklausomybių, nereikės, laiku užkirtus kelią šioms 
problemoms sveikatos programos intervencijomis. Kultūros programos intervencijos mažina kultūrinę atskirtį ir 
prisideda prie žmonių emocinės sveikatos, ypač regionuose. Tokiu būdu teigiamai paveikiama ne tik programos 
veiklose dalyvavusio asmens, bet ir jo šeimos bei bendruomenės situacija.  

Kultūros programa per projektą „Fixus mobilis“ taip pat sukuria platesnį poveikį – ji padeda išsaugoti kultūros 
paveldo vertybes, kurios aktualios šiandienos visuomenei ir ateities kartoms.  

Didžiąją dalį aplinkos programos projektų galima priskirti tiriamosioms ir parengiamosioms veikloms, kurios sudaro 
prielaidas geresniems aplinkos taršos ir jos saugumo klausimų sprendimams.  
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Finansiškai didžiausio aplinkos programos projekto lėšos skiriamos informavimo ir perspėjimo sistemai 
branduolinės avarijos atveju. Užbaigus projektą, jo nauda bus itin didelė, kadangi sukuriama galimybė kuo anksčiau 
sureaguoti įvykus branduolinei avarijai ir sumažinti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai. Projektas aktualus ne tik 
nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu.  

Dėl teisingumo programos investicijų galima tikėtis apčiuopiamų pokyčių programoje dalyvaujančių tarnybų ir 
institucijų veikloje bei geresnio viešojo intereso gynimo ir žmogaus teisių (teisės į žmogaus orumo neliečiamumą, 
į teisingą teismą) užtikrinimo. Didžiausias programos projektas, kuris investuoja į bausmių vykdymo sistemą, siekia 
sisteminių pokyčių, susijusių su požiūriu į įkalintuosius ir bendravimą bei darbą su jais. Nors susiduriama su didele 
inercija realizuojant pokyčius, tiek atlikti interviu, tiek ir mokslinis tyrimas šioje srityje rodo, kad investuojama į 
teisingą šiuolaikinę bausmių vykdymo praktiką – dinaminę apsaugą. Taip pat investuojama į nuteistųjų įkalinimo 
sąlygų pagerinimą ir resocializaciją. Intervencijos turėtų pagerinti žmogaus teisių ir žmogiškojo orumo užtikrinimą 
laivės atėmimo vietose bei palengvinti nuteistųjų sugrįžimą į visuomenę. Ilguoju laikotarpiu galima tikėtis didesnio 
visuomenės saugumo.  

Mokslinių tyrimų projektų poveikio vertinimas yra atskira sritis, kuri nepatenka į įprastinę programų poveikio 
vertinimo praktiką. Tačiau apie tikėtiną tyrimų perspektyvumą ir jų naudą liudija aplinkybė, kad projektai atrinkti 
bendradarbiaujant su tarptautiniais ekspertais. Projektai įgyvendinami skirtingose mokslo srityse ir sprendžia 
tarpusavyje nesusijusias ar mažai susijusias problemas, todėl programos poveikis yra fragmentiškai išskaidytas.   

Šiame programavimo periode mokslo programa yra išskirtinė tuo, kad ji įgyvendinama ne tik Lietuvoje, bet bendrai 
su Latvija ir Estija. Toks modelis stiprina sinergiją tarp Baltijos šalių mokslininkų.  

Dėl didelės sprendžiamų problemų apimties inovacijų programa sisteminio pokyčio nesukuria, tačiau programos 
investicijos yra reikšmingos atskiroms įmonėms ir paveikia susijusias vertės grandines. Programa padeda įmonėms 
įeiti į naujas rinkas, įsilieti į tarptautines vertės grandines. Nors pridėtinės vertės didėjimas pirmiausia pasireiškia 
įmonei, bet dėl įmonės augimo poveikis tenka visai vertės grandinei. Projektuose kuriami inovatyvūs produktai 
turėtų spręsti vartotojų problemas.  

Dažniausia bendradarbiavimo su partneriais iš donorų ir kitų šalių nauda yra dalykinių žinių praplėtimas ir 
pagilinimas bei inovatyvių idėjų perėmimas. Tačiau svarbi ir emocinė bendradarbiavimo nauda – beveik pusėje 
projektų, vykdytų su partneriais, projektai gavo papildomos motyvacijos ir įkvėpimo. Iš viso finansinių mechanizmų 
projektuose dalyvauja 107 užsienio partneriai: 68 partneriai iš Norvegijos, 7 iš Islandijos, 1 iš Lichtenšteino.  

Pagrindinės naudos donorų projektų partneriams yra tinklaveika, dalinimasis kompetencijomis ir galimybės įgytą 
patirtį panaudoti kitose šalyse. Pavyzdžiui, inovacijų programos poveikis Norvegijos įmonėms šalia to, kad bendrai 
vystomas produktas ar paslauga ir stiprėja verslo ryšiai su Lietuva, pasireiškia įmonių internacionalizacija. 
Susipažindamos su Lietuvos verslu ir galimybėmis Norvegijos įmonės kartu sustiprina savo kompetencijas veikti 
Centrinėje ir Rytų Europoje.  

Lėšos, skiriamos iš Dvišalio bendradarbiavimo fondo, padeda ne tik formuotis partnerystėms, bet ir papildo 
programų intervencijų poveikį. Pasidalinimo patirtimi galimybė leidžia kokybiškiau planuoti ir įgyvendinti 
programų intervencijas, o dėl bendradarbiavimo išaugęs Lietuvos ir šalių donorių pažinimas sudaro prielaidas 
formuotis naujiems ryšiams programose ir už programų ribų.  

Specifiškai mokslo programoje sudarytos sąlygos gauti DBF finansavimą tiems konsorciumams, kurie negavo 
finansavimo projektams iš programos. Taigi DBF lėšos leidžia išsaugoti bendradarbiavimą susiformavusiose 
partnerystėse ir ieškoti kitų šaltinių bendroms mokslinių tyrimų veikloms vykdyti. 

Dalį DBF lėšų sveikatos programoje planuojama panaudoti vertinimo kompetencijoms stiprinti bei pasirinktų 
sveikatos programos intervencijų vertinimui atlikti.  

Dėl pandemijos DBF lėšų panaudojimas buvo lėtas. Vertinimo dieną programose buvo pasirašyta DBF projektų už 
365 258 eurus ir tai sudarė tik 42 proc. nuo programoms suplanuoto biudžeto. Tačiau pagerėjus situacijai 
kreipiamasi dėl papildomo finansavimo ir papildomų bendradarbiavimo veiklų įgyvendinimo.  
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Programų investicijų tvarumas 

12.5.2. Kokie yra finansiniai, ekonominiai, socialiniai, aplinkosaugos ir instituciniai pajėgumai, kurių reikia, kad 
ilgainiui išlaikytų naudą? 

Beveik pusei projektų vienas esminių pajėgumų ilgalaikiam naudos užtikrinimui yra finansavimas. Dažniausiai šis 
veiksnys buvo minimas sveikatos ir kultūros programose, tačiau jis aktualus ir kitoms programoms.  

Sveikatos programos naudų tęstinumui labai didelę reikšmę turi žmogiškųjų išteklių išlaikymas. Ir šis pajėgumas 
nėra susijęs vien tik su finansavimu, bet ir su reikiamos kompetencijos specialistų išlaikymu, o reikalui esant – 
naujų specialistų pritraukimu. 

Tarp aktualiausių institucinių sąlygų pažymėtina kryptinga nacionalinė ir savivaldos politika, kad projektų metu 
sukurti planai, metodikos ir kiti parengiamieji darbai būtų toliau naudojami politikos planavime ir įgyvendinime. 
Tais atvejais, kai finansinių mechanizmų lėšos sudarė sąlygas išbandyti naujas paslaugas, jos turi būti integruotos 
į bendrą paslaugų sistemą ir atitinkamai užtikrinti šių paslaugų teikimo finansiniai, instituciniai ir žmogiškieji 
pajėgumai.  

Projektų naudų tvarumui užtikrinti dažnai aktualu išlaikyti bendradarbiavimą tarp projekto partnerių. Tokie 
pavyzdžiai identifikuoti kultūros, mokslo ir kitose programose. Tose srityse, kur vykdomos sisteminės reformos, 
remiantis donorų patirtimi, aktualus bendradarbiavimo tęstinumas ne tik projektų vykdytojų lygmenyje, bet ir tarp 
programų partnerių bei donorų programų partnerių, pavyzdžiui, teisingumo programos bausmių vykdymo 
sistemoje.  

Projekto turinio dermė su vykdomomis funkcijomis ir suinteresuotumas yra dar viena tęstinumo prielaida. Tai 

leidžia tikėtis, kad įgytos kompetencijos ir sukurta infrastruktūra bus panaudota tęstinėje veikloje.  

Naudų tęstinumui svarbūs ne tik vidiniai veiksniai, susiję su projektų vykdytojais ir programų partnerių bei 
operatorių veiksmais, bet ir išorinės aplinkos faktoriai. Pavyzdžiui, sveikatos programoje aktualus visuomenės 
suvokimas apie psichikos sveikatą ir tinkamas šių paslaugų teikimo palaikymas.  Kultūros programoje tęstinumui 
reikalingas kultūrinio turinio aktualumas laiko perspektyvoje. Inovacijų programoje, kaip viena iš tvarumo 
prielaidų, yra rinkos stabilumas.  

Rinkdami įrodymus apie pajėgumus, kurių reikia, kad projektai ilgainiui išlaikytų naudą, mes nenustatėme atvejų, 
kad būtų aktualizuotas aplinkosaugos pajėgumų klausimas.  

12.5.1. Kokia yra tikimybė, kad programos teiks naudos per ateinančius penkerius metus? 

Į finansinį pajėgumą, kaip vieną iš naudos tvarumo sąlygų, buvo kreipiamas dėmesys intervencijų planavimo metu, 
pavyzdžiui, nustatant tinkamus pareiškėjus. Projektų tvarumo vertinimas atliekamas ir vykdant projektų atranką. 

Finansinių mechanizmų lėšomis buvo finansuota nemažai paslaugų, kurios iki tol šalyje nebuvo teikiamos, bei 
pilotinių projektų. Siekdamos užtikrinti pasiteisinusių paslaugų tęstinumą, ministerijos modeliuoja, kaip pilotiniai 
projektai galėtų tapti nuolatiniais, bei numato šių paslaugų finansavimo šaltinius.   

Bendras finansinių mechanizmų sukurtos naudos tęstinumo įvertinimas, projektų vykdytojų apklausos 
duomenimis, yra 4,4 (didžiausias galimas įvertinimas yra 5). Mažiausias programos vidurkis yra kultūros 
programoje – 3,9, o didžiausias inovacijų programoje – 4,6.  

Apimtis, kuria, pasibaigus projektui, projektų vykdytojai tęs / tęsia vykdytas veiklas su tikslinėmis grupėmis, taip 
pat rodo aukštesnę nei vidutinę tęstinumo tikimybę. Beveik du trečdaliai ir daugiau organizacijų po projekto 
planuoja išlaikyti maždaug 75 proc. ir didesnę veiklų su tikslinėmis grupėmis apimtį lyginant su projektu. Šiek tiek 
prastesni  tęstinumo vertinimai gauti kultūros programoje. Tai gali būti susiję su projektų specifika, kuriai būdingas 
betarpiškas darbas su tikslinėmis grupėmis, pavyzdžiui, pasibaigus programos finansavimui, projektų vykdytojai 
turės mažesnes galimybes kultūros turinį pristatyti regionuose. Be to, šiam sektoriui būdingas santykinai mažesnis 
organizacijų finansinis pajėgumas. 

Bendrai vertinama, jog tikimybė programų investicijoms per ateinančius penkerius metus teikti naudą yra 
aukštesnė nei vidutinė.  
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9. Rekomendacijos 

Nr. Problema/kontekstas Rekomendacija Atsakinga institucija 

1. Šiame programavimo periode, lyginant su ankstesniu, finansinių 
mechanizmų lėšos yra sutelktos į mažiau programų ir mažiau 
veiklų krypčių jose. Tokia programų architektūra leidžia tikėtis 
reikšmingesnių pokyčių pasirinktų problemų apimtyje.  

Išlaikyti šiame periode pasiektą finansinių mechanizmų 
lėšų koncentracijos lygį ir kitame programavimo 
periode išlaikant panašų programų skaičių ir veiklos 
krypčių įvairovę programose.  

Nacionalinė koordinavimo 
institucija  

 

Programų partneriai, donorų 
programų partneriai, programų 
operatoriai  

2.  Nors daugeliu atvejų suinteresuotos šalys buvo pakankamai 
įtrauktos į programų rengimą, jų įtraukimas ne visuomet buvo 
optimalus. Rengiant teisingumo programą kai kurie bausmių 
vykdymo sistemos sričiai svarbūs partneriai nebuvo įtraukti. 
Inovacijų programos patirtis rodo, kad partnerių įtraukimas 
vėlesniame etape, kai jau yra parengtas programos koncepcijos 
pirminis projektas, duotų daugiau pridėtinės vertės.  

 

Vykdyti kruopštesnę suinteresuotųjų šalių parinkimo 
analizę. Nesant galimybės kai kuriems partneriams 
dalyvauti renginiuose, juos įtraukti kitomis formomis 
(interviu, raštu).  

 

Sudaryti galimybę programų partneriams ir 
operatoriams pasirinkti konkrečiu atveju tinkamiausią 
suinteresuotųjų subjektų įtraukimo momentą 
programos rengimo procese.  

Finansinių mechanizmų valdyba 

 

Nacionalinė koordinavimo 
institucija  

 

Programų partneriai, donorų 
programų partneriai, programų 
operatoriai 

3. Teisingumo programoje buvo siekiama keisti teisingumo sistemos 
grandinę, apimant policiją, prokuratūrą, teismus ir bausmių 
vykdymo institucijas, tačiau praktikoje sričių integracijos ir 
skirtingų sistemų bendradarbiavimo rezultatų nebuvo pasiekta. 
Atskiros institucijos turi daug spręstinų klausimų sistemos viduje, 
todėl nepakako pastangų tarpsisteminėms problemoms spręsti. 

Jeigu ateityje būtų formuojama kompleksinė 
teisingumo programa, siekiant spręsti didelio įkalintųjų 
skaičiaus, tenkančio 1000 šalies gyventojų, problemą, 
turėtų būti numatyta aiški lyderystė už tarpinstitucinių 
klausimų sprendimą ir tokie klausimai būti aiškiai 
apibrėžti programoje. 

Nacionalinė koordinavimo 
institucija  

 

Teisingumo programos 
partneriai, donorų programos 
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Nr. Problema/kontekstas Rekomendacija Atsakinga institucija 

Taip pat nebuvo institucijos, kuri imtųsi lyderystės už 
tarpsisteminių klausimų sprendimą.  

partneriai, programos 
operatorius 

4.  Ankstyvas finansinių mechanizmų intervencijų planavimas 
suteikia daugiau galimybių išanalizuoti poreikius, išdiskutuoti 
sprendimus su suinteresuotomis pusėmis ir surasti Lietuvai ir 
šalims donorėms aktualiausias bendradarbiavimo sritis. Savalaikis 
programų patvirtinimas aktualus visoms programoms, bet ypač 
toms, kuriose planuojami stambūs infrastruktūros projektai.  

Siekti kuo ankstesnio ateinančio periodo finansinių 
mechanizmų programų planavimo ir programų 
patvirtinimo.  

Finansinių mechanizmų valdyba 

 

Nacionalinė koordinavimo 
institucija  

 

Programų partneriai, donorų 
programų partneriai, programų 
operatoriai 

5.  Programos stokoja kokybinių rodiklių, kurie atskleistų intervencijų 
pokyčius tikslinėms grupėms.  

Planuojant naujas programas ieškoti galimybių 
stebėseną papildyti kokybiniais rodikliais. Kokybinių 
rodiklių taikymas gali būti realizuojamas programos, 
veiklos krypčių ar atskirų projektų lygmeniu, t. y. tame 
lygmenyje, kuris tinkamiausias pasirinktai intervencijai 
matuoti. Atsižvelgiant į sudėtingesnį kokybinių rodiklių 
matavimą, šiuos rodiklius siūlome taikyti tik daliai 
pasirinktų (svarbiausių, labiausiai tinkamų matavimui 
ar pan.) intervencijų.  

Nacionalinė koordinavimo 
institucija  

 

Programų partneriai, donorų 
programų partneriai, programų 
operatoriai 

6.  Finansinių mechanizmų programos sėkmingai randa savo nišą 
tarp ES fondų finansuojamų priemonių ir kitų šaltinių, 
orientuodamosi į naujų paslaugų ir kitų naujovių išbandymą 
šalyje. 

Planuojant finansinių mechanizmų programas išlaikyti 
interesą finansuoti naujų paslaugų ir kitokių naujovių 
išbandymą.  

Nacionalinė koordinavimo 
institucija  
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Nr. Problema/kontekstas Rekomendacija Atsakinga institucija 

Programų partneriai, donorų 
programų partneriai, programų 
operatoriai 

7.  Planuojant kai kurių programų, pavyzdžiui, sveikatos ar kultūros, 
intervencijas perimta ne tik šalių donorių geroji patirtis, bet ir kitų 
šalių finansinių mechanizmų ir kitų programų patirtis. Gerosios 
tarptautinės praktikos analizė leido atrasti naujus kokybiškus 
sprendimus.  

Planuojant finansinių mechanizmų intervencijas 
naujose programose, kartu su donorais atlikti gerosios 
užsienio praktikos analizę.  

Finansinių mechanizmų valdyba 

 

Nacionalinė koordinavimo 
institucija  

 

Programų partneriai, donorų 
programų partneriai, programų 
operatoriai 

8.  Beveik pusei projektų vienas esminių pajėgumų ilgalaikiam 
naudos užtikrinimui yra finansavimas. 

Planuojant nacionalinę ir savivaldos politiką bei 
politikos sričių finansavimą, itin didelį dėmesį skirti 
programų projektuose sukuriamų rezultatų ir naudų 
tęstinumo finansavimo klausimui.  

Nacionalinė koordinavimo 
institucija  

 

Programų partneriai, programų 
operatoriai 

9. Sveikatos programos naudų tęstinumui labai didelę reikšmę turi 
žmogiškųjų išteklių išlaikymas. Ir šis pajėgumas nėra susijęs vien 
tik su finansavimu, bet ir su reikiamos kompetencijos specialistų 
išlaikymu, o reikalui esant – naujų specialistų pritraukimu. 

Jeigu ateityje būtų formuojama sveikatos programa, 
planuojant jos intervencijas ir naudų tęstinumą, 
atkreipti dėmesį į sveikatos sektoriuje pasireiškiančią 
darbuotojų trūkumo problematiką ir įvertinti galimybes 
užtikrinti naudų tęstinumą pasibaigus projektams.  

Sveikatos programos partneriai, 
programų operatorius 

10. Atlikti interviu rodo, kad programų planavime ir įgyvendinime vis 
dar yra galimybių biurokratijos mažinimui visuose lygmenyse.  

Rengiant naujo periodo finansinių mechanizmų 
programų planavimo ir įgyvendinimo sistemą, 
rekomenduojama surinkti sistemos dalyvių siūlymus 

Finansinių mechanizmų valdyba 
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Nr. Problema/kontekstas Rekomendacija Atsakinga institucija 

dėl supaprastinimų, remiantis esama sistema, ir 
peržiūrėti, kur reikalavimus bei procesus būtų galima 
optimizuoti. 

Nacionalinė koordinavimo 
institucija  

 

Programų partneriai, donorų 
programų partneriai, programų 
operatoriai 

11. Šiame programavimo periode buvo pradėta naudoti nauja 
informacinė sistema – NORIS. Sprendimas toliau tęsti NORIS 
sistemos naudojimą leistų sutaupyti laiką mokymuisi dirbti su 
nauja sistema ir išlaidas naujos sistemos kūrimui.  

 

Naujam programavimo periode tikslinga išlaikyti esamą 
finansinių mechanizmų administravimo ir procesų 
automatizavimo informacinę sistemą (NORIS), esant 
poreikiui – ją tobulinti, tačiau nekurti naujos 
informacinės sistemos. 

Nacionalinė koordinavimo 
institucija  

 

Programų partneriai, donorų 
programų partneriai, programų 
operatoriai 
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10. Priedai 

10.1. Vertinimo metu atlikti interviu 

Respondento institucija ir funkcija finansinių 
mechanizmų sistemoje 

Interviu atlikimo data Interviu respondentai  

Lietuvos mokslo taryba (PO) 9/5/2022 Aurelija Lygnugarytė  

Jūratė Devižienė  

LR sveikatos apsaugos ministerija (PP) 9/9/2022 Gytė Sirgedienė  

LR teisingumo ministerija (PP) 9/9/2022 Inga Griškevičienė  

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (PO)  9/14/2022 Sandra Remeikienė  

LR finansų ministerija (Nacionalinė koordinavimo 
institucija) 

9/14/2022 Banga Vaitkutė 

 

Agnė Navikienė 

 

Giedrė Neverienė 

 

Laura Sabulienė 

 

Sigitas Miškinis 

 

LR aplinkos ministerija (PP) 9/15/2022 Inesis Kiškis  

Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra (PO) 9/16/2022 Ina Sinkevičiūtė 

 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija (PP) 9/19/2022 Kristina Stepanova  

LR kultūros ministerija (PP)  9/19/2022 Eglė Saudargaitė  

LR energetikos ministerija (PP) 9/20/2022 Žydrė Vasiliauskienė  

Vytautas Bernadišius  

Patricija Ceiko  

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija (PP) 9/28/2022 Ričardas Valančiauskas 

 

Innovation Norway (DPP) 9/30/2022 Konrad Konieczny 

 

Rannveig Solumsmoen Gimse 

 

Magnar Ødelien 

 

LR vidaus reikalų ministerija (PP) 9/22/2022 Kristina Volkienė 

 

Rasa Micevičienė 

 

LR prokuratūra (PP) 9/27/2022 Elaina Paulauskaitė-Dilienė 

 

Nacionalinė teismų administracija (PP) 9/28/2022 Lina Griškevič 

 

Ramunė Majauskaitė 
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Respondento institucija ir funkcija finansinių 
mechanizmų sistemoje 

Interviu atlikimo data Interviu respondentai  

Norvegijos pataisos tarnybos direktoratas (DPP)  9/29/2022 Torunn Hasler  

Norvegijos meno taryba (DPP) 10/4/2022 (interviu klausimai 
atsakyti raštu) 

Anna Benedicte Stigen 

 

Šaltinis: Parengta Vertintojo 
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10.2. Programų finansiniai duomenys 

 

Programų biudžeto 
eilutės 

Programos 
biudžetas, 

Eur 
Programa 

Pasirašytų 
projektų 

biudžetas, Eur 

Deklaruotos 
išlaidos, Eur 

Programos 
biudžeto 

likutis, Eur 

Deklaruotų 
išlaidų 

dalis nuo 
programos 
biudžeto 

LT01-3S Dvišalio 
bendradarbiavimo 
fondo lėšos, skirtos 
sveikatos programai 100 000 

Dvišalio 
bendradarbiavimo 
fondas 85 000,00 27 723,27 72 276,73 27,7 proc. 

LT01-4S Dvišalio 
bendradarbiavimo 
fondo lėšos, skirtos 
kultūros programai 100 000 

Dvišalio 
bendradarbiavimo 
fondas 73 905,00 52 188,35 47 811,65 52,2 proc. 

LT01-5S Dvišalio 
bendradarbiavimo 
fondo lėšos, skirtos 
aplinkosaugos, 
energetikos, klimato 
kaitos programai  75 000 

Dvišalio 
bendradarbiavimo 
fondas 4 718,70 4 718,70 70 281,30 6,3 proc. 

LT01-6S Dvišalio 
bendradarbiavimo 
fondo lėšos, skirtos 
teisingumo ir vidaus 
reikalų programai  363 567 

Dvišalio 
bendradarbiavimo 
fondas 123 196,06 98 551,27 265 015,73 27,1 proc. 

LT01-7S Dvišalio 
bendradarbiavimo 
fondo lėšos, skirtos 
verslo plėtros, inovacijų 
ir VMĮ programai  125 000 

Dvišalio 
bendradarbiavimo 
fondas 53 462,06 53 462,06 71 537,94 42,8 proc. 

LT01-8S Dvišalio 
bendradarbiavimo 
fondo lėšos, skirtos 
mokslinių tyrimų 
programai  100 000 

Dvišalio 
bendradarbiavimo 
fondas 24 976,44 24 976,44 75 023,56 25,0 proc. 

LT03-1 Sustiprintos 
bendruomeninės 
psichikos sveikatos 
paslaugos 

7 510 971 Sveikatos apsauga 7 510 943,22 3 422 917,05 4 088 053,95 45,6 proc. 

LT03-2 Padidinta vaikų 
ir jaunimo gerovė 

8 911 382 Sveikatos apsauga 8 711 670,71 3 816 257,64 5 095 124,36 42,8 proc. 

LT03-3 Valdymo lėšos 1 535 294 Sveikatos apsauga 1 535 294,00 642 721,29 892 572,71 41,9 proc. 

LT04-1 Kultūros ir 
kultūrinio švietimo 
prieinamumo 
regionuose plėtojimas 

1 607 000 Kultūra 1 714 025,46 850 470,17 756 529,83 52,9 proc. 

LT04-2 Žinių apie 
kultūros paveldo 
valdymą stiprinimas 

1 611 765 Kultūra 1 611 765,00 1 450 588,49 161 176,51 90,0 proc. 
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Programų biudžeto 
eilutės 

Programos 
biudžetas, 

Eur 
Programa 

Pasirašytų 
projektų 

biudžetas, Eur 

Deklaruotos 
išlaidos, Eur 

Programos 
biudžeto 

likutis, Eur 

Deklaruotų 
išlaidų 

dalis nuo 
programos 
biudžeto 

LT04-3 Kultūrinio 
verslumo regionuose 
skatinimas 

4 193 000 Kultūra 4 192 876,30 443 243,13 3 749 756,87 10,6 proc. 

LT04-4 Valdymo lėšos 823 529 Kultūra 823 529,00 429 584,29 393 944,71 52,2 proc. 

LT05-1 Sustiprinti 
gebėjimai įvertinti, 
stebėti ir valdyti 
ekologinę būklę 
ekosistemose 

945 629 Aplinkosauga <...> 945 629,00 529 288,63 416 340,37 56,0 proc. 

LT05-2 Branduolinės 
energetikos 
eksploatavimo 
nutraukimo sistemos 
sustiprinimas 

3 501 094 Aplinkosauga <...> 3 501 094,00 1 995 500,63 1 505 593,37 57,0 proc. 

LT05-3 Pagerintas 
energijos vartojimo 
efektyvumas 

994 689 Aplinkosauga 994 689,00 347 686,97 647 002,03 35,0 proc. 

LT05-4 Sustiprėjęs 
savivaldybių planavimas 
prisitaikyti prie klimato 
kaitos pokyčių 

388 000 Aplinkosauga <...> 288 000,00 98 040,84 289 959,16 25,3 proc. 

LT05-5 Sustiprinta 
išankstinio perspėjimo 
apie branduolinį pavojų 
sistema 

7 000 000 Aplinkosauga <...> 7 000 000,00 1 009 801,20 5 990 198,80 14,4 proc. 

LT05-6 Valdymo lėšos 1 288 235 Aplinkosauga <...> 1 288 235,00 463 996,90 824 238,10 36,0 proc. 

LT06-1 Padidintas 
Lietuvos teismų 
sistemos ir 
prokuratūros 
veiksmingumas ir 
efektyvumas 

8 972 041 Teisingumas <...>  8 972 030,87 2 133 249,97 6 838 791,03 23,8 proc. 

LT06-2 Pagerinta 
bausmių vykdymo 
sistema 

20 639 552 Teisingumas <...>  19 020 728,00 2 202 200,82 18437351,18 10,7 proc. 

LT06-3 Sustiprinta 
smurto šeimoje ir dėl 
lyties prevencijos ir 
reagavimo sistema 

3 588 816 Teisingumas <...>  3 588 815,16 1 497 818,03 2 090 997,97 41,7 proc. 

LT06-4 Padidintas 
Lietuvos teisėsaugos 
efektyvumas kovojant 
su nusikalstamumu 

4 306 580 Teisingumas <...>  4 306 578,16 2 731 683,87 1 574 896,13 63,4 proc. 

LT06-5 Valdymo lėšos 2 935 364 Teisingumas <...>  2 935 364,00 1 245 214,13 1 690 149,87 42,4 proc. 

LT07-1 Padidėjęs 
Lietuvos įmonių 
konkurencingumas 
žaliosios pramonės 

15 490 588 Verslo plėtra <...> 14 696 820,56 1 955 800,92 13534787,08 12,6 proc. 
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Programų biudžeto 
eilutės 

Programos 
biudžetas, 

Eur 
Programa 

Pasirašytų 
projektų 

biudžetas, Eur 

Deklaruotos 
išlaidos, Eur 

Programos 
biudžeto 

likutis, Eur 

Deklaruotų 
išlaidų 

dalis nuo 
programos 
biudžeto 

inovacijų, įskaitant 
bioekonomiką, ir 
informacinių ryšių 
technologijų srityse 

LT07-2 Valdymo lėšos 1 452 941 Verslo plėtra <...> 1 452 941,00 616 087,01 836 853,99 42,4 proc. 

LT08-1 Pagerintas 
Baltijos šalių tyrimų 
vykdymas tarptautiniu 
mastu  

11 531 765 Moksliniai tyrimai 11 347 277,31 7 439 877,79 4 091 887,21 64,5 proc. 

LT08-2 Valdymo lėšos 1 123 529 Moksliniai tyrimai 1 123 529,00 291 032,83 832 496,17 25,9 proc. 

Viso, EUR 111 215 331  107 927 093,01 35 874 682,69 75 340 648,31 32,3 proc. 

Šaltinis: Parengta Vertintojo remiantis NORIS duomenimis (2022-07-18) 
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10.3. Vertinimo klausimai ir hipotezės 

 

Vertinimo 
uždaviniai 

12.1. Įvertinti 
programų investicijų 

tinkamumą. 

12.2. Įvertinti programų 
investicijų rezultatyvumą. 

12.3. Įvertinti programų 
investicijų efektyvumą. 

12.4. Įvertinti programų 
investicijų suderinamumą. 

12.5. Įvertinti 
programų investicijų 

tvarumą. 

12.6. Įvertinti programų 
investicijų poveikį. 

Vertinimo 
klausimas ir 
hipotezės 

 

12.1.1. Ar programos 
yra/buvo tinkamai 
parengtos, kaip jos 
atitinka/atitiko 
suinteresuotųjų 
subjektų 
(organizacijų, 
institucijų, tikslinių 
grupių) poreikius? 

 

Hipotezė (H): 
Programos parengtos 
tinkamai, nes jos 
atitiko 
suinteresuotųjų 
grupių poreikius.  

 

H: Poreikiai yra 
aktualūs ne tik vienai 
institucijai, bet ir 
didesnei grupei/sub-
sektoriui. 

12.2.1. Kokiu mastu pasiekti 
reikiamos kokybės produktai ir 
rezultatai? Kokie veiksniai turėjo 
įtakos rezultatų pasiekimui 
(produktams ir rezultatams)? 

 

H: Programos pasiekė / pasieks 
suplanuotus stebėsenos 
rodiklius.   

 

H: Programų įgyvendinimo metu 
buvo sėkmingai suvaldyti 
teigiami ir neigiami veiksniai 
turinys įtakos rodiklių pasiekimui.  

 

H: Programų įgyvendinimo 
procesas turi kokybės 
užtikrinimo mechanizmus.  

12.3.1. Kokiu mastu 
pagal programas buvo 
pasiekta arba, tikėtina, 
bus pasiekta planuojamų 
rezultatų (rezultatų 
sistemoje (results 
framework) išvardytų 
produktų ir rezultatų) 
ekonomiškai ir laiku? 

 

H: Programos 
įgyvendinimo procesas ir 
taikomi įgyvendinimo 
būdai užtikrina produktų 
ir rezultatų 
ekonomiškumą ir 
pasiekimą laike. 

 

H: Projektų (ar projektų 
grupių) palyginimas 
pagal sąnaudų 
efektyvumo metodą 
patvirtina pasiekimų 
ekonomiškumą.  

12.4.1. Kokia yra sinergija ir 
sąsajos su kitomis 
programų operatorių 
intervencinėmis 
priemonėmis? 

 

H: Siekiama sinergija ir 
sąsajos su kitais 
finansavimo šaltiniais buvo 
išnagrinėtos ir nustatytos 
programų planavimo 
metu.  

 

12.5.1. Kokia yra 
tikimybė, kad 
programos teiks 
naudos per 
ateinančius penkerius 
metus? 

 

H: Programų 
finansuotų projektų 
nauda yra ilgalaikė.  

 

H: Aplinkos pokyčiai 
yra palankūs projektų 
naudos tęstinumui.  

 

12.6.1. Kiek programos 
paskatino (arba turėtų 
paskatinti) platesnio 
masto socialinį, 
aplinkosauginį ar 
ekonominį poveikį 
žmonių gerovei, 
žmogaus teisėms, 
lygybei ar aplinkai, 
neapsiribojant 
tiesioginiais paramos 
gavėjais? 

   

H: Programos poveikis 
paskatino (turėtų 
paskatinti) platesnio 
masto poveikį, 
neapsiribojant poveikiu 
tiesioginiams paramos 
gavėjams.  

 12.2.2. Ar be suplanuotų buvo 
pasiekta kokių nors kitų 
produktų, išskyrus tuos, kurie 

12.3.2. Ar įgyvendinant 
programas buvo kokių 

12.4.2. Ar programos 
sukuria pridėtinę vertę, 
kartu vengiant 

12.5.2. Kokie yra 
finansiniai, 
ekonominiai, 
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Šaltinis: Parengta Vertintojo

Vertinimo 
uždaviniai 

12.1. Įvertinti 
programų investicijų 

tinkamumą. 

12.2. Įvertinti programų 
investicijų rezultatyvumą. 

12.3. Įvertinti programų 
investicijų efektyvumą. 

12.4. Įvertinti programų 
investicijų suderinamumą. 

12.5. Įvertinti 
programų investicijų 

tvarumą. 

12.6. Įvertinti programų 
investicijų poveikį. 

išvardinti rezultatų sistemoje 
(results framework), ir ar jie 
prisidėjo prie suplanuotų 
produktų? Jei taip, kokių? 

 

H: Programos pasiekė ir kitų 
produktų, kurie nėra fiksuoti 
rezultatų sistemoje.  

vėlavimų? Jei taip, 
kokių? 

 

H: Programų 
įgyvendinimo metu 
nebuvo reikšmingų 
vėlavimų.  

dubliavimosi su kitomis 
panašiomis programomis 
toje pačioje (-se) 
programos srityje(-yse)? 
Jei taip, kaip? 

 

H: Programos yra tinkamai 
suderintos su kitomis 
programomis ir kuria 
pridėtinę vertę.  

socialiniai, 
aplinkosaugos ir 
instituciniai 
pajėgumai, kurių 
reikia, kad ilgainiui 
išlaikytų naudą? 

 

H: Projektų vykdytojai 
turi reikiamus 
pajėgumus išlaikyti 
projektų ilgalaikę 
naudą.  

 12.2.3. Ar be suplanuotų buvo 
pasiekta kokių nors kitų 
rezultatų, išskyrus tuos, kurie 
išvardinti rezultatų sistemoje 
(results framework), ir ar jie 
padėjo siekti programų tikslų? Jei 
taip, kokių?  

 

H: Programos pasiekė ir kitų 
rezultatų, kurie nėra fiksuoti 
rezultatų sistemoje.  
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10.4. Interviu su programų partneriais Lietuvoje ir programų 
operatoriais klausimynas 

[Vertinimo pristatymas] 

[Klausimai apie intervencinę logiką, jeigu iš dokumentų ji nepakankamai aiški] 

TINKAMUMAS 

1. Pakalbėkime apie programos planavimo procesą. Kuo remiantis pasirinkta ši programa ir programos sritys 
[nurodyti konkrečias sritis]. Kaip vyko planavimo procesas? 

2. Ar programos planavimo metu pavyko realizuoti visas turimas idėjas? Jeigu ne – kas nepavyko ir dėl kokių 
priežasčių? Kiek palankios ar nepalankios Jūsų idėjų realizavimui buvo reglamentų nuostatos? Kodėl? 

3. Ar planavimo metu pakako informacijos apie suinteresuotųjų grupių (tikslinių grupių, potencialių 
pareiškėjų) poreikius? Kokią turėjote informaciją apie suinteresuotųjų grupių poreikius? 

4. Ar planavimo procese dalyvavo socialiniai ir ekonominiai partneriai? Koks konkrečiau jų dalyvavimas? 
Jeigu dalyvavo, kokią naudą davė jų dalyvavimas? 

5. Kiek programų pasirinkimo ir jų planavimo metu buvo atsižvelgta į ankstesnio periodo Finansinių 
mechanizmų patirtį? 

6. Kaip vertinate kvietimų planavimo proceso kokybę? Kiek planuojant kvietimus buvo atsižvelgta į tikslinių 
grupių ir potencialių pareiškėjų poreikius? Į kokius poreikius atsižvelgta, o į kokius ne? Kodėl? 

7. Kokią planavimo praktiką reikėtų išsaugoti ir kitame programavimo periode, o ką reikėtų keisti? Kodėl? 

SUDERINAMUMAS 

8. Kokio suderinamumo (sinergijos, sąsajų) su kitais finansavimo šaltiniais buvo siekiama programos  ir 
kvietimų rengimo metu? 

9. Ar buvo atliktas suderinamumo pratimas planuojant programą ir kvietimus? Jeigu taip, kas atliko ir su 
kokiais finansavimo šaltiniais buvo analizuotas suderinamumas? 

10. Ar įgyvendinimo metu pavyko pasiekti planuotą suderinamumą? Kodėl, pateikite pavyzdžius? Jeigu 
suderinamumas nebuvo planuotas, kokį suderinamumą ar nesuderinamumą su kitais finansavimo 
šaltiniais pastebite, pateikite pavyzdžius.  

REZULTATYVUMAS 

11. Kokie programos įgyvendinimo mechanizmai ar įrankiai užtikrina, kad projektų kuriami produktai ir 
rezultatai būtų aukštos kokybės? Ar kokybės užtikrinimo mechanizmų ir įrankių pakanka? Jeigu ne – kokių 
trūksta? 

12. Kokie veiksniai (vidiniai ir išoriniai) turėjo ar tebeturi įtakos produktų ir rezultatų pasiekimui? Kokių 
veiksnių įtaka teigiama, o kurių neigiama? Kaip buvo suvaldyta šių veiksnių įtaka? Kodėl pavyko ar 
nepavyko jų suvaldyti? 

13. Ar stebėsenos sistemoje esantys rodikliai [išvardinti produkto ir rezultato rodiklius] atspindi visus 
svarbiausius projektų pasiekimus? Gal žinote kitų pasiekimų, kurie neatspindėti stebėsenos sistemoje? 
Pateikite pavyzdžių.  

EFEKTYVUMAS 

14. Ar pastebite atvejų šioje ar kitose Finansinių mechanizmų programose, kad produktų sukūrimas 
pareikalautų nepagrįstai didelių finansinių išteklių? Kokie atvejai? 
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15. Jūsų vertinimu, ar programos ir projektų įgyvendinimo procesas užtikrina produktų ir rezultatų pasiekimą 
ekonomiškai ir laiku? Jeigu ne, kodėl?  

16. Ar įgyvendinant programą pasireiškė vėlavimų? Kodėl jie atsirado? Kokią įtaką vėlavimai turės galutiniams 
programos pasiekimams? 

TVARUMAS 

17. Kokie pavyzdžiai rodo, kad projektų nauda ilgalaikė? Kokie pavyzdžiai rodo, kad projektų nauda 
trumpalaikė ir poveikis pasibaigia kai pasibaigia projektas?  

18. Kokie svarbiausi aplinkos pokyčiai teigiamai ir neigiamai veikia projektų naudos ilgalaikiškumą?  

19. Kokie projektų vykdytojų pajėgumai aktualiausi užtikrinant projektų rezultatų tvarumą?  

POVEIKIS  

20. Kokie pavyzdžiai rodo, kad finansinių mechanizmų lėšos investuotos į sisteminius pokyčius ir giluminių 
problemų sprendimą ir poveikis neapsiriboja tiesioginiais paramos gavėjais?  

21. Ar turite neigiamų pavyzdžių, kalbant apie projektų poveikį? 

22. Kokias išskirtumėte pagrindines įgyvendintų ir įgyvendinamų Bendradarbiavimo fondo projektų naudas? 
Ar Jūsų vertinimu, Lietuvos pareiškėjai pakankamai aktyviai naudojasi Bendradarbiavimo fondo 
galimybėmis? Jeigu ne, kodėl?  

BENDRAS 

23. Ar turite kitų pastebėjimų ar siūlymų dėl finansinių mechanizmų planavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje? 

[Konsultacija dėl aktualiausio interviu su DPP] 
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10.5. Interviu su Nacionaline koordinavimo institucija klausimynas 

[Vertinimo pristatymas], [Klausimai apie intervencinę logiką, jeigu iš dokumentų ji nepakankamai aiški] 

TINKAMUMAS 

1. Pakalbėkime apie programos planavimo procesą. Kuo remiantis pasirinktos būtent šios programos ir 
programų sritys. Kaip vyko planavimo procesas? 

2. Ar planavimo metu pakako informacijos apie suinteresuotųjų grupių (tikslinių grupių, potencialių 
pareiškėjų) poreikius? 

3. Ar planavimo procese dalyvavo socialiniai ir ekonominiai partneriai? Koks konkrečiau jų dalyvavimas? 
Jeigu dalyvavo, kokią naudą davė jų dalyvavimas? 

4. Kiek programų pasirinkimo ir jų planavimo metu buvo atsižvelgta į ankstesnio periodo Finansinių 
mechanizmų patirtį? 

5. Kokią planavimo praktiką reikėtų išsaugoti ir kitame programavimo periode, o ką reikėtų keisti? Kodėl? 

SUDERINAMUMAS 

6. Kalbant apie suderinamumą, kokį vaidmenį turėtų užimti Finansinių mechanizmų programos tarp visų 
Lietuvoje vykdomų investicijų? Kokio suderinamumo Finansų ministerija siekia tarp Finansinių 
mechanizmų programų ir ESI fondų investicijų? 

7. Ar buvo atliekamas suderinamumo pratimas planuojant programas ir kvietimus? Jeigu taip, kas atliko ir 
su kokiais finansavimo šaltiniais buvo analizuotas suderinamumas? 

8. Ar įgyvendinimo metu pavyko pasiekti planuotą suderinamumą? Kodėl, pateikite pavyzdžius? Jeigu 
suderinamumas nebuvo planuotas, kokį suderinamumą ar nesuderinamumą su kitais finansavimo 
šaltiniais pastebite, pateikite pavyzdžius. 

REZULTATYVUMAS 

9. Lyginant su kitomis valdomomis programomis Lietuvoje, kaip kokybine prasme skiriasi Finansinių 
mechanizmų administravimas ir projektų įgyvendinimas. Kokie esminiai įgyvendinimo skirtumai lyginant 
su ESI fondų administravimo sistema ir kokią įtaką jie turi produktų ir rezultatų kokybei? 

EFEKTYVUMAS 

10. Jūsų vertinimu, ar programos ir projektų įgyvendinimo procesas užtikrina produktų ir rezultatų pasiekimą 
ekonomiškai ir laiku? Jeigu ne, kodėl?  

TVARUMAS 

11. Kokios sąlygos reikalingos užtikrinant projektų rezultatų tvarumą? Kokie projektų vykdytojų pajėgumai 
aktualiausi užtikrinant projektų rezultatų tvarumą?  

POVEIKIS  

12. Kokie pavyzdžiai rodo, kad finansinių mechanizmų lėšos investuotos į sisteminius pokyčius ir giluminių 
problemų sprendimą ir poveikis neapsiriboja tiesioginiais paramos gavėjais?  

13. Ar turite neigiamų pavyzdžių, kalbant apie projektų poveikį? 

14. Kokias išskirtumėte pagrindines įgyvendintų ir įgyvendinamų Bendradarbiavimo fondo projektų naudas? 
Ar Jūsų vertinimu, Lietuvos pareiškėjai pakankamai aktyviai naudojasi Bendradarbiavimo fondo 
galimybėmis? Jeigu ne, kodėl?  

BENDRAS 
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15. Ar turite kitų pastebėjimų ar siūlymų dėl finansinių mechanizmų planavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje? 

10.6. Interview with Donor Programme Partners questionnaire 

[About the evaluation] 

RELEVANCE 

1. Let‘s begin with the design of the concept note and the programme agreement. What was your 
organisation’s role in developing these documents? 

2. In your opinion, did the concept note and programme agreement properly take into account the needs 
of stakeholders and target groups in Lithuania? Why? 

3. Do you think the social and economic partners in Lithuania were sufficiently involved in developing the 
concept note and programme agreement?  

4. Do the decisions stipulated in the programme agreement are favourable for mutual cooperation during 
programme implementation? Why? 

5. Are you aware of any experiences or best practices that could be transferred from your country to 
Lithuania in regard to programme implementation? 

6. How would you assess the quality of the concept note and programme agreement overall? 

7. What should be changed in the process of designing the concept notes and programme agreements? 

EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY 

8. How would you assess the administrative tools and procedures applied in the implementation of the 
projects? Do they ensure the high quality of the products and results? Are the tools and procedures 
sufficient or maybe too complicated? 

9. In your opinion, do the administrative tools and procedures ensure that products and results are achieved 
in a timely and economical manner? 

SUSTAINABILITY 

10. How would you assess the sustainability of the projects? Perhaps you can share any good or bad 
examples? 

11. Which factors support and which hinder the sustainability of the projects? 

12. Do you think the new partnerships across organisations from [insert country name] and Lithuania will be 
sustainable? What factors support and hinder long-term sustainability?  

IMPACT 

13. Do you think the investments target more the causes of the problems or the consequences? Why? 
14. What are the main benefits of cooperation for Lithuanian organisations? 

15. What are the benefits of cooperation for [insert donor country name] organisations? 

16. What are the particular benefits of the projects implemented under the Fund for bilateral relations? Do 
you think that Lithuanian and [insert donor country name] organisations are sufficiently interested in this 
collaboration? 

GENERAL 

17. If you hear any feedback from organizations from your country about the financial mechanisms in 
Lithuania, what are they? What are the concerns? 
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18. Any other lessons learned that you would like to share with the evaluators? 
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10.7. Projektų vykdytojų apklausos klausimynas 

[Vertinimo pristatymas] 

Jei iš finansinių mechanizmų įgyvendinate kelis projektus, atsakymus pateikite apie tą projektą, kuris 
baigtas anksčiausia. Jei projektai dar vykdomi – apie tą, kuris bus baigtas anksčiausiai.  

1. Prašome nurodyti iš kurios Finansinių mechanizmų programos įgyvendinamas Jūsų projektas? 

• LT03 Sveikata 

• LT04 Kultūra 

• LT05 Aplinkosauga, energetika ir klimato kaita 

• LT06 Teisingumas ir vidaus reikalai 

• LT07 Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ 

• LT08 Mokslinių tyrimų programa 
 
2. Kokia Jūsų projekto būsena? 

• Projektas užbaigtas 

• Iki projekto užbaigimo liko mažiau nei 6 mėn. 

• Iki projekto užbaigimo liko nuo 6 iki 12 mėnesių 

• Iki projekto užbaigimo liko daugiau nei 12 mėnesių 
 

3. Kiek Finansinių mechanizmų programos ir kvietimo sąlygos atitiko Jūsų organizacijos ir projekto tikslinių 
grupių poreikius?  

 

1 – visiškai neatitiko 2 3 4 5 – labai gerai 
atitiko 

 

4. Jeigu 3 klausime pasirinktas atsakymas nuo 1 iki 3, užduodamas klausimas: Prašome nurodyti kokių Jūsų 
organizacijos ar projekto tikslinės grupės poreikių neatitiko programos ar kvietimo sąlygos.  

 

 

 

5. Ar bus (buvo) pasiektos projekte suplanuotų produktų ir rezultatų rodiklių reikšmės? 

• Taip, visos 

• Ne, dalies produktų ar rezultatų pasiekti nepavyko. 

6. Jeigu 5 klausime nurodoma, kad ne visi rodikliai pasiekti užduodamas klausimas: Dėl kokių priežasčių 
nebuvo pasiektos visos suplanuotos rodiklių reikšmės? 

• Buvo netinkamai suplanuoti rodikliai 

• Projekto įgyvendinimo metu pasikėtė poreikiai ir dalis rodiklių tapo neaktualūs 

• Vėlavimai pradėti projektą ar vėlavimai projekto įgyvendinimo metu 

• Problemos dėl viešųjų pirkimų 

• Projekto metu įsigyti rangovai netinkamai vykdė savo įsipareigojimus 

• Kita (nurodykite) 
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7. Ar projekto metu pasiekėte kitų produktų ar rezultatų, kurie nėra nurodyti produktų ir rezultatų 
stebėsenos sistemoje?  

• Taip 

• Ne 

8. Jeigu 7 klausime nurodyta Taip, užduodamas šis klausimas: Prašome trumpai pakomentuoti, kokių kitų 
produktų ar rezultatų pasiekėte/pasieksite projekte, kurie nėra nurodyti produktų ir rezultatų stebėsenos 
sistemoje?  

 

 

 

9. Ar projekto įgyvendinimo metu pasireiškė ar pasireikš vėlavimai? 

• Taip 

• Ne 

10. Jeigu atsakymas į 9 klausimą Taip, užduodamas šis klausimas: Kokią įtaką vėlavimai turi projektui? 

• Jokios 

• Projekto pasiekimai bus mažesnės apimties nei planuota 

• Projekto pasiekimų kokybė bus prastesnė nei planuota 

• Projekto pasiekimai bus mažesni, o jų kokybė prastesnė 

• Kita (nurodykite) 

11. Įvertinkite teiginį „Projekto sukurta nauda tęsis ne mažiau nei 5 metus po projekto pabaigos? 

 

1 – visiškai 
nesutinku 

2 3 4 5 – visiškai sutinku 

 

12. Nurodykite, kokių reikia pajėgumų ar sąlygų, kad projekto sukurta nauda išliktų ir jam pasibaigus.  

 

 

 

13. Kokia apimtimi Jūsų organizacija tęs/tęsia projekte vykdytas veiklas su tikslinėmis grupėmis pasibaigus 
projektui? 

• Ta pačia apimtimi, kaip ir projekto metu (100%) 

• Maždaug 75% nuo masto pasiekto projekto metu 

• Maždaug 50% nuo masto pasiekto projekto metu 

• Maždaug 25% nuo masto pasiekto projekto metu 

• Maždaug 10% nuo masto pasiekto projekto metu 

• Pasibaigus projektui veiklos su projekto tikslinėmis grupėmis nebus tęsiamos 

14. Jeigu 13 klausime atsakymas „Pasibaigus projektui veiklos su projekto tikslinėmis grupėmis nebus 
tęsiamos“, užduodamas šis klausimas: Kodėl pasibaigus projektui veiklos su projekto tikslinėmis grupėmis 
nebus tęsiamos. 
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• Projekte nebuvo tiesioginio darbo su tikslinėmis grupėmis 

• Tikslinių grupių poreikiai išspręsti ir veiklų tęsimui nėra poreikio 

• Norėtume tęsti, bet neturime tam lėšų 

• Norėtume tęsti, bet neturime sąlygų. Nurodykite kokių__________________. 

• Kita, nurodykite________________. 

15. Ar projekte buvo partnerių iš kitų valstybių? 

• Taip 

• Ne 

16. Jeigu 15 atsakymas Taip: Prašome nurodyti kokias bendradarbiavimo su partneriais iš kitų valstybių 
naudas gaunate? (keli galimi atsakymai) 

• Padėjo praplėsti ar pagilinti dalykines žinias 

• Suteikė įkvėpimo ir papildomos motyvacijos 

• Atnešė inovatyvių idėjų 

• Padėjo sklandžiau ir greičiau įgyvendinti projekto veiklas 

• Padėjo pasiekti kokybiškesnius projekto rezultatus 

• Užmegztas bendradarbiavimas (anksčiau su šiuo partneriu nebendravome) 

• Sustiprintas bendradarbiavimas (anksčiau su šiuo partneriu esame dirbę). 

• Bendradarbiavimas naudos nedavė. 

• Kita, nurodykite____________ 
 

17. Ar su šiuo partneriu iš kitos šalies turėjote bendradarbiavimo patirties iki projekto rengimo?  

• Ne, tai mūsų pirmasis bendradarbiavimas su šiuo partneriu 

• Taip, esame kartu įgyvendinę projektą iš Bendradarbiavimo fondo 

• Taip, esame bendradarbiavę anksčiau, bet projekto iš Bendradarbiavimo fondo kartu nevykdėme 

• Taip, esame kartu įgyvendinę projektą iš Bendradarbiavimo fondo ir turėję kitos bendradarbiavimo su 
šiuo partneriu patirties 
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10.8. Programų intervencinė logika 

 

Programa Intervencijos logikos aspektas Detalės 

Sveikatos 
apsauga 

Sprendžiamos problemos • Prasta psichikos sveikatos būsena kaip kompleksinės 
visuomeninės sveikatos problema; 

• Auganti Lietuvos vaikų ir jaunimo dalis turi elgesio ir emocijų 
sutrikimų arba pasižymi rizikingu elgesiu; 

• Vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybė ir prieinamumas Lietuvoje yra nepakankami; 

• Smurtas šeimoje. 

Programos tikslas Stiprinti psichinės sveikatos paslaugas bendruomenėse bei gerinti vaikų 
ir jaunimo gerovę 

Veiklų projektų kryptys • Psicho-socialinės programos plėtojimas; 

• Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas; 

• Vienos stotelės pagalbos centrų vaikams ir šeimoms steigimas; 

• Pagalbos teikimas pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui; 

• Specialistų ir tėvų apmokymai (pagal programą Neįtikėtini 
metai (Incredible Years)); 

• Priemonės „Šeimos ir sveikatos priežiūros specialisto 
bendradarbiavimas“ įdiegimas; 

• Paslaugų ir pagalbos plėtojimas nėščiosioms, gimdyvėms ir 
mamoms auginančius vaikus iki dvejų metų. 

Kaitos teorijos hipotezės • Programos parengtos tinkamai, nes jos atitiko suinteresuotųjų 
grupių poreikius 

• Poreikiai yra aktualūs ne tik vienai institucijai, bet ir didesnei 
grupei/sub-sektoriui. 

• Siekiama sinergija ir sąsajos su kitais finansavimo šaltiniais 
buvo išnagrinėtos ir nustatytos programų planavimo metu. 

• Programa yra tinkamai suderinta su kitomis programomis ir 
kuria pridėtinę vertę. 

Skirtos mechanizmų ir bendrojo 
finansavimo sumos 

17 957 647 Eur 

Tikslinė grupė • Specialistai dirbantys su vaikais arba tėvais (socialiniai 
darbuotojai, psichologai, psichiatrai, visuomenės sveikatos 
specialistai, specialiojo ugdymo mokytojai); 

• Tėvai, auginantys vaikus, turinčius elgesio ar emocijų sutrikimų 
ir mokytojai, dirbantys su šiais vaikais; 

• Vaikai ir jaunimas; 

• Nėščiosios, gimdyvės ir mamos auginančios vaikus iki dvejų 
metų; 

• Lietuvos gyventojai, patiriantys pirmuosius nerimo, depresijos 
sindromus ir nesikreipiantys medicininės pagalbos. 

Produkto rodikliai Pateikiami priede 10.10 

Rezultato rodikliai Pateikiami priede 10.10 

Kaitos teorijos hipotezės • Programa pasiekė / pasieks suplanuotus stebėsenos rodiklius. 

• Programos įgyvendinimo metu buvo sėkmingai suvaldyti 
teigiami ir neigiami veiksniai turinys įtakos rodiklių pasiekimui. 
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Programa Intervencijos logikos aspektas Detalės 

• Programos įgyvendinimo procesas turi kokybės užtikrinimo 
mechanizmus. 

• Programa pasiekė ir kitų produktų bei rezultatų, kurie nėra 
fiksuoti rezultatų sistemoje. 

• Programos įgyvendinimo procesas ir taikomi įgyvendinimo 
būdai užtikrina produktų ir rezultatų ekonomiškumą ir 
pasiekimą laike. 

• Programos įgyvendinimo metu nebuvo reikšmingų vėlavimų. 

• Aplinkos pokyčiai yra palankūs projektų naudos tęstinumui. 

• Programos finansuotų projektų nauda yra ilgalaikė. 

• Projektų vykdytojai turi reikiamus pajėgumus išlaikyti projektų 
ilgalaikę naudą. 

• Projektų (ar projektų grupių) palyginimas pagal sąnaudų 
efektyvumo metodą patvirtina pasiekimų ekonomiškumą. 

• Programos poveikis paskatino (turėtų paskatinti) platesnio 
masto poveikį, neapsiribojant poveikiu tiesioginiams paramos 
gavėjams. 

Kultūra Sprendžiamos problemos • Iniciatyvos ir dialogo su regionų kultūros įstaigomis, 
operatoriais ir bendruomenėmis trūkumas; 

• Poreikis tobulinti paveldo reguliavimo, valdymo, pritaikymo 
visuomenės poreikiams, rinkodaros ir įvairių suinteresuotųjų 
šalių bendradarbiavimo įgūdžius ir žinias; 

• Infrastruktūros sąlygų, kurios yra būtinos kultūrinei veiklai 
vykdyti pagal vietos bendruomenių poreikius, prasta kokybė; 

• Būtinybė užtikrinti socialinę įtrauktį ir nediskriminavimą 
tautinių mažumų (daugiausia slavų kilmės, pvz., lenkų ir rusų) 
gyvenamuose regionuose. 

Programos tikslas Socialinės ir ekonominės plėtros stiprinimas per bendradarbiavimą 
kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą. Norint 
sumažinti socialinę atskirtį ir diskriminaciją, Programa siekia panaikinti 
esamą teritorinę nelygybę Lietuvoje aukštos kokybės kultūros produktų 
ir paslaugų prieinamumo prasme. 

Veiklų projektų kryptys • Kultūrinis švietimas; 

• Kultūros prieinamumo plėtojimas; 

• Vietos kultūrinio verslumo skatinimas.  

Kaitos teorijos hipotezės • Programos parengtos tinkamai, nes jos atitiko suinteresuotųjų 
grupių poreikius 

• Poreikiai yra aktualūs ne tik vienai institucijai, bet ir didesnei 
grupei/sub-sektoriui. 

• Siekiama sinergija ir sąsajos su kitais finansavimo šaltiniais 
buvo išnagrinėtos ir nustatytos programų planavimo metu. 

• Programa yra tinkamai suderinta su kitomis programomis ir 
kuria pridėtinę vertę. 

Skirtos mechanizmų ir bendrojo 
finansavimo sumos 

8 235 294 Eur 

Tikslinė grupė • Kultūros paveldo savininkai (privatūs, vieši asmenys, 
savivaldybės); 

• Meno ir kultūros įstaigos; 

• Vietos bendruomenės; 

• Plačioji visuomenė kaip dalyviai, naudotojai, lankytojai; 
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Programa Intervencijos logikos aspektas Detalės 

• Socialinę atskirtį ir diskriminaciją rajonuose patiriantys 
asmenys.  

Produkto rodikliai Pateikiami priede 10.11 

Rezultato rodikliai Pateikiami priede 10.11 

Kaitos teorijos hipotezės • Programa pasiekė / pasieks suplanuotus stebėsenos rodiklius. 

• Programos įgyvendinimo metu buvo sėkmingai suvaldyti 
teigiami ir neigiami veiksniai turinys įtakos rodiklių pasiekimui. 

• Programos įgyvendinimo procesas turi kokybės užtikrinimo 
mechanizmus. 

• Programa pasiekė ir kitų produktų bei rezultatų, kurie nėra 
fiksuoti rezultatų sistemoje. 

• Programos įgyvendinimo procesas ir taikomi įgyvendinimo 
būdai užtikrina produktų ir rezultatų ekonomiškumą ir 
pasiekimą laike. 

• Programos įgyvendinimo metu nebuvo reikšmingų vėlavimų. 

• Aplinkos pokyčiai yra palankūs projektų naudos tęstinumui. 

• Programos finansuotų projektų nauda yra ilgalaikė. 

• Projektų vykdytojai turi reikiamus pajėgumus išlaikyti projektų 
ilgalaikę naudą. 

• Projektų (ar projektų grupių) palyginimas pagal sąnaudų 
efektyvumo metodą patvirtina pasiekimų ekonomiškumą. 

• Programos poveikis paskatino (turėtų paskatinti) platesnio 
masto poveikį, neapsiribojant poveikiu tiesioginiams paramos 
gavėjams. 

Aplinkosauga, 
energetika, 
klimato kaita 

Sprendžiamos problemos • Netinkamas jūrinių šiukšlių stebėjimas ir identifikavimas jų, 
įskaitant mikroplastikus, daromo poveikio aplinkai; 

• Trūkumas aplinkosaugos vykdymo ir institucijų atitikties 
užtikrinimo nebrangiais, realaus laiko duomenimis apie jūrų ir 
paviršinio vandens telkinių būklę bei žemės naudojimo 
pokyčius; 

• Atliekų tvarkymo sistema Lietuvoje neužtikrina tinkamo 
pavojingų cheminių medžiagų identifikavimo; 

• Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE) tvarkomų radioaktyviųjų 
atliekų neigiamo poveikio aplinkai, ekosistemai ir gyventojams 
valdymas, kontrolė ir prevencija; 

• Vartotojų supratimo ir viešai prieinamos informacijos apie 
energijos naudojimo savo reikmės, mažųjų atsinaujinančios 
energijos technologijų naudojimo naudą trūkumas; 

• Savivaldybių ir kitų vietos valdžios institucijų neadekvatus 
prisitaikymas prie klimato kaitos; 

• Civilinės saugos sistemos ekstremaliųjų situacijų valdymas 
nesiremia viena bendra programa – skirtingos institucijos 
naudoja skirtingas sistemas, jos nėra tarpusavyje integruotos. 

Programos tikslas Geresnė ekosistemų aplinkosauginė būklė ir sumažintas neigiamas 
taršos ir kitos žmonių veiklos poveikis. 

Veiklų projektų kryptys • Visuomenės ir regionų prisitaikymo prie klimato kaitos 
gebėjimų stiprinimas; 

• Atsinaujinanti energija, energijos vartojimo efektyvumas, 
energetinis saugumas; 
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Programa Intervencijos logikos aspektas Detalės 

• Saugus Ignalinos atominės elektrinės uždarymas ir saugus 
atliekų tvarkymas (bendradarbiavimas su Norvegijos 
radiacinės saugos tarnyba); 

• Nelaimių prevencija ir pasiruošimas joms (galimybei įrengti 
Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų 
sistemą atsižvelgiant į kaimyninėse šalyse esančių atominių 
elektrinių keliamą pavojų); 

• Pavojingų atliekų ir (arba) jūrų valdymo gebėjimų stiprinimas. 

Kaitos teorijos hipotezės • Programos parengtos tinkamai, nes jos atitiko suinteresuotųjų 
grupių poreikius 

• Poreikiai yra aktualūs ne tik vienai institucijai, bet ir didesnei 
grupei/sub-sektoriui. 

• Siekiama sinergija ir sąsajos su kitais finansavimo šaltiniais 
buvo išnagrinėtos ir nustatytos programų planavimo metu. 

• Programa yra tinkamai suderinta su kitomis programomis ir 
kuria pridėtinę vertę. 

Skirtos mechanizmų ir bendrojo 
finansavimo sumos 

14 117 647 Eur 

Tikslinė grupė • Lietuvos gyventojai; 

• Aplinkos apsaugos agentūra; 

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 

• Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos apsaugos 
ministerijos; 

• Lietuvos savivaldybių darbuotojai; 

• Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 

• Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcija; 

• Norvegijos radiacinės saugos tarnybos specialistai; 

• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 
darbuotojai. 

Produkto rodikliai Pateikiami priede 10.12 

Rezultato rodikliai Pateikiami priede 10.12 

Kaitos teorijos hipotezės • Programa pasiekė / pasieks suplanuotus stebėsenos rodiklius. 

• Programos įgyvendinimo metu buvo sėkmingai suvaldyti 
teigiami ir neigiami veiksniai turinys įtakos rodiklių pasiekimui. 

• Programos įgyvendinimo procesas turi kokybės užtikrinimo 
mechanizmus. 

• Programa pasiekė ir kitų produktų bei rezultatų, kurie nėra 
fiksuoti rezultatų sistemoje. 

• Programos įgyvendinimo procesas ir taikomi įgyvendinimo 
būdai užtikrina produktų ir rezultatų ekonomiškumą ir 
pasiekimą laike. 

• Programos įgyvendinimo metu nebuvo reikšmingų vėlavimų. 

• Aplinkos pokyčiai yra palankūs projektų naudos tęstinumui. 

• Programos finansuotų projektų nauda yra ilgalaikė. 

• Projektų vykdytojai turi reikiamus pajėgumus išlaikyti projektų 
ilgalaikę naudą. 

• Projektų (ar projektų grupių) palyginimas pagal sąnaudų 
efektyvumo metodą patvirtina pasiekimų ekonomiškumą. 
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Programa Intervencijos logikos aspektas Detalės 

• Programos poveikis paskatino (turėtų paskatinti) platesnio 
masto poveikį, neapsiribojant poveikiu tiesioginiams paramos 
gavėjams. 

Verslo plėtra, 
inovacijos ir 
MVĮ 

Sprendžiamos problemos • Lietuvos perėjimas prie tvarios ir žalios ekonomikos, paremtos 
inovacijomis, žiedinės ekonomikos principais ir ekologiškų 
produktų vystymu; 

• Pažangesnes skaitmenines technologijas naudoja tik kai kurios 
pirmaujančios įmonės, o ypač dauguma MVĮ vis dar atsilieka; 

• Vidinės verslo plėtros ir inovacijų kūrimo skatinimo poreikis. 

Programos tikslas Prisidėti prie didesnės pridėtinės vertės kūrimo ir tvaraus ekonomikos 
augimo. Skatinamas Lietuvos įmonių (ypač MVĮ) konkurencingumas ir 
dvišalis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Norvegijos įmonių Žalios 
pramonės inovacijų ir IRT srityse. 

Veiklų projektų kryptys • Naujų aplinkai palankių, bio-grįstų produktų ar technologijų 
kūrimas ir komercializavimas. Rinkoje egzistuojančių 
inovatyvių technologijų, skatinančių gamtos išteklių tausojimą 
ir mažinančių neigiamą poveikį aplinkai, diegimas; 

• Inovatyvių IT sprendimų, produktų ir technologijų, pritaikomų 
įvairiuose pramonės sektoriuose, kūrimas. 

Kaitos teorijos hipotezės • Programos parengtos tinkamai, nes jos atitiko suinteresuotųjų 
grupių poreikius 

• Poreikiai yra aktualūs ne tik vienai institucijai, bet ir didesnei 
grupei/sub-sektoriui. 

• Siekiama sinergija ir sąsajos su kitais finansavimo šaltiniais 
buvo išnagrinėtos ir nustatytos programų planavimo metu. 

• Programa yra tinkamai suderinta su kitomis programomis ir 
kuria pridėtinę vertę. 

Skirtos mechanizmų ir bendrojo 
finansavimo sumos 

14 402 000 Eur 

Tikslinė grupė Bus nustatyta vertinimo metu 

Produkto rodikliai Pateikiami priede 10.14 

Rezultato rodikliai Pateikiami priede 10.14 

Kaitos teorijos hipotezės • Programa pasiekė / pasieks suplanuotus stebėsenos rodiklius. 

• Programos įgyvendinimo metu buvo sėkmingai suvaldyti 
teigiami ir neigiami veiksniai turinys įtakos rodiklių pasiekimui. 

• Programos įgyvendinimo procesas turi kokybės užtikrinimo 
mechanizmus. 

• Programa pasiekė ir kitų produktų bei rezultatų, kurie nėra 
fiksuoti rezultatų sistemoje. 

• Programos įgyvendinimo procesas ir taikomi įgyvendinimo 
būdai užtikrina produktų ir rezultatų ekonomiškumą ir 
pasiekimą laike. 

• Programos įgyvendinimo metu nebuvo reikšmingų vėlavimų. 

• Aplinkos pokyčiai yra palankūs projektų naudos tęstinumui. 

• Programos finansuotų projektų nauda yra ilgalaikė. 

• Projektų vykdytojai turi reikiamus pajėgumus išlaikyti projektų 
ilgalaikę naudą. 

• Projektų (ar projektų grupių) palyginimas pagal sąnaudų 
efektyvumo metodą patvirtina pasiekimų ekonomiškumą. 
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Programa Intervencijos logikos aspektas Detalės 

• Programos poveikis paskatino (turėtų paskatinti) platesnio 
masto poveikį, neapsiribojant poveikiu tiesioginiams paramos 
gavėjams. 

Moksliniai 
tyrimai 

Sprendžiamos problemos Bus nustatyta vertinimo metu 

Programos tikslas • Konsoliduoti Baltijos valstybių, Islandijos, Lichtenšteino ir 
Norvegijos mokslo potencialą; 

• Stiprinti regioninį bendradarbiavimą regiono šalims 
aktualiuose mokslo tyrimuose; 

• Užpildyti nišą tarp nacionalinio mokslo finansavimo ir Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos. 

Veiklų projektų kryptys Baltijos mokslinių tyrimų programa 

Kaitos teorijos hipotezės • Programos parengtos tinkamai, nes jos atitiko suinteresuotųjų 
grupių poreikius 

• Poreikiai yra aktualūs ne tik vienai institucijai, bet ir didesnei 
grupei/sub-sektoriui. 

• Siekiama sinergija ir sąsajos su kitais finansavimo šaltiniais 
buvo išnagrinėtos ir nustatytos programų planavimo metu. 

• Programa yra tinkamai suderinta su kitomis programomis ir 
kuria pridėtinę vertę. 

Skirtos mechanizmų ir bendrojo 
finansavimo sumos 

10 757 000 Eur 

Tikslinė grupė Baltijos valstybių, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos mokslo įstaigos 

Produkto rodikliai Pateikiami priede 10.15 

Rezultato rodikliai Pateikiami priede 10.15 

Kaitos teorijos hipotezės • Programa pasiekė / pasieks suplanuotus stebėsenos rodiklius. 

• Programos įgyvendinimo metu buvo sėkmingai suvaldyti 
teigiami ir neigiami veiksniai turinys įtakos rodiklių pasiekimui. 

• Programos įgyvendinimo procesas turi kokybės užtikrinimo 
mechanizmus. 

• Programa pasiekė ir kitų produktų bei rezultatų, kurie nėra 
fiksuoti rezultatų sistemoje. 

• Programos įgyvendinimo procesas ir taikomi įgyvendinimo 
būdai užtikrina produktų ir rezultatų ekonomiškumą ir 
pasiekimą laike. 

• Programos įgyvendinimo metu nebuvo reikšmingų vėlavimų. 

• Aplinkos pokyčiai yra palankūs projektų naudos tęstinumui. 

• Programos finansuotų projektų nauda yra ilgalaikė. 

• Projektų vykdytojai turi reikiamus pajėgumus išlaikyti projektų 
ilgalaikę naudą. 

• Projektų (ar projektų grupių) palyginimas pagal sąnaudų 
efektyvumo metodą patvirtina pasiekimų ekonomiškumą. 

• Programos poveikis paskatino (turėtų paskatinti) platesnio 
masto poveikį, neapsiribojant poveikiu tiesioginiams paramos 
gavėjams. 

Teisingumas 
ir vidaus 
reikalai 

Sprendžiamos problemos • Ilgai trunkantys teisminiai procesai; 

• Didelis visuomenės nepasitikėjimas teismais ir didelis socialinis 
emocinis nepasitenkinimas teismų ir prokuratūros sistema; 
menkas visuomenės informuotumas apie teismų sistemos 
skaidrumą, objektyvumą ir nepriklausomumą; 
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Programa Intervencijos logikos aspektas Detalės 

• Sudėtingos teisėjų atrankos ir vertinimo procedūros; 

• Modernių, sisteminių priemonių, mažinančių teismų ir 
prokuratūrų darbo krūvį, trūkumas, įskaitant didelę 
darbuotojų kaitą; 

• Modernių paslaugų ir fizinio bei psichologinio saugumo 
trūkumas teismuose, liudytojų ir nukentėjusiųjų poreikių ir 
lūkesčių tenkinimo žema kokybė; 

• Galimybių susipažinti su užsienio praktika trūkumas; 

• Prasta IT sistemų kokybė; daugelis administracinių ir valdymo 
klausimų vis dar sprendžiami rankiniu būdu; 

• Nepakankama reakcija į naujas nusikalstamumo formas; 

• Tiek įkalinimo, tiek probacijos įstaigoms Lietuvoje vis dar 
trūksta materialinių ir žmogiškųjų išteklių, būtinų tinkamai 
užtikrinti klientų žmogaus teises; 

• Nuteistųjų ir suimtųjų skaičius tebėra didelis; 

• Plačiai paplitęs smurtas šeimoje ir smurtas lyties pagrindu; 

• Kriminalinės žvalgybos priemonėmis tiriant tarpvalstybinius, 
sunkius ir organizuotus nusikaltimus ar kitas nusikalstamas 
veikas arba atliekant ikiteisminį tyrimą ir kriminalistinę 
ekspertizę dažnai susiduriama su daug sunkumų. 

Programos tikslas Stiprinti teisinę valstybę Lietuvoje 

Veiklų projektų kryptys • Lietuvos teismų sistemos ir prokuratūros efektyvumas;  

• Bausmių vykdymo sistema; 

• Smurto šeimoje ar lyties pagrindu atvejais užtikrinama 
prevencija bei reagavimo sistema; 

• Policijos gebėjimai kovoje su nusikalstamumu. 

Kaitos teorijos hipotezės • Programos parengtos tinkamai, nes jos atitiko suinteresuotųjų 
grupių poreikius 

• Poreikiai yra aktualūs ne tik vienai institucijai, bet ir didesnei 
grupei/sub-sektoriui. 

• Siekiama sinergija ir sąsajos su kitais finansavimo šaltiniais 
buvo išnagrinėtos ir nustatytos programų planavimo metu. 

• Programa yra tinkamai suderinta su kitomis programomis ir 
kuria pridėtinę vertę. 

Skirtos mechanizmų ir bendrojo 
finansavimo sumos 

40 442 353 Eur 

Tikslinė grupė • Teismų sistemos darbuotojai (teisėjai, teismų ir Nacionalinės 
teismų administracijos darbuotojai); 

• Lietuvos Respublikos prokuratūros darbuotojai; 

• Bausmių vykdymo sistemos, probacijos darbuotojai; 

• Ikiteisminio tyrimo pareigūnai, bendruomenių pareigūnai; 

• Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Lietuvos apskričių 
vyriausiųjų policijos komisariatų kriminalinės policijos 
padalinių pareigūnai; 

• Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro kriminalistinius 
tyrimus atliekantys specialistai; 

• Nuteistieji; 

• NVO atstovai. 

Produkto rodikliai Pateikiami priede 10.13 
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Programa Intervencijos logikos aspektas Detalės 

Rezultato rodikliai Pateikiami priede 10.13 

Kaitos teorijos hipotezės • Programa pasiekė / pasieks suplanuotus stebėsenos rodiklius. 

• Programos įgyvendinimo metu buvo sėkmingai suvaldyti 
teigiami ir neigiami veiksniai turinys įtakos rodiklių pasiekimui. 

• Programos įgyvendinimo procesas turi kokybės užtikrinimo 
mechanizmus. 

• Programa pasiekė ir kitų produktų bei rezultatų, kurie nėra 
fiksuoti rezultatų sistemoje. 

• Programos įgyvendinimo procesas ir taikomi įgyvendinimo 
būdai užtikrina produktų ir rezultatų ekonomiškumą ir 
pasiekimą laike. 

• Programos įgyvendinimo metu nebuvo reikšmingų vėlavimų. 

• Aplinkos pokyčiai yra palankūs projektų naudos tęstinumui. 

• Programos finansuotų projektų nauda yra ilgalaikė. 

• Projektų vykdytojai turi reikiamus pajėgumus išlaikyti projektų 
ilgalaikę naudą. 

• Projektų (ar projektų grupių) palyginimas pagal sąnaudų 
efektyvumo metodą patvirtina pasiekimų ekonomiškumą. 

• Programos poveikis paskatino (turėtų paskatinti) platesnio 
masto poveikį, neapsiribojant poveikiu tiesioginiams paramos 
gavėjams. 

Šaltinis: Parengta Vertintojo remiantis https://www.eeagrants.lt/programos/aprasymas/programos-aprasymas/program/0, 
susitarimo memorandumuose ir koncepcijose pateikta informacija 

  

https://www.eeagrants.lt/programos/aprasymas/programos-aprasymas/program/0


2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų tarpinis vertinimas 

 

83 

 

 

10.9. Gautos paraiškos ir finansuoti projektai pagal kvietimus 

Kvietimo 
numeris 

Kvietimo pavadinimas 
Atmesta 
paraiška 

Rengiama 
sutartis 

Vertinama 
paraiška 

Vykdomas 
projektas 

Viso 
paraiškų 

Paraiškų 
ir 
finansuot
ų 
projektų 
santykis 

LT03-1-SADM-
K01 

Vienos stotelės šeimoms 
ir vaikams centrų 
įkūrimas 

2   1 2 5 2,0 

LT03-1-SAM-
K01 

Adaptuoto ir išplėsto 
jaunimui palankių 
sveikatos priežiūros 
paslaugų (JPSPP) teikimo 
modelio įdiegimas 

2   2 9 13 1,2 

LT03-1-SAM-
K02 

Gerovės konsultantų 
modelio įdiegimas 

3     7 10 1,4 

LT03-1-SAM-
K03 

Gerovės konsultantų 
modelio įdiegimas 

1     7 8 1,1 

LT03-2-SADM-
K01 

Socialinės integracijos 
stiprinimo mechanizmai 
vaikams ir jaunuoliams 
su aukštos rizikos 
elgsena ir (ar) iš 
nepalankių aplinkų 

45     11 56 5,1 

LT03-2-SADM-
K02 

Socialinės integracijos 
stiprinimo mechanizmai 
vaikams ir jaunuoliams 
su aukštos rizikos 
elgsena ir (ar) iš 
nepalankių aplinkų 

5     3 8 2,7 

LT03-2-SAM-
K01 

Ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo 
įstaigų sveikatos 
kabinetų aprūpinimas 
metodinėmis 
priemonėmis 

  2 8 10 20 1,0 

LT03-2-SAM-
K02 

Šeimų lankymo, teikiant 
ankstyvosios 
intervencijos paslaugas, 
modelio įdiegimas 

1     4 5 1,3 

LT03-2-SAM-
K03 

Šeimų lankymo, teikiant 
ankstyvosios 
intervencijos paslaugas, 
modelio įdiegimas 

3     8 11 1,4 

LT04-1-KM-
K01 

Kultūros prieinamumo 
plėtojimas ir kultūrinio 
švietimo stiprinimas 

30   9 10 49 4,0 

LT04-3-KM-
K01 

Vietos kultūrinio 
verslumo skatinimas 

87     5 92 18,4 
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Kvietimo 
numeris 

Kvietimo pavadinimas 
Atmesta 
paraiška 

Rengiama 
sutartis 

Vertinama 
paraiška 

Vykdomas 
projektas 

Viso 
paraiškų 

Paraiškų 
ir 
finansuot
ų 
projektų 
santykis 

LT07-1-EIM-
K01 

Žalios pramonės 
inovacijos 

20     6 26 4,3 

LT07-1-EIM-
K02 

Informaciniai ryšiai ir 
technologijos 

24     11 35 3,2 

LT07-1-EIM-
K03 

Verslo įgūdžių 
stiprinimas 

4       4  - 

LT07-1-EIM-
K04 

Žalios pramonės 
inovacijos, įskaitant 
bioekonomiką 

    8   8  - 

LT08-1-
ŠMSM-K01 

Baltijos mokslinių tyrimų 
programa 

      12 79 6,6 

Bendras   227 2 28 105 429 3,7 

Šaltinis: Parengta Vertintojo remiantis NORIS informacija ir LMT duomenimis 
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10.10. Sveikatos programos rodikliai ir tikėtinas jų pasiekimas 

(žaliai – pasiekti/tikėtina bus pasiekti; oranžiniai – tikėtina nebus pasiekti; geltoni – neaišku; balti – nevertinama) 

Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta 
reikšmė 

nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose 
arba įvesta 
atsakingos 
institucijos 

SAM 
LT03-1-
P1 

JPSPP koordinatorių, 
apmokytų atvejo vadybos, 
skaičius Produkto žm. 24 63 0 

SAM 
LT03-1-
P10 

Sukurta ir išbandyta 
specializuota mokymų 
programa medicinos ir ne 
medicinos personalui Produkto vnt. 1 1 0 

SAM 
LT03-1-
P11 

Specialistų, apmokytų 
„psichosocialinių 
kompetencijų“ srityje, 
skaičius Produkto žm. 30 30 0 

  
LT03-1-
P12 

Dalyvių iš valstybių 
paramos gavėjų, 
dalyvaujančių mainuose, 
skaičius (išskaidyta pagal 
lytį, valstybę donorę) Produkto vnt. 20 0 0 

SADM 
LT03-1-
P13 

Dalyvių iš valstybių 
donorių, dalyvaujančių 
mainuose, skaičius 
(išskaidyta pagal lytį, 
valstybę donorę) Produkto vnt. 12 2 1 

  
LT03-1-
P14 

Projektų, įgyvendinamų 
partnerystėje su šalių 
donorių partneriais 
(išskaidyta pagal šalis 
Valstybes donores), 
skaičius Produkto vnt. 7 0 0 

SADM 
LT03-1-
P15 

MDFT specialistų išspręstų 
atvejų skaičius per metus Produkto vnt. 105 105 0 

SAM 
LT03-1-
P16 

Asmenų, besikreipusių į 
gerovės konsultantą su 
lengvais nerimo, streso, 
nemigos, depresijos ar 
psichologinės adaptacijos 
problemų požymiais ir 
užbaigusių pilną 
konsultacijų kursą, skaičius Produkto žm. 5 580 5 520 0 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta 
reikšmė 

nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose 
arba įvesta 
atsakingos 
institucijos 

SADM 
LT03-1-
P17 

Privalomas paslaugas 
gavusių asmenų skaičius Produkto vnt. 0 700 0 

SAM 
LT03-1-
P18 

Paslaugas gavusių asmenų 
skaičius per metus, 
pasibaigus projekto 
įgyvendinimo laikotarpiui Produkto vnt. 0 7 407 0 

SAM 
LT03-1-
P2 

Savivaldybių, 
įgyvendinančių atnaujintą 
jaunimui palankių 
sveikatos priežiūros 
paslaugų modelį 2014–
2021 m. periode, skaičius Produkto vnt. 22 24 1 

SAM 
LT03-1-
P3 

Sukurtų ir išvystytų 
algoritmų skaičius Produkto vnt. 8 2 2 

SADM 
LT03-1-
P4 

Tėvų, kurių tėvystės 
įgūdžiai buvo sustiprinti, 
skaičius Produkto žm. 100 205 0 

SADM 
LT03-1-
P5 

Specialistų, dirbančių su 
vaikais ir šeimomis, kurie 
buvo apmokyti dirbti su 
atvejo vadyba, skaičius Produkto žm. 20 78 14 

SADM 
LT03-1-
P6 

Įsteigti „vienos stotelės“ 
centrai (egzistuojančios 
infrastruktūros pagrindu) Produkto vnt. 2 2 0 

SADM 
LT03-1-
P7 

Sukurtų MDFT komandų 
skaičius Produkto vnt. 3 3 3 

SADM 
LT03-1-
P8 

MDFT specialistų išspręstų 
atvejų skaičius Produkto vnt. 63 76 11 

SADM 
LT03-1-
P9 

Specialistų, apmokytų 
dirbti pagal MDFT, skaičius Produkto žm. 21 21 6 

SAM 
LT03-1-
R1 

Paslaugas gavusių asmenų 
skaičius Rezultato žm. 9 663 25 709 8 641 

SADM 
LT03-1-
R2 

Pasitenkinimo suteiktomis 
paslaugomis lygis Rezultato vnt. 4 48,50 36,79 

  
LT03-1-
R3 

Pasitikėjimo tarp 
bendradarbiaujančių 
paramos gavėjų ir Donorų 
valstybių subjektų lygis 
(išskaidyta pabal valstybės 
tipą) Rezultato skalė 4,50 0 0 

  
LT03-1-
R4 

Pasitenkinimo partneryste 
lygis (išskaidyta pagal 
valstybės tipą) Rezultato skalė 4,50 0 0 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta 
reikšmė 

nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose 
arba įvesta 
atsakingos 
institucijos 

  
LT03-1-
R5 

Bendradarbiaujančių 
organizacijų, pritaikančių 
partnerystėje įgytas žinias, 
dalis (išskaidyta pagal 
valstybės tipą) Rezultato % 50 0 0 

SAM 
LT03-1-
R6 

Nacionalinių koordinatorių 
ir savivaldybių jaunimo 
koordinatorių susitikimai 
per metus Rezultato vnt. 9 1 0 

SADM 
LT03-2-
P1 

Išplėtotų ir įgyvendintų 
iniciatyvų, skirtų vaikams ir 
jaunimui iš pažeidžiamų 
grupių, skaičius Produkto vnt. 17 16 0 

SADM 
LT03-2-
P10 

Dalyvių iš valstybių 
paramos gavėjų, 
dalyvaujančių mainuose, 
skaičius (išskaidyta pagal 
lytį, valstybę donorę) Produkto vnt. 20 9 0 

SAM 
LT03-2-
P11 

Dalyvių iš valstybių 
donorių, dalyvaujančių 
mainuose, skaičius 
(išskaidyta pagal lytį, 
valstybę donorę); Produkto vnt. 12 9 0 

SAM 
LT03-2-
P12 

Projektų, įgyvendinamų 
partnerystėje su šalių 
donorių partneriais 
(išskaidyta pagal šalis 
Valstybes donores), 
skaičius Produkto vnt. 7 5 0 

SAM 
LT03-2-
P13 

Apmokytų tėvų skaičius 
per metus (pagal lytį) Produkto vnt. 400 400 0 

SAM 
LT03-2-
P14 

Asmenų, gavusių šeimų 
lankymo specialisto (-ų) 
paslaugas per metus, 
skaičius Produkto žm. 100 325 0 

SAM 
LT03-2-
P2 

Ikimokyklinio ir mokyklinio 
ugdymo įstaigų sveikatos 
kabinetų, kuriuose buvo 
patobulintos paslaugos 
vaikams, skaičius Produkto vnt. 500 311 0 

SAM 
LT03-2-
P3 

Vietinių 
specialistų/paslaugų 
teikėjų, teikiančių 
paslaugas vaikams ir (arba) 
jaunimui, skaičius Produkto žm. 425 1 887 74 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta 
reikšmė 

nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose 
arba įvesta 
atsakingos 
institucijos 

SAM 
LT03-2-
P4 

Pritaikytų programų 
skaičius Produkto vnt. 1 2 0 

SAM 
LT03-2-
P5 Apmokytų tėvų skaičius Produkto žm. 840 1 116 410 

SAM 
LT03-2-
P6 

Apmokytų grupių vadovų 
skaičius Produkto žm. 40 86 40 

SAM 
LT03-2-
P7 

Išbandytas šeimų lankymo, 
teikiant ankstyvosios 
intervencijos paslaugas, 
modelis Lietuvoje Produkto vnt. 1 1 0 

SAM 
LT03-2-
P8 

Specialistų, apmokytų 
vykdyti vizitus namuose, 
skaičius Produkto žm. 30 30 13 

SAM 
LT03-2-
P9 

Savivaldybių, 
dalyvaujančių Šeimų 
lankymo, teikiant 
ankstyvosios intervencijos 
paslaugas, modelyje, 
skaičius Produkto vnt. 10 14 4 

SAM 
LT03-2-
R1 

Suteiktų ar pagerintų 
paslaugų gavėjų skaičius Rezultato žm. 1 617 25 991 235 

SADM 
LT03-2-
R2 

Apmokytų specialistų, 
patvirtinančių apie 
sustiprintus gebėjimus 
atpažinti ir gydyti vaikų ir 
jaunimo patiriančio 
patyčias ir (arba) 
psichosocialines 
problemas atvejus, dalis Rezultato % 80 2 086 241,85 

  
LT03-2-
R3 

Pasitikėjimo tarp 
bendradarbiaujančių 
paramos gavėjų ir Donorų 
valstybių subjektų lygis 
(išskaidyta pabal valstybės 
tipą) Rezultato skalė 4,50 0 0 

  
LT03-2-
R4 

Pasitenkinimo partneryste 
lygis (išskaidyta pagal 
valstybės tipą) Rezultato skalė 4,50 0 0 

  
LT03-2-
R5 

Bendradarbiaujančių 
organizacijų, pritaikančių 
partnerystėje įgytas žinias, 
dalis (išskaidyta pagal 
valstybės tipą) Rezultato % 50 0 0 

  
LT03-3-
R1 

Sėkmingai įgyvendinta 
programa Rezultato vnt. 1 0 0 
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Šaltinis: Parengta Vertintojo remiantis NORIS duomenimis vertinimo dieną ir interviu medžiaga 

10.11. Kultūros programos rodikliai ir tikėtinas jų pasiekimas  

(žaliai – pasiekti/tikėtina bus pasiekti; oranžiniai – tikėtina nebus pasiekti; geltoni – neaišku; balti – nevertinama) 

Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta reikšmė 
nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose arba 
įvesta atsakingos 

institucijos 

KM 
LT04-1-
P1 

Programos finansuotų 
veiklų skaičius Produkto vnt. 107 532 65 

KM 
LT04-1-
P10 

Darbuotojų iš valstybių 
paramos gavėjų, 
dalyvaujančių mainuose, 
skaičius (išskaidyta pagal 
lytį, valstybę donorę). Produkto vnt. 31 32 24 

KM 
LT04-1-
P2 

Į veiklas ir renginius 
regioniniu ar vietos lygiu 
įtrauktų vaikų ir jaunimo 
skaičius Produkto vnt. 5 350 32 884 5 768 

KM 
LT04-1-
P3 

Vietos suinteresuotųjų 
šalių, įtrauktų į renginius 
ir veiklas regioniniu ar 
vietos lygiu, skaičius Produkto vnt. 11 108 19 

KM 
LT04-1-
P4 

Projektų, skatinančių 
visuomenės 
sąmoningumą apie 
socialinę įtrauktį ir 
nediskriminavimą, 
skaičius Produkto vnt. 3 4 0 

KM 
LT04-1-
P5 

Projektų, įgyvendinamų 
partnerystėje tarp 
skirtingų sektorių, 
skaičius Produkto vnt. 4 8 1 

KM 
LT04-1-
P6 

Visų projekto vykdytojų ir 
(ar) partnerio (-ių) 
įvykdytų kultūrinės 
edukacijos veiklų dalyvių 
skaičius Produkto vnt. 321 18 782 272 

KM 
LT04-1-
P7 

Įgyvendintų bendrų 
kultūrinių veiklų skaičius Produkto vnt. 13 58 12 

  
LT04-1-
P8 

Projektų, įgyvendinamų 
partnerystėje su šalių 
donorių partneriais 
(išskaidyta pagal šalis 
Valstybes donores), 
skaičius Produkto vnt. 11 0 0 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta reikšmė 
nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose arba 
įvesta atsakingos 

institucijos 

KM 
LT04-1-
P9 

Darbuotojų iš valstybių 
donorių, dalyvaujančių 
mainuose, skaičius 
(išskaidyta pagal lytį, 
valstybę donorę); Produkto vnt. 26 23 8 

KM 
LT04-1-
R1 

Programos finansuotų 
renginių dalyvių skaičius Rezultato vnt. 32 100 52 082 12 106 

KM 
LT04-1-
R2 

Vietos naudos gavėjų, 
dalyvaujančių projektų 
veiklose, dalis. Rezultato % 42,80 481,16 64,43 

KM 
LT04-1-
R3 

Asmenų, pranešančių 
apie padidėjusį kultūrinių 
veiklų prieinamumą, dalis Rezultato % 76 743,94 99,41 

  
LT04-1-
R4 

Pasitenkinimo 
partneryste lygis 
(išskaidyta pagal 
valstybės tipą) Rezultato vnt. 4,50 0 0 

  
LT04-1-
R5 

Pasitikėjimo lygis tarp 
valstybių donorių ir 
valstybių paramos gavėjų 
subjektų lygis (išskaidyta 
pagal valstybės tipą) Rezultato vnt. 4,50 0 0 

  
LT04-1-
R6 

Bendradarbiaujančių 
organizacijų, pritaikančių 
partnerystėje įgytas 
žinias, dalis Rezultato % 50 0 0 

KM 
LT04-2-
P1 

Vietos lygiu organizuotų 
informuotumo didinimo 
renginių, konferencijų 
visuomenei skaičius Produkto vnt. 30 30 14 

KM 
LT04-2-
P10 

Veikiančių mobiliųjų 
komandų skaičius Produkto vnt. 3 3 0 

KM 
LT04-2-
P11 

Stebėtų kultūros paveldo 
objektų skaičius Produkto vnt. 350 350 0 

KM 
LT04-2-
P12 

Parengtų išsamių 
kultūros paveldo 
prevencijos ir priežiūros 
planų skaičius Produkto vnt. 350 350 0 

KM 
LT04-2-
P2 

Parengti išsamūs 
kultūros paveldo 
prevencijos ir priežiūros 
planai Produkto vnt. 200 200 70 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta reikšmė 
nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose arba 
įvesta atsakingos 

institucijos 

KM 
LT04-2-
P3 

Konsultacijų su vietos 
suinteresuotaisiais 
subjektais, susijusių su 
specifinių kultūros 
paveldo objektų 
išsaugojimu ir 
atgaivinimu, skaičius Produkto vnt. 6 6 2 

KM 
LT04-2-
P4 

Sukurtų mobiliųjų 
komandų skaičius Produkto vnt. 3 3 3 

KM 
LT04-2-
P5 

Vietos lygmeniu 
apmokytų žmonių 
skaičius (paskirstyta 
pagal lytį) Produkto vnt. 120 120 80 

  
LT04-2-
P6 

Įgyvendintų bendrų 
kultūrinių veiklų skaičius Produkto vnt. 13 0 0 

  
LT04-2-
P7 

Projektų, įgyvendinamų 
partnerystėje su šalių 
donorių partneriais 
(išskaidyta pagal šalis 
Valstybes donores), 
skaičius Produkto vnt. 11 0 0 

KM 
LT04-2-
P8 

Darbuotojų iš valstybių 
donorių, dalyvaujančių 
mainuose, skaičius 
(išskaidyta pagal lytį, 
valstybę donorę); Produkto vnt. 26 31 12 

KM 
LT04-2-
P9 

Darbuotojų iš valstybių 
paramos gavėjų, 
dalyvaujančių mainuose, 
skaičius (išskaidyta pagal 
lytį, valstybę donorę). Produkto vnt. 31 22 4 

KM 
LT04-2-
R1 

Metinis stebėtų kultūros 
paveldo objektų skaičius Rezultato vnt. 200 200 70 

KM 
LT04-2-
R2 

Sukurtų darbo vietų 
skaičius (paskirstyta 
pagal lytį, amžių) Rezultato vnt. 9 11 10 

  
LT04-2-
R3 

Pasitenkinimo 
partneryste lygis 
(išskaidyta pagal 
valstybės tipą) Rezultato skalė 4,50 0 0 

  
LT04-2-
R4 

Pasitenkinimo 
partneryste lygis 
(išskaidyta pagal 
valstybės tipą) Rezultato skalė 4,50 0 0 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta reikšmė 
nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose arba 
įvesta atsakingos 

institucijos 

  
LT04-2-
R5 

Bendradarbiaujančių 
organizacijų, pritaikančių 
partnerystėje įgytas 
žinias, dalis (išskaidyta 
pagal valstybės tipą) Rezultato % 50 0 0 

KM 
LT04-3-
P1 

Įgyvendintų veiklų ar 
kampanijų, skirtų 
kultūros išteklių 
naudojimui skaičius Produkto vnt. 2 16 0 

KM 
LT04-3-
P10 

Projektų, įgyvendinamų 
partnerystėje su šalių 
donorių partneriais 
skaičius (išskaidyta pagal 
Valstybes donores) Produkto vnt. 11 5 0 

KM 
LT04-3-
P11 

Darbuotojų iš valstybių 
donorių, dalyvaujančių 
mainuose, skaičius 
(išskaidyta pagal lytį, 
Valstybę donorę) Produkto vnt. 26 5 0 

KM 
LT04-3-
P12 

Darbuotojų iš valstybių 
paramos gavėjų, 
dalyvaujančių mainuose, 
skaičius (išskaidyta pagal 
lytį, Valstybę donorę) Produkto vnt. 31 34 6 

KM 
LT04-3-
P2 

Parengtų rinkodaros 
strategijų skaičius Produkto vnt. 4 3 2 

KM 
LT04-3-
P3 

Kultūrinio verslumo 
mokymų dalyvių skaičius Produkto vnt. 100 765 68 

KM 
LT04-3-
P4 

Atkurtų ir kultūriniams 
tikslams pritaikytų į 
kultūros vertybių registrą 
įtrauktų nekilnojamojo 
kultūros vertybių skaičius Produkto vnt. 2 3 0 

KM 
LT04-3-
P5 

Į verslumo skatinimo 
veiklas įtrauktų vietos 
suinteresuotų šalių 
skaičius Produkto vnt. 10 24 1 

KM 
LT04-3-
P6 

Sukurtų naujų paslaugų 
skaičius Produkto vnt. 4 32 1 

KM 
LT04-3-
P7 

Projektų, naudojančių 
kūrybiškos vietokūros 
metodą, skaičius Produkto vnt. 4 5 0 

KM 
LT04-3-
P8 

Kultūriniams tikslams 
pritaikytų vietų, 
neįtrauktų į kultūros 
vertybių registrą, skaičius Produkto vnt. 2 2 0 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta reikšmė 
nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose arba 
įvesta atsakingos 

institucijos 

KM 
LT04-3-
P9 

Įgyvendintų bendrų 
kultūrinių veiklų skaičius Produkto vnt. 13 14 1 

KM 
LT04-3-
R1 

Metinių pajamų 
padidėjimas dėl projekto 
veiklų Rezultato % 2 440 0 

KM 
LT04-3-
R2 

Mokymų dalyvių, 
pranešusių apie 
padidėjusius kultūrinio 
verslumo gebėjimus, 
dalis Rezultato % 50 375 95,81 

KM 
LT04-3-
R3 

Vietos bendruomenių 
(projekto vykdytojai) 
įgyvendintų projektų 
dalis Rezultato % 30 100 0 

  
LT04-3-
R4 

Pasitenkinimo 
partneryste lygis 
(išskaidyta pagal 
Valstybės tipą) Rezultato skalė 4,50 0 0 

  
LT04-3-
R5 

Pasitikėjimo lygis tarp 
valstybių donorių ir 
valstybių paramos gavėjų 
subjektų (išskaidyta pagal 
Valstybės tipą) Rezultato skalė 4,50 0 0 

  
LT04-3-
R6 

Bendradarbiaujančių 
organizacijų, pritaikančių 
partnerystėje įgytas 
žinias, dalis (išskaidyta 
pagal Valstybės tipą Rezultato % 50 0 0 

  
LT04-4-
R1 

Sėkmingai įgyvendinta 
programa Rezultato vnt. 1 0 0 

Šaltinis: Parengta Vertintojo remiantis NORIS duomenimis vertinimo dieną ir interviu medžiaga 
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10.12. Aplinkos programos rodikliai ir tikėtinas jų pasiekimas  

(žaliai – pasiekti/tikėtina bus pasiekti; oranžiniai – tikėtina nebus pasiekti; geltoni – neaišku; balti – nevertinama) 

Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta reikšmė 
nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose arba 
įvesta atsakingos 

institucijos 

AM 
LT05-1-
P1 

Parengtų metodikų 
skaičius Produkto vnt. 4 4 3 

  
LT05-1-
P10 

Ekspertų iš Norvegijos, 
dalyvaujančių mainuose, 
skaičius (išskaidyta pagal 
lytį, valstybę donorę) Produkto vnt. 10 0 0 

AM 
LT05-1-
P2 

Parengta studija apie 
pagrindinius pavojingų 
atliekų šaltinius ir jų 
apdorojimo būdus Produkto vnt. 1 1 0 

AM 
LT05-1-
P3 

Ištirtų šiukšlių patekimo į 
jūrą kelių skaičius Produkto vnt. 7 7 0 

AM 
LT05-1-
P4 

Surinkti pradiniai 
duomenys apie makro ir 
mikro šiukšlių išmetimą į 
Baltijos jūrą iš Lietuvos 
šaltinių Produkto vnt. 1 1 0 

AM 
LT05-1-
P5 

Remiamų priemonių 
skaičius Produkto vnt. 1 1 0 

AM 
LT05-1-
P6 

Sukurta įrankių 
biblioteka (aplikacijų 
rinkinys) Produkto vnt. 1 1 0 

AM 
LT05-1-
P7 

Apmokytų specialistų 
skaičius (išskaidyta pagal 
lytį) Produkto vnt. 30 30 0 

  
LT05-1-
P8 

Projektų, įgyvendinamų 
partnerystėje su šalių 
donorių partneriais 
(išskaidyta pagal šalis 
Valstybes donores), 
skaičius Produkto vnt. 3 0 0 

  
LT05-1-
P9 

Ekspertų iš Lietuvos, 
dalyvaujančių mainuose, 
skaičius (išskaidyta pagal 
lytį, valstybę donorę) Produkto vnt. 20 0 0 

AM 
LT05-1-
R1 

Atliktos studijos ir 
vertinimai, siekiant 
sustiprinti Valstybinę 
aplinkos monitoringo 
programą Rezultato vnt. 1 1 0 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta reikšmė 
nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose arba 
įvesta atsakingos 

institucijos 

AM 
LT05-1-
R2 

Darbuotojų, nurodžiusių, 
kad pagerino įgūdžius / 
kompetencijas 
identifikuojant 
pavojingas atliekas, dalis Rezultato % 75 75 0 

AM 
LT05-1-
R3 

Kasmet stebimų ežerų ir 
tvenkinių, įregistruotų 
Upių, ežerų ir tvenkinių 
kadastre, procentas Rezultato % 70 70 0 

AM 
LT05-1-
R4 

Žemėnaudos pokyčių 
vertinimo dažnis (metais) Rezultato vnt. 1 1 0 

  
LT05-1-
R5 

Pasitikėjimo tarp 
bendradarbiaujančių 
paramos gavėjų ir 
Donorų valstybių 
subjektų lygis (išskaidyta 
pagal valstybės tipą) Rezultato skalė 4,50 0 0 

  
LT05-1-
R6 

Pasitenkinimo 
partneryste lygis 
(išskaidyta pagal 
valstybės tipą) Rezultato skalė 4,50 0 0 

  
LT05-1-
R7 

Bendradarbiaujančių 
organizacijų, pritaikančių 
partnerystėje įgytas 
žinias, dalis (išskaidyta 
pagal valstybės tipą) Rezultato % 50 0 0 

EM 
LT05-2-
P1 

Potencialaus regiono, 
kuriame būtų įrengtas 
giluminis atliekynas, 
atrankos ataskaitų 
skaičius Produkto vnt. 5 5 1 

EM 
LT05-2-
P2 

Parengta saugos 
pagrindimo ataskaita Produkto vnt. 1 1 0 

EM 
LT05-2-
P3 

Saugos pagrindimo 
ataskaitos peržiūros 
ataskaitų skaičius Produkto vnt. 1 2 0 

EM 
LT05-2-
P4 

Apmokytų specialistų 
skaičius (išskaidyta pagal 
lytį) Produkto vnt. 24 24 24 

EM 
LT05-2-
P5 

Specialistų, dalyvavusių 
techniniuose 
susitikimuose, skaičius Produkto vnt. 124 124 124 

  
LT05-2-
P6 

Projektų, įgyvendinamų 
partnerystėje su šalių 
donorių partneriais 
(išskaidyta pagal šalis Produkto vnt. 3 0 0 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta reikšmė 
nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose arba 
įvesta atsakingos 

institucijos 

Valstybes donores), 
skaičius 

  
LT05-2-
P7 

Ekspertų iš Lietuvos, 
dalyvaujančių mainuose, 
skaičius (išskaidyta pagal 
lytį, valstybę donorę) Produkto vnt. 20 0 0 

  
LT05-2-
P8 

Ekspertų iš Norvegijos, 
dalyvaujančių mainuose, 
skaičius (išskaidyta pagal 
lytį, valstybę donorę) Produkto vnt. 10 0 0 

EM 
LT05-2-
R1 

Pagerintos 
radioaktyviųjų atliekų 
saugaus tvarkymo 
sąlygos Rezultato vnt. 1 1 0 

EM 
LT05-2-
R2 

Sukurtų panaudoto 
branduolinio kuro, 
ilgaamžių radioaktyviųjų 
ir sąlyginio nuotėkio lygio 
pramoninių atliekų 
šalinimo/ saugojimo 
koncepcinių sprendimų 
skaičius Rezultato vnt. 3 3 0 

  
LT05-2-
R3 

Pasitikėjimo tarp 
bendradarbiaujančių 
paramos gavėjų ir 
Donorų valstybių 
subjektų lygis (išskaidyta 
pabal valstybės tipą) Rezultato skalė 4,50 0 0 

  
LT05-2-
R4 

Pasitenkinimo 
partneryste lygis 
(išskaidyta pagal 
valstybės tipą) Rezultato skalė 4,50 0 0 

  
LT05-2-
R5 

Bendradarbiaujančių 
organizacijų, pritaikančių 
partnerystėje įgytas 
žinias, dalis (išskaidyta 
pagal valstybės tipą) Rezultato % 50 0 0 

EM 
LT05-3-
P1 

Sukurta pilnai veikianti 
duomenų bazė Produkto vnt. 1 1 0 

EM 
LT05-3-
P2 

Registruotų duomenų 
bazės vartotojų skaičius Produkto vnt. 410 410 0 

EM 
LT05-3-
P3 

Sukurtas interneto 
portalas, kuriame 
įdiegtas duomenų 
vizualizavimo įrankis ir Produkto vnt. 1 1 0 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta reikšmė 
nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose arba 
įvesta atsakingos 

institucijos 

išsamūs sprendimai 
vartotojams 

EM 
LT05-3-
P4 

Apmokytų specialistų 
skaičius (išskaidyta pagal 
lytį) Produkto vnt. 400 400 0 

EM 
LT05-3-
P5 

Įvykdytų viešinimo 
kampanijų skaičius Produkto vnt. 15 15 0 

  
LT05-3-
P6 

Projektų, įgyvendinamų 
partnerystėje su šalių 
donorių partneriais 
(išskaidyta pagal šalis 
Valstybes donores), 
skaičius Produkto vnt. 3 0 0 

  
LT05-3-
P7 

Ekspertų iš Lietuvos, 
dalyvaujančių mainuose, 
skaičius (išskaidyta pagal 
lytį, valstybę donorę) Produkto vnt. 20 0 0 

  
LT05-3-
P8 

Ekspertų iš Norvegijos, 
dalyvaujančių mainuose, 
skaičius (išskaidyta pagal 
lytį, valstybę donorę) Produkto vnt. 10 0 0 

EM 
LT05-3-
R1 

Darbuotojų, nurodžiusių, 
kad pagerino įgūdžius / 
kompetencijas energijos 
vartojimo efektyvumo 
srityje, dalis Rezultato % 75 75 0 

EM 
LT05-3-
R2 

Duomenų rinkinio 
sukūrimas geresniam 
politikos formavimui ir 
planavimui energijos 
vartojimo efektyvumo 
srityje Rezultato vnt. 1 1 0 

  
LT05-3-
R3 

Pasitikėjimo tarp 
bendradarbiaujančių 
paramos gavėjų ir 
Donorų valstybių 
subjektų lygis (išskaidyta 
pagal valstybės tipą) Rezultato skalė 4,50 0 0 

  
LT05-3-
R4 

Pasitenkinimo 
partneryste lygis 
(išskaidyta pagal 
valstybės tipą) Rezultato skalė 4,50 0 0 

  
LT05-3-
R5 

Bendradarbiaujančių 
organizacijų, pritaikančių 
partnerystėje įgytas Rezultato % 50 0 0 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta reikšmė 
nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose arba 
įvesta atsakingos 

institucijos 

žinias, dalis (išskaidyta 
pagal valstybės tipą) 

AM 
LT05-4-
P1 

Parengtų savivaldybės 
prisitaikymo prie klimato 
kaitos planų skaičius Produkto vnt. 6 1 0 

AM 
LT05-4-
P2 

Atnaujintų savivaldybės 
ekstremalių situacijų 
valdymo planų skaičius Produkto vnt. 6 1 0 

AM 
LT05-4-
P3 

Parengta 
pažeidžiamumo klimato 
srityje ir rizikos 
įvertinimo studija Produkto vnt. 1 1 0 

AM 
LT05-4-
P4 

Apmokytų specialistų 
skaičius (išskaidyta pagal 
lytį) Produkto vnt. 30 30 0 

  
LT05-4-
P5 

Projektų, įgyvendinamų 
partnerystėje su šalių 
donorių partneriais 
(išskaidyta pagal šalis 
Valstybes donores), 
skaičius Produkto vnt. 3 0 0 

  
LT05-4-
P6 

Ekspertų iš Lietuvos, 
dalyvaujančių mainuose, 
skaičius (išskaidyta pagal 
lytį, valstybę donorę) Produkto vnt. 20 0 0 

  
LT05-4-
P7 

Ekspertų iš Norvegijos, 
dalyvaujančių mainuose, 
skaičius (išskaidyta pagal 
lytį, valstybę donorę) Produkto vnt. 10 0 0 

AM 
LT05-4-
R1 

Savivaldybių darbuotojų, 
nurodžiusių, kad 
pagerino įgūdžius / 
kompetencijas 
planuojant prisitaikymą 
prie klimato kaitos, dalis Rezultato % 75 75 0 

AM 
LT05-4-
R2 

Žmonių skaičius 
tikslinėse teritorijose, 
kurie gaus naudą dėl 
parengtų prisitaikymo 
planų Rezultato vnt. 200 000 80 000 0 

  
LT05-4-
R3 

Pasitikėjimo tarp 
bendradarbiaujančių 
paramos gavėjų ir 
Donorų valstybių Rezultato skalė 4,50 0 0 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta reikšmė 
nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose arba 
įvesta atsakingos 

institucijos 

subjektų lygis (išskaidyta 
pabal valstybės tipą) 

  
LT05-4-
R4 

Pasitenkinimo 
partneryste lygis 
(išskaidyta pagal 
valstybės tipą) Rezultato skalė 4,50 0 0 

  
LT05-4-
R5 

Bendradarbiaujančių 
organizacijų, pritaikančių 
partnerystėje įgytas 
žinias, dalis (išskaidyta 
pagal valstybės tipą) Rezultato % 50 0 0 

VRM 
LT05-5-
P1 

Įsigyta kompiuterinės 
programos, skirtos 
nustatyti avarijų metu 
išmetamų į aplinką 
radionuklidų 
charakteristikas, licencija 
(neterminuota licencija, 
neribojamas kompiuterių 
skaičius VATESI viduje) Produkto vnt. 1 1 0 

VRM 
LT05-5-
P10 

Asmenų, apmokytų 
naudotis atnaujinta 
ekstremalių situacijų 
valdymo informacine 
sistema, skaičius 
(išskaidyta pagal lytį) Produkto vnt. 40 40 0 

VRM 
LT05-5-
P11 

Civilinę saugą 
užtikrinančių pajėgų 
pratybų organizavimas, 
siekiant įvertinti 
personalo pasirengimą ir 
materialinius išteklius Produkto vnt. 1 1 0 

  
LT05-5-
P12 

Projektų, įgyvendinamų 
partnerystėje su šalių 
donorių partneriais 
(išskaidyta pagal šalis 
Valstybes donores), 
skaičius Produkto vnt. 3 0 0 

  
LT05-5-
P13 

Ekspertų iš Lietuvos, 
dalyvaujančių mainuose, 
skaičius (išskaidyta pagal 
lytį, valstybę donorę) Produkto vnt. 20 0 0 

  
LT05-5-
P14 

Ekspertų iš Norvegijos, 
dalyvaujančių mainuose, 
skaičius (išskaidyta pagal 
lytį, valstybę donorę) Produkto vnt. 10 0 0 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta reikšmė 
nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose arba 
įvesta atsakingos 

institucijos 

VRM 
LT05-5-
P2 

Sudarytas kompiuterinės 
programos bendrasis 
modelis (pirmenybė 
teikiama VVER 1200 tipo 
reaktoriams) Produkto vnt. 1 1 0 

VRM 
LT05-5-
P3 

Parengtas kompiuterinės 
programos vartotojo 
vadovas ir bendrojo 
modelio aprašymas Produkto vnt. 1 1 0 

VRM 
LT05-5-
P4 

Parengta mokymų 
medžiaga anglų kalba Produkto vnt. 1 1 0 

VRM 
LT05-5-
P5 

VATESI ir DSA 
darbuotojų, apmokytų 
naudoti bendrąjį modelį 
avarijų metu išmetamų į 
aplinką radionuklidų 
charakteristikoms 
įvertinti, skaičius 
(išskaidyta pagal lytį) Produkto vnt. 6 6 0 

VRM 
LT05-5-
P6 

Sukurta ekstremalių 
situacijų valdymo 
informacinė sistema Produkto vnt. 1 1 0 

VRM 
LT05-5-
P7 

Įstaigų, naudojančių 
ekstremalių situacijų 
valdymo informacinę 
sistemą, skaičius Produkto vnt. 100 100 0 

VRM 
LT05-5-
P8 

Sirenų, įrengtų 
branduolinio incidento 
galimo poveikio zonoje, 
skaičius Produkto vnt. 215 215 0 

VRM 
LT05-5-
P9 

Apmokytų vietos 
gyventojų, gyvenančių 
potencialiai pavojingoje 
zonoje, skaičius Produkto vnt. 100 000 100 000 0 

VRM 
LT05-5-
R1 

Naudos gavėjų, kuriems 
bus naujai pradėtos teikti 
ar pagerintos teikiamos 
paslaugos, skaičius Rezultato vnt. 620 000 620 000 0 

VRM 
LT05-5-
R2 

Gyventojų skaičiaus 
dalis, kuri bus 
perspėjama naudojant 
sirenų tinklą Rezultato % 75 75 0 

VRM 
LT05-5-
R3 

Modernizuota 
nacionalinė perspėjimo ir 
informavimo apie Rezultato vnt. 1 1 0 



2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų tarpinis vertinimas 

 

101 

 

 

Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta reikšmė 
nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose arba 
įvesta atsakingos 

institucijos 

ekstremalias situacijas 
sirenų sistema 

  
LT05-5-
R4 

Pasitikėjimo tarp 
bendradarbiaujančių 
paramos gavėjų ir 
Donorų valstybių 
subjektų lygis (išskaidyta 
pagal valstybės tipą) Rezultato skalė 4,50 0 0 

  
LT05-5-
R5 

Pasitenkinimo 
partneryste lygis 
(išskaidyta pagal 
valstybės tipą) Rezultato skalė 4,50 0 0 

  
LT05-5-
R6 

Bendradarbiaujančių 
organizacijų, pritaikančių 
partnerystėje įgytas 
žinias, dalis (išskaidyta 
pagal valstybės tipą) Rezultato % 50 0 0 

  
LT05-6-
R1 

Sėkmingai įgyvendinta 
programa Rezultato vnt. 1 0 0 

Šaltinis: Parengta Vertintojo remiantis NORIS duomenimis vertinimo dieną ir interviu medžiaga 
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10.13. Teisingumo programos rodikliai ir tikėtinas jų pasiekimas 

(žaliai – pasiekti/tikėtina bus pasiekti; oranžiniai – tikėtina nebus pasiekti; geltoni – neaišku; balti – nevertinama) 

Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavim
o vnt. 

Programoj
e 

nurodyta 
planuojam
a pasiekti 
stebėseno
s rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojam
a pasiekti 
stebėseno
s rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta 
reikšmė 

nurodyta 
mokėjimo 
prašymuos

e arba 
įvesta 

atsakingos 
institucijos 

NTA 
LT06-1-
P1 

Parengtų su teismų sistema susijusių 
gairių, metodikų ir kitų priemonių 
skaičius 

Produkt
o vnt. 2 2 0 

NTA 
LT06-1-
P10 

Parengtų pasiūlymų pakeisti 
nacionalinę politiką ir įstatymus 
skaičius 

Produkt
o vnt. 1 1 0 

NTA 
LT06-1-
P11 

Parengtų teismo proceso kokybės 
gerinimo metodikų skaičius 

Produkt
o vnt. 1 1 0 

GP 
LT06-1-
P12 

Sukurtų paslaugų teikimo 
prokuratūroje kokybės standartų 
skaičius 

Produkt
o vnt. 1 1 0 

GP 
LT06-1-
P13 

Atliktų prokuratūros įvaizdžio 
tobulinimo tyrimų skaičius 

Produkt
o vnt. 1 1 1 

GP 
LT06-1-
P14 

Parengtų bendrų komunikacijos 
standartų ir gairių, skirtų ikiteisminio 
tyrimo institucijoms, skaičius 

Produkt
o vnt. 1 1 0 

NTA 
LT06-1-
P15 

Dalyvių iš valstybių donorių, 
dalyvaujančių mainuose, skaičius 
(išskaidyta pagal lytį, valstybę 
donorę) 

Produkt
o vnt. 69 48 2 

NTA 
LT06-1-
P16 

Dalyvių iš valstybės paramos 
gavėjos, dalyvaujančių mainuose, 
skaičius (išskaidyta pagal lytį, 
valstybę donorę) 

Produkt
o vnt. 139 44 0 

NTA 
LT06-1-
P17 

Projektų, įgyvendinamų 
partnerystėje su šalių donorių 
partneriais (išskaidyta pagal šalis 
Valstybes donores), skaičius 

Produkt
o vnt. 5 2 0 

NTA 
LT06-1-
P18 

Organizuotų bendrų gerosios 
praktikos renginių skaičius 

Produkt
o vnt. 6 4 0 

  
LT06-1-
P19 

Tarptautinių tinklų, kuriuose 
partneriai iš valstybės paramos 
gavėjos ir valstybių donorių, 
dalyvauja kartu, skaičius 

Produkt
o vnt. 1 0 0 

GP 
LT06-1-
P2 

Su prokuratūra susijusių parengtų 
gairių, vertinimų ir rekomendacijų 
skaičius 

Produkt
o vnt. 3 3 0 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavim
o vnt. 

Programoj
e 

nurodyta 
planuojam
a pasiekti 
stebėseno
s rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojam
a pasiekti 
stebėseno
s rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta 
reikšmė 

nurodyta 
mokėjimo 
prašymuos

e arba 
įvesta 

atsakingos 
institucijos 

GP 
LT06-1-
P3 

Sukurtų gairių skaičius dėl 
dažniausiai pasitaikančių 
nusikalstamų veikų baudžiamojo 
persekiojimo 

Produkt
o vnt. 1 1 0 

NTA 
LT06-1-
P4 

Apmokytų teismų sistemos atstovų 
skaičius (išskaidyta pagal lytį) 

Produkt
o vnt. 3 970 4 000 0 

GP 
LT06-1-
P5 

Parengtų prokuratūros 
kompetencijų tobulinimo planų 
skaičius 

Produkt
o vnt. 1 1 1 

NTA 
LT06-1-
P6 

Apmokytų prokuratūros darbuotojų 
skaičius (išskaidyta pagal lytį) 

Produkt
o vnt. 1 150 1 224 0 

NTA 
LT06-1-
P7 

Teismų, kuriuose atnaujinta 
infrastruktūra, skaičius 

Produkt
o vnt. 3 3 0 

GP 
LT06-1-
P8 

Sukurtų prokuratūros IT sistemos 
modulių skaičius 

Produkt
o vnt. 1 1 0 

NTA 
LT06-1-
P9 

Sukurtų teisėjų atrankos ir vertinimo 
modelių skaičius 

Produkt
o vnt. 1 1 0 

NTA 
LT06-1-
R1 

Vartotojų, patenkintų jų sąveika su 
teismų sistema, dalis 

Rezultat
o % 79,91 79,91 0 

NTA 
LT06-1-
R2 

Teisminių procedūrų/procesų dalis, 
atitinkanti teismo proceso kokybės 
standartus 

Rezultat
o % 88,93 88,93 0 

NTA 
LT06-1-
R3 

Vidutinė baudžiamųjų bylų 
nagrinėjimo teismuose trukmė 
(dienomis) 

Rezultat
o vnt. 257,00 257,00 0 

NTA 
LT06-1-
R4 

Nacionalinės politikos sričių ar 
įstatymų, kuriems buvo padarytas 
poveikis, skaičius 

Rezultat
o vnt. 1 1 0 

GP 
LT06-1-
R5 

Tam tikros kategorijos prioritetinės 
srities nusikalstamų veikų vidutinė 
ikiteisminių tyrimų trukmė 

Rezultat
o vnt. 555 555 481,72 

GP 
LT06-1-
R6 

Vartotojų ir prokuratūros partnerių, 
patenkintų jų sąveika su 
prokuratūra, dalis 

Rezultat
o % 66 66 0 

  
LT06-1-
R7 

Pasitenkinimo partneryste lygis 
(išskaidyta pagal valstybės tipą) 

Rezultat
o skalė 4,50 0 0 

  
LT06-1-
R8 

Pasitikėjimo tarp 
bendradarbiaujančių paramos 
gavėjų ir Donorų valstybių subjektų 
lygis (išskaidyta pagal valstybės tipą) 

Rezultat
o skalė 4,50 0 0 



2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų tarpinis vertinimas 

 

104 

 

 

Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavim
o vnt. 

Programoj
e 

nurodyta 
planuojam
a pasiekti 
stebėseno
s rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojam
a pasiekti 
stebėseno
s rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta 
reikšmė 

nurodyta 
mokėjimo 
prašymuos

e arba 
įvesta 

atsakingos 
institucijos 

  
LT06-1-
R9 

Bendradarbiaujančių organizacijų, 
pritaikančių partnerystėje įgytas 
žinias, dalis (išskaidyta pagal 
valstybės tipą) 

Rezultat
o skalė 4,50 0 0 

TM 
LT06-2-
P1 

Vienam darbuotojui tenkančių 
nuteistųjų skaičius 

Produkt
o vnt. 15 15 0 

TM 
LT06-2-
P10 

Įsteigtų pilotinių pataisos įstaigų 
skaičius 

Produkt
o vnt. 2 2 0 

TM 
LT06-2-
P11 

Nuteistųjų, laikomų pilotinėse 
pataisos įstaigose, dalis, kuri užsiima 
prasmingomis veiklomis už kameros 
ribų 

Produkt
o % 70 70 0 

TM 
LT06-2-
P12 

Renovuotų ir įrengtų pagal Europos 
standartus vietų laisvės atėmimo 
įstaigose skaičius 

Produkt
o vnt. 200 300 0 

TM 
LT06-2-
P13 

Teisėjų ir prokurorų, dalyvaujančių 
susitikimuose/seminaruose/konfere
ncijose dėl nuteistųjų elektroninio 
stebėjimo priemonių naudojimo, 
skaičius (išskaidyta pagal lytį) 

Produkt
o vnt. 15 15 0 

TM 
LT06-2-
P14 

Nuteistųjų, lygtinai paleistų iš 
pilotinių pataisos įstaigų, pusiaukelės 
namų, dalis 

Produkt
o % 50 50 62 

TM 
LT06-2-
P15 

Viešinimo kampanija nuteistiesiems, 
skleidžianti informaciją apie 
elektroninių stebėjimo priemonių 
taikymo naudą 

Produkt
o vnt. 1 1 0 

TM 
LT06-2-
P16 

Dalyvių iš valstybių donorių, 
dalyvaujančių mainuose, skaičius 
(išskaidyta pagal lytį, valstybę 
donorę) 

Produkt
o vnt. 62 93 10 

TM 
LT06-2-
P17 

Dalyvių iš valstybės paramos 
gavėjos, dalyvaujančių mainuose, 
skaičius (išskaidyta pagal lytį, 
valstybę donorę) 

Produkt
o vnt. 139 172 15 

TM 
LT06-2-
P18 

Projektų, įgyvendinamų 
partnerystėje su šalių donorių 
partneriais (išskaidyta pagal šalis 
Valstybes donores), skaičius 

Produkt
o vnt. 5 1 0 

TM 
LT06-2-
P19 

Organizuotų bendrų gerosios 
praktikos renginių skaičius 

Produkt
o vnt. 6 1 0 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavim
o vnt. 

Programoj
e 

nurodyta 
planuojam
a pasiekti 
stebėseno
s rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojam
a pasiekti 
stebėseno
s rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta 
reikšmė 

nurodyta 
mokėjimo 
prašymuos

e arba 
įvesta 

atsakingos 
institucijos 

TM 
LT06-2-
P2 

Nevyriausybinių organizacijų, 
įtrauktų į nuteistųjų resocializacijos 
procesą, skaičius 

Produkt
o vnt. 2 2 5 

  
LT06-2-
P20 

Tarptautinių tinklų, kuriuose 
partneriai iš valstybės paramos 
gavėjos ir valstybių donorių, 
dalyvauja kartu, skaičius 

Produkt
o vnt. 1 0 0 

  
LT06-2-
P21 

Įrengtų pagal Europos standartus 
vietų pusiaukelės namuose skaičius 

Produkt
o vnt. 75 0 0 

TM 
LT06-2-
P3 

Nuteistųjų, perkeltų iš pilotinių 
pataisos įstaigų į pusiaukelės namus 
ir (ar) lygtinai paleistų iš pataisos 
įstaigų, skaičius 

Produkt
o vnt. 240 240 0 

TM 
LT06-2-
P4 

Pastatytas naujas Kalėjimų 
departamento Mokymo centras28  

Produkt
o vnt. 1 1 0 

TM 
LT06-2-
P5 

Parengtų naujų mokymo programų, 
skirtų pataisos pareigūnų profesinio 
mokymo įstaigos kursantams, 
pataisos pareigūnams ir bausmių 
vykdymo sistemos įstaigų vadovams, 
skaičius 

Produkt
o vnt. 3 3 0 

TM 
LT06-2-
P6 

Bausmių vykdymo sistemos įstaigų ir 
jų padalinių, kuriuose pataisos 
pareigūnų profesinio mokymo 
įstaigos kursantai atlieka mokomąją 
praktiką, skaičius 

Produkt
o vnt. 8 8 0 

TM 
LT06-2-
P7 

Bausmių vykdymo sistemos 
darbuotojų, kurie Mokymo centre 
gali būti mokomi tuo pačiu metu, 
skaičius 

Produkt
o vnt. 150 150 0 

TM 
LT06-2-
P8 

Bausmių vykdymo sistemos 
darbuotojų, apmokytų pagal naujas 
sukurtas mokymo programas, 
skaičius (išskaidyta pagal lytį) 

Produkt
o vnt. 1 000 1 045 0 

TM 
LT06-2-
P9 

Bausmių vykdymo sistemos 
darbuotojų, apmokytų pilotinių 
pataisos įstaigų vadybos, skaičius 
(išskaidyta pagal lytį) 

Produkt
o vnt. 35 105 0 

 

28 2022-09-28 dieną įsigaliojusioje Teisingumo programos sutarties redakcijoje šis rodiklis pakeistas iš pastatyto į įkurtą mokymų 
centrą; pakeistas rodiklis, tikėtina, bus pasiektas. 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavim
o vnt. 

Programoj
e 

nurodyta 
planuojam
a pasiekti 
stebėseno
s rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojam
a pasiekti 
stebėseno
s rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta 
reikšmė 

nurodyta 
mokėjimo 
prašymuos

e arba 
įvesta 

atsakingos 
institucijos 

TM 
LT06-2-
R1 

Pataisos įstaigų gyvenamųjų patalpų 
dalis, neatitinkanti Europos 
standartų 

Rezultat
o % 83 83 0 

TM 
LT06-2-
R2 

Apmokytų darbuotojų dalis, 
nurodanti, kad kasdieniniame darbe 
su nuteistaisiais ir probuojamaisiais 
naudoja kompetencijas ir įgūdžius, 
įgytus programos įgyvendinimo 
metu 

Rezultat
o % 100 100 0 

TM 
LT06-2-
R3 

Per metus taikytų alternatyvių 
laisvės atėmimui bausmių ir 
priemonių skaičius 

Rezultat
o vnt. 12 921 12 921 11 768 

  
LT06-2-
R4 

Pasitenkinimo partneryste lygis 
(išskaidyta pagal valstybės tipą) 

Rezultat
o skalė 4,50 0 0 

  
LT06-2-
R5 

Pasitikėjimo tarp 
bendradarbiaujančių paramos 
gavėjų ir Donorų valstybių subjektų 
lygis (išskaidyta pagal valstybės tipą) 

Rezultat
o skalė 4,50 0 0 

  
LT06-2-
R6 

Bendradarbiaujančių organizacijų, 
pritaikančių partnerystėje įgytas 
žinias, dalis (išskaidyta pagal 
valstybės tipą) 

Rezultat
o % 50,00 0 0 

VRM 
LT06-3-
P1 

Atliktų tyrimų dėl teisės aktų, 
reglamentuojančių smurto šeimoje 
ir dėl lyties bylų tyrimą, taikymo 
skaičius 

Produkt
o vnt. 1 1 0 

VRM 
LT06-3-
P10 

Policijos pareigūnų atliktų 
prevencinių apsilankymų pagal IT 
sistemos rizikos vertinimą skaičius 

Produkt
o vnt. 8 000 8 000 0 

VRM 
LT06-3-
P11 

Dalyvių iš valstybių donorių, 
dalyvaujančių mainuose, skaičius 
(išskaidyta pagal lytį, valstybę 
donorę) 

Produkt
o vnt. 62 16 0 

VRM 
LT06-3-
P12 

Dalyvių iš valstybės paramos 
gavėjos, dalyvaujančių mainuose, 
skaičius (išskaidyta pagal lytį, 
valstybę donorę) 

Produkt
o vnt. 139 92 0 

VRM 
LT06-3-
P13 

Projektų, įgyvendinamų 
partnerystėje su šalių donorių 
partneriais (išskaidyta pagal šalis 
Valstybes donores), skaičius 

Produkt
o vnt. 5 1 0 

VRM 
LT06-3-
P14 

Organizuotų bendrų gerosios 
praktikos renginių skaičius 

Produkt
o vnt. 6 6 0 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavim
o vnt. 

Programoj
e 

nurodyta 
planuojam
a pasiekti 
stebėseno
s rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojam
a pasiekti 
stebėseno
s rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta 
reikšmė 

nurodyta 
mokėjimo 
prašymuos

e arba 
įvesta 

atsakingos 
institucijos 

VRM 
LT06-3-
P15 

Tarptautinių tinklų, kuriuose 
partneriai iš valstybės paramos 
gavėjos ir valstybių donorių, 
dalyvauja kartu, skaičius 

Produkt
o vnt. 1 1 0 

VRM 
LT06-3-
P16 

Policijos pareigūnų atliktų 
prevencinių apsilankymų pagal IT 
sistemos rizikos vertinimą skaičius 
(po projekto pabaigos) 

Produkt
o vnt. 0 35 000 0 

VRM 
LT06-3-
P2 

Parengtų vadovų teisingumo 
grandinės specialistams dėl įrodymų 
vertinimo ir procedūrinių aspektų 
skaičius 

Produkt
o vnt. 1 1 0 

VRM 
LT06-3-
P3 

Apmokytų teisingumo grandinės 
specialistų ir NVO atstovų skaičius 
(išskaidyta pagal lytį) 

Produkt
o vnt. 3 440 3 440 0 

VRM 
LT06-3-
P4 

Mokymų dalyvių dalis, nurodanti, 
kad įgytos žinios bus naudojamos po 
mokymų 

Produkt
o % 85 85 0 

VRM 
LT06-3-
P5 

NVO, sistemingai dalyvaujančių 
projekto veiklose, skaičius 

Produkt
o vnt. 10 10 0 

VRM 
LT06-3-
P6 

Savivaldybių, sistemingai 
dalyvaujančių projekto veiklose, 
skaičius 

Produkt
o vnt. 60 60 0 

VRM 
LT06-3-
P7 

Susitikimų su kitais teminiais 
bendradarbiavimo tinklais skaičius 

Produkt
o vnt. 3 3 0 

VRM 
LT06-3-
P8 

Asmenų, dalyvaujančių vietos 
bendruomenėms skirtuose 
susitikimuose apie smurtą šeimoje ir 
dėl lyties, skaičius 

Produkt
o vnt. 50 000 50 000 0 

VRM 
LT06-3-
P9 

Sukurtų rizikos valdymo informacinių 
sistemų, skirtų smurto šeimoje ir dėl 
lyties prevencijai, skaičius 

Produkt
o vnt. 1 1 0 

VRM 
LT06-3-
R1 

Per metus policijos gautų pranešimų 
apie smurtą šeimoje ir dėl lyties 
skaičius (išskaidyta pagal lytį) 

Rezultat
o vnt. 42 776 42 776 55 815 

VRM 
LT06-3-
R2 

Teismui perduotų bylų dėl smurto 
šeimoje ir dėl lyties skaičiaus santykis 
su gautų pranešimų apie smurtą 
šeimoje ir dėl lyties skaičiumi 

Rezultat
o % 11 11 4 

VRM 
LT06-3-
R3 

Policijos pareigūnų, reaguojančių į 
smurto šeimoje ir dėl lyties atvejus, 

Rezultat
o % 49 49 0 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavim
o vnt. 

Programoj
e 

nurodyta 
planuojam
a pasiekti 
stebėseno
s rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojam
a pasiekti 
stebėseno
s rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta 
reikšmė 

nurodyta 
mokėjimo 
prašymuos

e arba 
įvesta 

atsakingos 
institucijos 

dalis, naudojanti vaizdo kameras 
įkalčiams rinkti 

  
LT06-3-
R4 

Metinis smurto šeimoje ir dėl lyties 
atvejų skaičius, kai įkalčiai, surinkti 
naudojant vaizdo kameras, 
panaudojami atliekant ikiteisminį 
tyrimą 

Rezultat
o % 40 0 0 

  
LT06-3-
R5 

Pasitenkinimo partneryste lygis 
(išskaidyta pagal valstybės tipą) 

Rezultat
o skalė 4,50 0 0 

  
LT06-3-
R6 

Pasitikėjimo tarp 
bendradarbiaujančių paramos 
gavėjų ir Donorų valstybių subjektų 
lygis (išskaidyta pagal valstybės tipą) 

Rezultat
o skalė 4,50 0 0 

  
LT06-3-
R7 

Bendradarbiaujančių organizacijų, 
pritaikančių partnerystėje įgytas 
žinias, dalis (išskaidyta pagal 
valstybės tipą) 

Rezultat
o % 50 0 0 

VRM 
LT06-3-
R8 

Metinis smurto šeimoje ir dėl lyties 
atvejų skaičius, kai įkalčiai, surinkti 
naudojant vaizdo kameras, 
panaudojami atliekant ikiteisminį 
tyrimą 

Rezultat
o vnt. 3788 3788 2151 

VRM 
LT06-4-
P1 

Apmokytų teisėsaugos institucijų 
pareigūnų skaičius (išskaidyta pagal 
lytį) 

Produkt
o vnt. 680 721 170 

  
LT06-4-
P10 

Organizuotų bendrų gerosios 
praktikos renginių skaičius 

Produkt
o vnt. 6 0 0 

  
LT06-4-
P11 

Tarptautinių tinklų, kuriuose 
partneriai iš valstybės paramos 
gavėjos ir valstybių donorių, 
dalyvauja kartu, skaičius 

Produkt
o vnt. 1 0 0 

VRM 
LT06-4-
P2 

Užduočių, atliktų naudojant įsigytas 
priemones (programinę ir techninę 
įrangą), skaičius 

Produkt
o vnt. 90 90 100 

VRM 
LT06-4-
P3 

Vaizdų, įkeltų į įsigytas elektroninių 
įrodymų saugojimo laikmenas, 
skaičius 

Produkt
o vnt. 200 200 413 

VRM 
LT06-4-
P4 

Tyrimų ir ekspertizių, atliktų 
naudojant įsigyta įrangą, skaičius 
(per metus) 

Produkt
o vnt. 7980 7980 3712 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavim
o vnt. 

Programoj
e 

nurodyta 
planuojam
a pasiekti 
stebėseno
s rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojam
a pasiekti 
stebėseno
s rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta 
reikšmė 

nurodyta 
mokėjimo 
prašymuos

e arba 
įvesta 

atsakingos 
institucijos 

VRM 
LT06-4-
P5 

Bendrų operatyvinių susitikimų su 
Norvegijos ir kitų Europos valstybių 
teisėsaugos institucijomis skaičius 

Produkt
o vnt. 9 10 0 

VRM 
LT06-4-
P6 

Parengtų ir nuolat atnaujinamų 
bendrų žvalgybos ataskaitų skaičius 

Produkt
o vnt. 1 1 0 

VRM 
LT06-4-
P7 

Dalyvių iš valstybių donorių, 
dalyvaujančių mainuose, skaičius 
(išskaidyta pagal lytį, valstybę 
donorę) 

Produkt
o vnt. 62 28 0 

VRM 
LT06-4-
P8 

Dalyvių iš valstybės paramos 
gavėjos, dalyvaujančių mainuose, 
skaičius (išskaidyta pagal lytį, 
valstybę donorę) 

Produkt
o vnt. 139 13 0 

VRM 
LT06-4-
P9 

Projektų, įgyvendinamų 
partnerystėje su šalių donorių 
partneriais (išskaidyta pagal šalis 
Valstybes donores), skaičius 

Produkt
o vnt. 5 1 0 

VRM 
LT06-4-
R1 

Ištirtų nusikalstamų veikų dalis nuo 
užregistruotų nusikalstamų veikų 

Rezultat
o % 65 65 0 

VRM 
LT06-4-
R2 

Objektų tyrimų ir ekspertizių, atliktų 
per nustatytą laiką, dalis 

Rezultat
o % 64 64 0 

  
LT06-4-
R3 

Pasitenkinimo partneryste lygis 
(išskaidyta pagal valstybės tipą) 

Rezultat
o skalė 4,50 0 0 

  
LT06-4-
R4 

Pasitikėjimo tarp 
bendradarbiaujančių paramos 
gavėjų ir Donorų valstybių subjektų 
lygis (išskaidyta pagal valstybės tipą) 

Rezultat
o skalė 4,50 0 0 

  
LT06-4-
R5 

Bendradarbiaujančių organizacijų, 
pritaikančių partnerystėje įgytas 
žinias, dalis (išskaidyta pagal 
valstybės tipą) 

Rezultat
o % 50 0 0 

  
LT06-5-
R1 Sėkmingai įgyvendinta programa 

Rezultat
o vnt. 1 0 0 

Šaltinis: Parengta Vertintojo remiantis NORIS duomenimis vertinimo dieną ir interviu medžiaga 
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10.14. Inovacijų programos rodikliai ir tikėtinas jų pasiekimas  

(žaliai – pasiekti/tikėtina bus pasiekti; oranžiniai – tikėtina nebus pasiekti; geltoni – neaišku; balti – nevertinama) 

Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta 
reikšmė 

nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose 
arba įvesta 
atsakingos 
institucijos 

  
LT07-1-
P1 

MVĮ, gavusių 
finansavimą aplinkai 
palankių produktų ar 
technologijų kūrimui, 
skaičius Produkto vnt. 6 

Sutartyje 
nenurodoma 4 

  
LT07-1-
P10 

Didelių įmonių gavusių 
finansavimą IRT 
produktų/ technologijų 
kūrimui skaičius Produkto vnt. 2 

Sutartyje 
nenurodoma 0 

  
LT07-1-
P11 

Didelių įmonių gavusių 
finansavimą IRT 
produktų/ technologijų 
komercinimui skaičius Produkto vnt. 2 

Sutartyje 
nenurodoma 0 

  
LT07-1-
P12 

Įmonių, 
bendradarbiaujančių su 
mokslo institucijomis 
kuriant IRT produktus/ 
technologijas, skaičius Produkto vnt. 2 

Sutartyje 
nenurodoma 2 

  
LT07-1-
P13 

MVĮ, dalyvavusių 
verslumo įgūdžių 
stiprinimo iniciatyvose 
(mokymai, 
instruktavimas, 
mentorystė ir pan.), 
skaičius Produkto vnt. 25 

Sutartyje 
nenurodoma 0 

  
LT07-1-
P14 

Verslo organizacijų/ 
klasterių, organizavusių 
verslumo įgūdžių 
stiprinimo iniciatyvas 
MVĮ, skaičius Produkto vnt. 5 

Sutartyje 
nenurodoma 0 

  
LT07-1-
P15 

Apmokytų darbuotojų 
skaičius (suskirstant 
pagal lytį) Produkto vnt. 100 

Sutartyje 
nenurodoma 0 

  
LT07-1-
P16 

Dvišalės partnerystės 
projektų skaičius Produkto vnt. 40 

Sutartyje 
nenurodoma 0 

  
LT07-1-
P2 

MVĮ ,gavusių 
finansavimą aplinkai 
palankių produktų ar 
technologijų 
komercinimui, skaičius Produkto vnt. 4 

Sutartyje 
nenurodoma 2 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta 
reikšmė 

nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose 
arba įvesta 
atsakingos 
institucijos 

  
LT07-1-
P3 

MVĮ, gavusių 
finansavimą aplinkai 
palankių produktų ar 
technologijų diegimui, 
skaičius Produkto vnt. 25 

Sutartyje 
nenurodoma 4 

  
LT07-1-
P4 

Didelių įmonių, gavusių 
finansavimą aplinkai 
palankių produktų ar 
technologijų kūrimui, 
skaičius Produkto vnt. 1 

Sutartyje 
nenurodoma 1 

  
LT07-1-
P5 

Didelių įmonių, gavusių 
finansavimą produktų ar 
technologijų 
komercinimui, skaičius Produkto vnt. 1 

Sutartyje 
nenurodoma 1 

  
LT07-1-
P6 

Įmonių, 
bendradarbiaujančių su 
mokslo institucijomis 
kuriant naujus aplinkai 
palankius produktus ar 
technologijas, skaičius Produkto vnt. 4 

Sutartyje 
nenurodoma 3 

  
LT07-1-
P7 

MVĮ, gavusių 
finansavimą IRT 
produktų ar 
technologijų kūrimui, 
skaičius Produkto vnt. 20 

Sutartyje 
nenurodoma 11 

  
LT07-1-
P8 

MVĮ gavusių 
finansavimą IRT 
produktų ar 
technologijų 
komercinimui, skaičius Produkto vnt. 5 

Sutartyje 
nenurodoma 6 

  
LT07-1-
P9 

MVĮ, gavusių 
finansavimą IRT 
produktų ar 
technologijų diegimui, 
skaičius Produkto vnt. 10 

Sutartyje 
nenurodoma 0 

EIM 
LT07-1-
R1 

Metinis CO2 kiekio 
sumažėjimas Rezultato t 25 000 22 500 0 

EIM 
LT07-1-
R10 

Komercintų naujų 
aplinkai palankių 
produktų ar 
technologijų skaičius 
(nauji rinkos lygmeniu) Rezultato vnt. 5 3 0 

EIM 
LT07-1-
R11 

Komercintų naujų IRT 
produktų ar 
technologijų skaičius 
(nauji rinkos lygmeniu) Rezultato vnt. 5 9 0 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta 
reikšmė 

nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose 
arba įvesta 
atsakingos 
institucijos 

EIM 
LT07-1-
R12 

Patentinių paraiškų 
skaičius Rezultato vnt. 3 4 0 

  
LT07-1-
R13 

Pasitenkinimo 
partneryste lygis Rezultato skalė 4,50 0 0 

  
LT07-1-
R14 

Pasitikėjimo lygis tarp 
bendradarbiaujančių 
šalių įmonių Rezultato skalė 4,50 0 0 

  
LT07-1-
R15 

Bendrai užregistruotų 
patentinių paraiškų 
skaičius (prekių ženklai 
ir patentai) Rezultato vnt. 1 0 0 

  
LT07-1-
R16 

Dvišalių verslo 
partnerysčių, 
besitęsiančių po 
projekto įgyvendinimo 
pabaigos, dalis Rezultato % 50 0 0 

  
LT07-1-
R17 

Bendradarbiaujančių 
organizacijų, 
naudojančių dvišalės 
partnerystės metu 
įgytas žinias, dalis Rezultato % 50 0 0 

EIM 
LT07-1-
R2 

Metinis energijos 
vartojimo sumažėjimas Rezultato MWh 30 000 64 0 

EIM 
LT07-1-
R3 

Projekto vykdytojo 
metinis apyvartos 
augimas Rezultato % 5 50 843,83 0 

EIM 
LT07-1-
R4 

Projekto vykdytojo 
metinis pelno augimas Rezultato % 5 50 949,84 0 

EIM 
LT07-1-
R5 

Sukurtų darbo vietų 
skaičius Rezultato vnt. 100 16 8 

EIM 
LT07-1-
R6 

Sukurtų naujų aplinkai 
palankių produktų ar 
technologijų skaičius Rezultato vnt. 15 9 0 

EIM 
LT07-1-
R7 

Sukurtų naujų IRT 
produktų ar 
technologijų skaičius Rezultato vnt. 20 12 0 

EIM 
LT07-1-
R8 

Įdiegtų naujų aplinkai 
palankių produktų ar 
technologijų skaičius 
(nauji įmonės lygmeniu) Rezultato vnt. 25 1 0 

  
LT07-1-
R9 

Įdiegtų naujų IRT 
produktų ar Rezultato vnt. 10 0 0 
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Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta 
reikšmė 

nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose 
arba įvesta 
atsakingos 
institucijos 

technologijų skaičius 
(nauji įmonės lygmeniu) 

IA 
LT07-2-
R1 Valdymo lėšos Rezultato vnt. 1 2 0 

Šaltinis: Parengta Vertintojo remiantis NORIS duomenimis vertinimo dieną (2022-07-18) ir Inovacijų agentūros pateikta informacija 
bei interviu medžiaga 
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10.15. Mokslinių tyrimų programos rodikliai ir tikėtinas jų 
pasiekimas  

(žaliai – pasiekti/tikėtina bus pasiekti; oranžiniai – tikėtina nebus pasiekti; geltoni – neaišku; balti – nevertinama) 

Programos 
partneris 

Rodiklio 
kodas Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio 
tipas 

Matavimo 
vnt. 

Programoje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje 
nurodyta 

planuojama 
pasiekti 

stebėsenos 
rodiklio 
reikšmė 

Pasiekta reikšmė 
nurodyta 
mokėjimo 

prašymuose arba 
įvesta atsakingos 

institucijos 

7 14 15 16 17 18 24 28 

ŠMSM 
LT08-1-
P1 

Remiamų tyrėjų skaičius 
(PhD, postdoc) Produkto vnt. 62 134 108 

  
LT08-1-
P2 

Pasitikėjimo lygis tarp 
bendradarbiaujančių 
subjektų valstybėse 
paramos gavėjose ir 
valstybėse donorėse Produkto skalė 4,50 0 0 

  
LT08-1-
P3 

Pasitenkinimo 
partneryste lygis Produkto skalė 4,50 0 0 

  
LT08-1-
P4 

Bendradarbiaujančių 
organizacijų, kurios taiko 
žinias, įgytas iš dvišalės 
partnerystės, dalis Produkto % 50 0 0 

ŠMSM 
LT08-1-
P5 

Projektų su donoro 
projekto partneriu 
skaičius Produkto vnt. 18 12 0 

ŠMSM 
LT08-1-
R1 

Pateiktų recenzavimui 
mokslinių publikacijų 
skaičius (Gold Open 
Access, pending Open 
Access, kt.) Rezultato vnt. 75 65 9 

ŠMSM 
LT08-1-
R2 

Bendrų paraiškų dėl 
tolesnio finansavimo 
skaičius Rezultato vnt. 18 0 1 

ŠMSM 
LT08-1-
R3 

Kartu registruotų 
paraiškų intelektinės 
nuosavybės apsaugai 
skaičius Rezultato vnt. 10 1 0 

ŠMSM 
LT08-2-
R1 Valdymo lėšos Rezultato vnt. 1 0 0 

Šaltinis: Parengta Vertintojo remiantis NORIS duomenimis vertinimo dieną (2022-07-18) bei interviu medžiaga 
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