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 Vyriausybės formuojami strateginiai 
tikslai yra horizontalaus pobūdžio. 

 Išplėtota tarpministerinė informacijos 
rinkimo, sisteminimo ir analizės prak-
tika. 

 Daug įvairių institucionalizuotų bend-
radarbiavimo mechanizmų. 

 Glaudų tarpinstitucinį bendradarbia-
vimą lemia istoriškai susiformavusi 
praktika ieškoti konsensuso ir priimti 
kolektyvinio pobūdžio sprendimus. 

SUOMIJA 

 Po koalicijos valdymo paplitęs regla-
mentuotas bendradarbiavimas. 

 Vyriausybės kanceliarija— „smegenų 
centras“, papildomai atsakinga už 
inovacijas, skaidrumą, atvirą visuome-
nę. 

 Testuojami inovatyvūs valdymo 
sprendimai. 

 Stiprios analitinės kompetencijos. 
Viešosios politikos įgyvendinimas 
analizuojamas Vyriausybės kanceliari-
jos, Finansų ministerijos, Nacionalinio 
audito biuro ir nepriklausomų analiti-
kų.  

 Labai skatinama gerų patirčių sklaida. 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ 

 Aukšta valdymo branda. Egzistuoja 
koordinavimui palanki institucinė 
sąranga, ministerijos—horizontalios, 
skirstomos į  grupes pagal savo pag-
rindinių užduočių pobūdį 
(koordinuojančios, reguliuojančios, 
specifinės reguliuojančios bei paslau-
gų teikimo ministerijos.  

 Pozicijų derinimas pradedamas ir 
dažniausiai užbaigiamas administraci-
niame lygmenyje. Politinis lygmuo 
įtraukiamas galutiniam nesutarimų 
sprendimui. 

 Konsensusu, aktyviu dalyvavimu ir 
bendradarbiavimu paremtas požiūris. 

 Pagrindinių vidinių bei išorinių suinte-
resuotųjų šalių įtraukimas, reagavi-
mas į jų konstruktyvią kritiką. 

DANIJA 
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 Projekto tikslas: nuodugniai išanalizavus tarpinstitucinio bend-
radarbiavimo situaciją Lietuvoje ir gerąsias pasirinktų užsienio 
šalių praktikas, parengti sėkmingo tarpinstitucinio bendradar-
biavimo koncepciją, kuri prisidės prie efektyvesnio sudėtingų, 
kompleksinių problemų sprendimo bei sėkmingo struktūrinių 
reformų įgyvendinimo.  

 Projekto trukmė: 2016 m. rugsėjo 12 d.—2017 m. kovo 12 d. 

 Projekto apribojimai:  

 Nagrinėjami TVP, sudaromi pagal Vyriausybės prioritetus.  

 Pagrindinis dėmesys skiriamas bendradarbiavimo, TVP 
rengimo proceso bei turinio ir koordinavimo sritims. Fi-
nansavimo ir lyderystės klausimai nuodugniai aptariami 
nebus. 

PRELIMINARUS PROBLEMŲ MEDIS 


