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3 gairė:  Esamos tarpinstitucinio bendradarbiavimo situacijos Lietuvoje analizė 
Projekto tikslas 

Nuodugniai išanalizavus tarpinstitucinio bendradarbiavimo situaciją Lietuvoje ir gerąsias užsienio šalių praktikas, 
parengti sėkmingo tarpinstitucinio bendradarbiavimo koncepciją. 

REZULTATAI 
Atlikus tyrimą sudarytas galutinis problemų medis (žiūrėti 2 p.), išskirtos pagrindinės problemos ir jas lemiančios priežastys. 
Kiekvienai problemai ir problemos priežasčiai priskirtas svarbos įvertis, pritaikytas modifikuotas šviesoforo principas.   

Bendradarbiavimo problemos: 

 Tinkamų bendradarbiavimo įrankių ir gebėjimų stoka; 

 Žinybiškumas, siauras matymas (svarbios to priežastys  - motyvacijos stoka bei vertikali hierarchinė kultūra); 

 Neformalaus bendradarbiavimo stoka. 

TVP rengimo proceso problemos: 

 Bendro tikslo nematymas; 

 Nepakankamas LRVK įsitraukimas;  

 Vėlavimas ir netikslingas TVP įrankio panaudojimas. 

TVP turinio  problemos: 

 Saugus pro forma dalyvavimas. Rutininės veiklos vieningai įvardintos kaip svarbiausias TVP turinio iššūkis; 

 Per didelis TVP skaičius; 

 TVP nesprendžia kompleksinių problemų; 

 Stebėsenos informacinė sistema (SIS), kurios netinkamas funkcionalumas ar neefektyvus naudojimas glaudžiai 
susiję ir su kokybiškų stebėsenos duomenų stoka; 

 Neužtikrinama intervencijų logika.  

Koordinavimo problemos:  

 Sudėtingas suderinimo ir koordinavimo procesas (ypač neefektyvus bendradarbiavimas raštais). 

 Proaktyvaus koordinavimo stoka, kylanti iš nepakankamai efektyvaus koordinatoriaus galios svertų naudojimo, 
politinio palaikymo trūkumo ir  vertikalaus požiūrio.  

Lyderystės problema: 

 Lyderystės trūkumas  (ministerijos ypatingai pabrėžė vadovų strateginio valdymo žinių trūkumą).  

Finansavimo problema: 

 Nelankstus finansavimo mechanizmas (labai svarbi to priežastis –  finansavimas iš „savų“ biudžetų). 

Tyrimo metu pasitvirtino, jog neefektyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo problema yra itin kompleksinė. Išskirtos 6 
pagrindinės problemų grupės, lemiančios sunkumus. Identifikuotos šios svarbiausios problemos: vadovų strateginio valdy-
mo žinių trūkumas, nepakankamas LRVK įsitraukimas į bendradarbiavimo procesus, bendro tikslo nematymas, saugus pro 
forma dalyvavimas siūlant rutinines veiklas ir Stebėsenos informacinės sistemos iššūkiai. Nors respondentai tiesiogiai neįvar-
dijo neformalaus bendradarbiavimo trūkumo kaip problemos, tačiau remiantis  tarptautiniais vertinimais ir interviu turinio 
interpretacija,  galima teigti, kad neformalaus bendradarbiavimo stoka taip pat labai svarbi problema, reikalaujanti papil-
domo dėmesio.  

Tolimesni žingsniai 

KOKYBINIS TYRIMAS  

Metodas: giluminis, pusiau struk-
tūruotas interviu. 
Trukmė: 2016 m. spalio 24 d.—
gruodžio 9 d.  
Respondentai:  5 LR Vyriausybės 
kanceliarijos ekspertai ir 28 
respondentai iš 14 ministerijų. 
Tikslinė grupė—strateginių 
skyrių vadovai, tačiau 9 interviu 
dalyvavo ir kiti ministerijų dar-
buotojai. 

KIEKYBINIS TYRIMAS 

Metodas: apklausa internetu. 
Trukmė: 2016 m. lapkričio 22 d.
— gruodžio 8.  
Respondentai: Apklausoje pak-
viesti dalyvauti 69 ministerijų 
strateginių skyrių darbuotojai ir 
TVP koordinatoriai. Į apklausą 
atsakė 36,2 proc. kviestųjų. 

TYRIMO TIKSLAS 
Ištirti esamą tarpinstitucinio bendradarbiavimo situaciją, identifikuoti kylančias problemas bei matomas tobuli-
nimo kryptis, apklausiant ministerijų strateginių planavimo skyrių vadovus bei darbuotojus, TVP koordinatorius,  

LR Vyriausybės kanceliarijos bei išorės ekspertus. 

TVP DUOMENŲ ANALIZĖ 

 „2011-2020 metų valstybinės 

sporto plėtros strategijos 
įgyvendinimo tarpinstitucinis 
veiklos planas“ 

 „Užimtumo didinimo 2014-
2020 metų programos įgyven-
dinimo tarpinstitucinis veiklos 
planas“ 

 



Lyderystės trūkumas 

Vadovams trūksta strateginio valdymo 

žinių 

Bendradarbiavimo kultūros ir suvokimo 

trūkumas 

Vertikalus sektorinis mąstymas, nėra 

atsakomybės už horizontalius klausimus 

1. Lyderystė 

Neefektyvus  

tarpinstitucinis  

bendradarbiavimas 

Tinkamų  
bendradarbiavimo 

įrankių stoka 

2. Bendradarbiavimas 

Tinkamų  
bendradarbiavimo 

gebėjimų stoka 

Nepakankamas bendradarbiavi-
mas su suinteresuotomis grupėmis 

Žinybiškumas, siauras matymas 

Įsitvirtinusi 
vertikali  

hierarchinė 

kultūra 

Nelanksti  
žmogiškųjų 

išteklių 
valdymo 
politika 

Trūksta efektyvių 
bendradarbiavimo 

iniciatyvų 

Partnerystės ryšių, 
tradicijų stoka 

Tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo 
teikiamos naudos 
suvokimo trūku-

mas 

Paskatų 
trūkumas 

Administraci-
nė našta 

Trūksta išorinių 
partnerių dalyva-

vimo 

Trūksta bend-
radarbiavimo 
su savivaldy-

bėmis 

Neformalaus 

bendradarbia-

vimo stoka 

5. TVP turinys 

Neužtikrina-
ma loginė 
sąsaja tarp 
uždavinio ir 
priemonių, 
rezultato ir 

kriterijų 

Neanalizuoja-
mas sprendimų 

alternatyvų 
poveikis 

Rutininės veiklos 

Trūksta 

koordinato-

riaus lyderys-

tės identifi-

kuojant 

problemas ir 

tikslus 

Baimė parodyti, 

kas nepasiekta 

Saugus pro 
forma 

dalyvavimas 

Reikšmės pla-

nuojamos neat-

sižvelgiant į 

praeitų metų 

rezultatus 

Siūlomos prastos 
priemonės, tik dėl 
to, kad reikia daly-

vauti 

Iš konteksto  
ištrauktos veiklos 
neatspindi visu-

mos/dubliavimas 

Neambicingi 
rodikliai 

SVP ir TVP 

realiai viene-

rių metų 

planavimas 

SIS 

Netinkamas 
sistemos funk-

cionalumas 

Kokybiškų stebė-
senos  duomenų 

stoka 

Netikslingai panau-
dojamas TVP įrankis 

6. TVP rengimo procesas 

Vėlavimas 
Nepakankamas strateginio plana-

vimo specialistų įsitraukimas 
Bendro tikslo 

nematymas 

Nepakankamas 

LRVK įsitraukimas 
Didelė administ-
racinė našta TVP 

Resursų 
stoka 

Riboti LRVK 
 įgaliojimai 

Nėra aiškiai 
apibrėžta 
problema 

Komunikacijos 
problema 

Nėra konsen-
suso kultūros 

Skirtingi strateginių 
skyrių vaidmenys 

Nesutampa TVP 

ir biudžeto ciklai 
Darbo krūvis 

Nevertinamas 

TVP rengimo 

poreikis 

Noras tvirtinti 

priemones Vyriau-

sybės lygiu 

Mažai  
kontrolės 

TVP paskirties 
suvokimo prob-

lemos 

Pasekmė 1: didelis TVP 
skaičius 

Pasekmė 2: rodiklių ir 
priemonių skaičiaus augimas 

SVP 

Proaktyvaus koordinavimo stoka Nėra TVP savininko 
Sudėtingas suderinimo ir koordinavimo 

procesas 

Nepakankamai 
efektyviai pa-

naudojami 
svertai 

Trūksta 
politinio 

palaikymo 
Požiūris 

TVP  
koordinatoriai 
yra techninia-
me lygmenyje 

Nėra aiškaus 
atsakomybės 
pasiskirstymo 

Bendravimas 
raštais 

Komunikacijos 
stoka 

Ministerijų 
pajėgumai, 

specifika 

Finansavimas iš „savų biudžetų“ 
4. Finansavimas 

Derybose nediskutuojamas TVP 

klausimas 

Nulinės veiklos 

Sudėtingas proceso valdymas pa-
naudojant ES lėšas 

Problemų svarbos įverčiai 

Svarbiausia (13-15 )   

Labai svarbu (10-12)  

Svarbu (7-9)  

Šiek tiek svarbu  (4-6)  

Paminėtina (1-3)  

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO PROBLEMŲ MEDIS 

Nelankstus finansavimo 
mechanizmas 

Trūksta strateginio planavimo kompetencijų 

Nesvarstomos TVP rengimo alternatyvos 

Nėra aiškiai apibrėžiama problema 

Neatliekama analizė 

Per daug 
TVP 

Motyvacijos  
stoka 

Trūksta bendra-
darbiavimo su  

suinteresuotomis 
grupėmis  
kultūros 

Neleidžia TVP 
formatas 

3. Koordinavimas 

Nesprendžia 
kompleksi-
nių prob-

lemų 


