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TARPINSTITUCINIO BENDRADRBIAVIMO STIPRINIMO KONCEPCIJA 

Įvadas 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo koncepcijoje (toliau – koncepcija) pateikiamas 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo modelis, kuris nukreiptas į egzistuojančių kompleksinių problemų 

sprendimą viešajame sektoriuje. Kompleksinės problemos suvokiamos kaip sudėtingi socialiniai ir ekonominiai 

iššūkiai, kurių sprendimui reikalingos novatoriškos priemonės ir daugiau nei kelių ministerijų susitelkimas. 

Horizontalaus, tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą akcentuoja daug užsienio bei Lietuvos analitikų, taip 

pat valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ pabrėžia būtinybę kurti strategiškai pajėgią valdžią, kurios 

valdymo kultūra būtų paremta bendradarbiavimo ir bendro sutarimo principais „šiandienos valstybės tarnybai 

(...) būdingas sektorinis ir gana siauras požiūris į valstybės valdymą – sunku peržengti konkretaus sektoriaus 

barjerą ir užtikrinti sisteminį požiūrį į valstybės valdymą“. Viena iš esminių pokyčių iniciatyvų – užtikrinti, kad 

strateginiai sprendimai būtų priimami bendru sutarimu.  

 

Bendradarbiavimo iššūkių, su kuriais susiduria ministerijos, identifikavimas yra be galo svarbus 

siekiant spręsti tarpinstitucinio bendradarbiavimo efektyvumo problemą. Išgryninus probleminius taškus ir 

pritaikius tinkamus sprendimus bus palengvintas sudėtingų, kompleksinių valstybės ir visuomenės pokyčių 

įgyvendinimas.  

 

Koncepcijos rengimas buvo grindžiamas plačiu suinteresuotų asmenų įtraukimu, ieškant 

efektyviausių tarpinstitucinio bendradarbiavimo būdų. Todėl visuose koncepcijos rengimo etapuose buvo 

konsultuojamasi su strateginio planavimo ir kitais savo srities ekspertais. Tyrimo metu identifikuotos 

svarbiausios problemos – vadovų strateginio valdymo žinių trūkumas, nepakankamas LRVK įsitraukimas į 

bendradarbiavimo procesus, bendro tikslo nematymas, saugus pro forma dalyvavimas siūlant rutinines veiklas, 

stebėsenos informacinės sistemos iššūkiai ir neformalaus bendradarbiavimo trūkumas (apibendrinta 

problematika pateikta priede 1). Atsižvelgiant į tyrimo metu identifikuotas problemas, ministerijų ir LRVK 

siūlymus bei pasirinktų užsienio šalių (Suomijos, Danijos ir Jungtinės Karalystės) gerųjų praktikų analizę buvo 

sudaryti preliminarūs tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo pasiūlymai. Tačiau siekiant kuo tiksliau 

formuoti veiksmingus sprendimus, apjungiančius itin skirtingus ministerijų poreikius ir veiklos sritis, papildomai 

buvo rengiamos konsultacijos su  viešojo valdymo ir  politikos mokslų ekspertais bei akademikais. Tam 

suorganizuoti susitikimai, diskusijos, surinkti ir susisteminti dalyvių atsakymai ir parengti galutiniai sprendimų 

pasiūlymai. Į Koncepcijos rengimą įtraukti ekspertai, turėjo gilias viešojo sektoriaus dalykines žinias ir siūlė 

inovatyvias idėjas. Tai leido kritiškai ir objektyviai įvertinti preliminarius pasiūlymus prieš parengiant galutinį 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo modelį ir išskiriant jo sėkmingam įgyvendinimui reikalingas prielaidas.  

Atlikus viešąsias konsultacijas, pasiūlymai buvo susisteminti ir sukurta tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

stiprinimo koncepcija.   

 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo koncepciją sudaro pasiūlymai kaip gerinti tiek formalų, 

tiek neformalų bendradarbiavimą (žiūrėti paveikslą 1). Tai užtikrina sisteminį požiūrį į tarpinstitucinių klausimų 

sprendimą, kadangi siūlomi ne tik formalūs bendradarbiavimo įrankiai, bet ir prielaidos, kurios keis pačią 

valdymo kultūrą.  



 
 

4 
 

 

1. Formalaus 1  bendradarbiavimo pasiūlymai. Nustatomi ir aprašomi KOMPRES inicijavimo, 

planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir atsiskaitymo procesai, kuriuos siūloma institucionalizuoti 

esamoje strateginio planavimo sistemoje. Vadovaujantis KOMPRES procesais siūloma keisti 

strateginio planavimo metodiką (2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1220 redakciją), IV skyriaus 

I dalį dėl tarpinstitucinių veiklos planų (toliau – TVP). Darbe pateikiamas naujai siūlomas procesas 

– Kompleksinių sprendimų planas, kuris turėtų pakeisti iki šiol buvusius TVP. Atitinkamai šioje 

Koncepcijoje pristatomas naujas procesas ir proceso aprašas.2  

 

2. Neformalaus 3  bendradarbiavimo stiprinimo pasiūlymai. Įgyvendinant neformalaus 

bendradarbiavimo pasiūlymus bus sukurtos prielaidos sėkmingam tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo stiprinimui, kadangi bus veikiama tiek formali plotmė, tiek skatinama lyderystė, 

keičiama darbo organizavimo kultūra, stiprinami neformalus bendradarbiavimas ir kompetencijos 

visose ministerijose ir LRVK. Neformalaus bendradarbiavimo stiprinimo pasiūlymai išdėstyti 

skyriuose „Prielaidos“ ir „Rekomendacijos“. Nors šioje tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

stiprinimo koncepcijos dalyje pristatomi pasiūlymai yra rekomendacinio pobūdžio, LRVK turėtų 

imtis lyderystės, kuriant sėkmingo tarpinstitucinio bendradarbiavimo prielaidas.  

  

                                                           
1 Formalus – reglamentuotas, procedūros apibrėžtos teisės aktuose. 
2  Darbe naudojamas akronimas KOMPRES atspindi siūlomo plano pavadinimą – KOMpleksinių sPREndimų 
planaS. Atkreipitinas dėmesys, kad pavadinimas akcentuoja orientaciją į konkrečius sprendimus ir siekiamus 
rezultatus. Taip pat perteikiamas tikslas spręsti sudėtingas, horizontalias (kompleksines) problemas.  
3 Neformalus – nereglamentuotas, procedūros nėra apibrėžtos teisės aktuose. 

Paveikslas 1. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo pasiūlymai 
Šaltinis: Parengta autorių 
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Kompleksinių sprendimų plano (KOMPRES) procesas  

KOMPRES yra strateginio  planavimo dokumentas, skirtas kompleksinių problemų sprendimui – 

tarpinstitucinių tikslų nustatymui, jų įgyvendinimo veiklų ir siekiamų rezultatų suplanavimui. Tai yra trumpos 

trukmės dokumentas, kurio įgyvendinimo terminai siejami su konkrečios problemos išsprendimu, t.y. 

KOMPRES tikslų įgyvendinimas turi būti aiškiai apibrėžtas laike. KOMPRES įgyvendinime turi dalyvauti ne 

mažiau kaip 3 asignavimų valdytojai, o tikslų įgyvendinimas – susijęs su nemažiau kaip trimis ministrams 

priskirtomis valdymo sritimis.   

KOMPRES inicijavimo, planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir atsiskaitymo proceso aprašo (toliau – 

proceso aprašas) tikslas – nustatyti procesų etapų sudedamąsias dalis, kiekvienoje iš jų išskirti numatomas 

atlikti veiklas, siekiamus rezultatus ir jų terminus. KOMPRES proceso schema pateikiama paveiksle 3. 

Kompleksinių sprendimų plano (KOMPRES) procesas turi 

būti integruotas į bendrą veiklos planavimo ir biudžeto formavimo 

ciklą. Atitinkamai KOMPRES rengimo ir įgyvendinimo metu 

sukuriami produktai turi derėti su kitais strateginio planavimo 

sistemos elementais. KOMPRES inicijavimo poreikis turi būti 

susietas su LR Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo 

plano darbais, kurie susiję su struktūrinėmis reformomis ar 

nukreipti į kompleksinių ir visuomenei svarbių problemų 

sprendimą. Taip pat KOMPRES gali būti inicijuojamas pagal poreikį, 

iškilus naujoms socialinėms ir ekonominėms problemoms, kurių 

sprendimas turi būti koordinuojamas Vyriausybės lygiu. Svarbu, 

kad KOMPRES skaičius būtų efektyviai valdomas, rekomenduojama 

tvirtinti ne daugiau kaip 7 KOMPRES.   

KOMPRES turinio pagrindą sudaro pasirinktas konkretus LR Vyriausybės programos įgyvendinimo 

plano darbas ir jam priklausantys veiksmai, kurie yra papildomi veiklomis (žiūrėti pav. 2).  

KOMPRES rengime ir įgyvendinime dalyvauja daug institucijų tiek Vyriausybės, tiek instituciniu lygiu, 

todėl reikalinga standartizuoti ir patvirtinti bendrus procesus, apibrėžti jų įgyvendinime dalyvaujančias 

institucijas, terminus. Rekomenduojama procesų aprašą patvirtinti strateginio planavimo metodikoje arba 

Ministro Pirmininko potvarkiu. Lentelėje 1 pateikiamas siūlomas KOMPRES proceso aprašas. 

 
Lentelė 1. KOMPRES proceso aprašas 

Nr. 

Etapo 

sudedamosios 

dalys 

Aprašymas (veiklos) Rezultatas Terminai Proceso dalyviai 

INICIJAVIMAS 

1.  Inicijavimas  

Ministerijos (dalyvaujančios institucijos), 

iškilus kompleksinio pobūdžio problemai, 

užpildo KOMPRES poreikio įvertinimo 

klausimyną. Vyriausybės kanceliarija 

(toliau – LRVK) taip pat gali inicijuoti 

KOMPRES rengimą, atitinkamai LRVK turi 

Užpildytas poreikio 

įvertinimo 

klausimynas 

Pagal poreikį 
Ministerijos 

arba LRVK 

Paveikslas 2. KOMPRES turinio objektas 
Šaltinis: parengta autorių 
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užpildyti poreikio įvertinimo klausimyną. 

Klausimyno pildymas leis institucijoms 

struktūruoti problemą ir sistemiškai 

įvertinti KOMPRES rengimo poreikį. 

Jei KOMPRES poreikio įvertinimo 

klausimynas patvirtina poreikį rengti 

KOMPRES, ministerijos pereina prie 

tolesnių šio etapo sudedamųjų dalių. Kitu 

atveju ministerijos pasirenka 

alternatyvius problemos sprendimo 

būdus.  

2.  

Problemos 

apibrėžimas, 

sprendimų 

alternatyvų 

vertinimas 

KOMPRES rengimo poreikį inicijavusi 

institucija turi apibrėžti problemą ir 

išanalizuoti jos atsiradimą sąlygojančias 

priežastis. Šiuo tikslu institucijos turi 

užpildyti KOMPRES problemos analizės 

formą.  

Ministerijos problemos analizės etape 

turi įtraukti suinteresuotas šalis, kurios 

padės išgryninti pačią problemą ir 

nustatyti jos atsiradimui įtakos turinčius 

veiksnius.    

Užpildyta 

problemos analizės 

forma 

Per 15 d.d. 

nuo poreikio 

įvertinimo 

klausimyno 

užpildymą   

Ministerijos 

3.  

Poreikį 

pagrindžiančios 

informacijos 

teikimas 

Vyriausybei 

Ministerijos teikia Vyriausybei KOMPRES 

poreikio pagrindimą, kuris parengiamas 

remiantis KOMPRES problemos analizės 

išvadomis. 

Užpildyta poreikio 

pagrindimo forma 

Per 5 d.d. nuo 

problemos 

analizės 

formos 

užpildymo 

Ministerijos 

4.  

KOMPRES 

poreikio 

įvertinimas  

LRVK, vadovaujantis KOMPRES atitikties 

kriterijais, vertina jo rengimo poreikį 

pagrindžiančią informaciją ir parengia 

argumentuotas išvadas. 

Parengtos išvados 

dėl KOMPRES 

rengimo 

tikslingumo 

Per 5 d.d. nuo 

poreikį 

pagrindžianči

os 

informacijos 

gavimo 

LRVK 

5.  

KOMPRES 

poreikio 

vertinimo 

išvadų teikimas 

Vyriausybei 

LRVK KOMPRES poreikio įvertinimo 

išvadas pateikia Vyriausybei. 

Išvados 

pateikiamos 

Vyriausybei 

Per 2 d.d. nuo 

išvados 

parengimo 

LRVK 

6.  

KOMPRES 

poreikio 

svarstymas, 

sprendimo dėl 

jo rengimo 

priėmimas 

Vyriausybė, gavusi LRVK parengtas 

išvadas dėl KOMPRES rengimo 

tikslingumo, svarsto KOMPRES poreikį 

pagrindžiančią informaciją ir priima 

sprendimą dėl jo rengimo. 

Vyriausybės 

sprendimas dėl 

KOMPRES rengimo 

tikslingumo 

Pagal LR 

Vyriausybės 

darbo 

reglamente 

nustatytus 

terminus 

Vyriausybė 

7.  

KOMPRES 

vadovo 

paskyrimas 

Vyriausybė, priėmusi sprendimą dėl 

KOMPRES rengimo, kartu paskiria 

KOMPRES vadovą – viceministrą ar kitą 

atitinkamo ministro siūlomą asmenį 

vadovauti šio dokumento rengimui, 

Sprendimas dėl 

KOMPRES vadovo 

paskyrimo  

Tuo pat metu 

kai priimamas 

sprendimas 

dėl KOMPRES 

Vyriausybė 
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įgyvendinimui, stebėsenai ir 

atsiskaitymui už pasiektus veiklos 

rezultatus.  

KOMPRES vadovas yra asmeniškai 

atsakingas už rengiamo KOMPRES 

kokybę, efektyvų įgyvendinimą ir 

suplanuotų rezultatų pasiekimą. 

rengimo 

tikslingumo 

8.  

KOMPRES 

koordinatoriaus 

paskyrimas ir 

proveržio 

komandos 

(angl. task 

force) 

sudarymas 

KOMPRES vadovas (dalyvaujanti 

institucija) paskiria KOMPRES 

koordinatorių ir suformuoja proveržio 

komandą.  

KOMPRES koordinatorius yra atskaitingas 

vadovui ir vadovauja proveržio 

komandai, kuri imasi lyderystės rengiant 

KOMPRES, koordinuoja tarpinstitucinį 

darbą ir telkia suinteresuotas šalis, vykdo 

įgyvendinimo rezultatų stebėseną, 

vertina rizikas ir teikia tobulinimo 

pasiūlymus.   

KOMPRES vadovo 

paskyrimas ir 

proveržio 

komandos 

suformavimas 

Per 5 d.d. nuo 

sprendimo dėl 

KOMPRES 

tikslingumo 

Dalyvaujanti 

institucija 

PLANAVIMAS 

9.  

KOMPRES 

rengimo 

organizavimas 

Koordinatorius organizuoja KOMPRES 

rengimą – numato parengimo terminus, 

tvarką ir t.t.     

Atliekami KOMPRES 

rengimo 

parengiamieji 

darbai  

– Koordinatorius 

10.  

Dalyvaujančių 

institucijų ir 

suinteresuotųjų 

šalių 

identifikavimas 

Koordinatorius, atsižvelgdamas į 

nustatytą problemą ir ją sąlygojančias 

priežastis, identifikuoja dalyvaujančias 

institucijas ir suinteresuotas šalis, kurios 

turėtų dalyvauti tiek KOMPRES rengime, 

tiek ir įgyvendinime. 

Identifikuojamos 

dalyvaujančios 

institucijos ir 

suinteresuotos 

šalys 

Per 5 d.d. nuo 

komandos 

suformavimo 

Koordinatorius 

11.  

Strateginės 

sesijos 

organizavimas 

Koordinatorius organizuoja strateginę 

sesiją, kurioje dalyvauja dalyvaujančios 

institucijos, LRVK ir suinteresuotos šalys, 

kurioje patikslinama KOMPRES 

inicijavimo etape nustatyta problema ir 

jos priežastys bei susitariama dėl tikslų ir 

siekiamų rezultatų.  

Koordinatorius kartu su proveržio 

komanda imasi lyderystės nustatant 

intervencijų logiką ir parengia KOMPRES 

tikslų medį 

Suorganizuota 

strateginė sesija ir 

parengiamas tikslų 

medis  

Per 7 d.d. nuo 

suinteresuotųj

ų šalių 

identifikavimo 

Koordinatorius 

12.  

Pasiūlymų dėl 

KOMPRES tikslų 

įgyvendinimo 

pateikimas 

Dalyvaujančios institucijos teikia 

pasiūlymus koordinatoriui dėl KOMPRES 

tikslų įgyvendinimo - siūlo veiklas, 

vertinimo rodiklius ir kt.  

KOMPRES rengimas turi būti 

interaktyvus, pagal poreikį organizuojant 

“apskrito stalo diskusijas”, kūrybines 

dirbtuves ar kitus inovatyvius metodus, 

Pateikiami 

pasiūlymai dėl 

tikslų įgyvendinimo  

Per 5 d.d. nuo 

strateginės 

sesijos 

Dalyvaujančios 

institucijos 
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skatinančius ieškoti nestandartinių 

sprendimų..       

13.  

Pirminio 

KOMPRES 

projekto 

parengimas 

Koordinatorius, gavęs pasiūlymus dėl 

KOMPRES tikslų įgyvendinimo planavimo 

iš dalyvaujančių institucijų, parengia 

pirminį KOMPRES projektą ir pateikia 

LRVK. 

Projekto rengimo procese kartu su 

koordinatoriumi dalyvauja LRVK (teikia 

metodinę pagalbą), dalyvaujančios 

institucijos bei suinteresuotosios šalys. 

Koordinatorius turi įvertinti KOMPRES 

projekto tikslų įgyvendinimo priežastinę 

logiką (tikslų, veiklų ir siekiamų rezultatų 

tarpusavio sąsajas) ir užtikrinti 

nuoseklumą. Identifikavus spragas, 

koordinatorius turi kreiptis į atitinkamą 

dalyvaujančią instituciją, kad būtų 

pasiūlytos naujos veiklos, kurios 

užtikrintų suplanuotų tikslų 

įgyvendinimą.  

Parengiamas 

pirminis KOMPRES 

projektas 

Per 5 d.d. nuo 

pasiūlymų 

pateikimo 

(KOMPRES 

pateikiamas 

kartu su SVP 

projektu) 

Koordinatorius 

14.  

KOMPRES 

projekto 

vertinimas 

Pirminis KOMPRES projektas pateikiamas 

LRVK, kuri atlieka jo kokybės vertinimą. 

LRVK įvertina projekto atitiktį 

metodologiniams reikalavimams ir 

vertina ar siūlomos tikslų įgyvendinimo 

veiklos išspręs egzistuojančią problemą.  

jei LRVK nustato esminius KOMPRES 

projekto trūkumus, projektas darbo 

tvarką turi būti grąžintas koordinatoriui 

tobulinti.  

Parengiamos 

KOMPRES projekto 

vertinimo išvados  

Per 10 d.d. 

nuo pirminio 

projekto 

pateikimo 

LRVK 

ĮGYVENDINIMAS 

15.  
KOMPRES 

tvirtinimas 

Vyriausybė, gavusi LRVK išvadas, svarsto 

ir tvirtina KOMPRES projektą. 

Patvirtinamas 

KOMPRES projektas 

Per 10 d.d. po 

biudžeto 

derybų4  

LR Vyriausybė 

16.  
Įgyvendinimo 

organizavimas 

Dalyvaujančios institucijos organizuoja 

KOMPRES veiklų įgyvendinimą pagal 

sutartus terminus ir asignavimus.  

Organizuojamas 

KOMPRES 

įgyvendinimas 

– 
Dalyvaujančios 

institucijos 

17.  

Vadovavimas 

įgyvendinimo 

procesui 

Koordinatorius vadovauja KOMPRES 

įgyvendinimo procesui, teikia 

metodologinę pagalbą dalyvaujančioms 

institucijoms, derina pakeitimus, nustato 

įgyvendinimo rizikas ir teikia siūlymus dėl 

jų suvaldymo. Jei dalyvaujančios 

institucijos kreipiasi dėl suplanuotų 

Teikiama 

metodologinė 

pagalba ir 

identifikuojamos 

įgyvendinimo 

rizikos 

– 
Koordinatorius 

kartu su LRVK 

                                                           
4 Esant rezonansinei problemai, reikalaujančiai greitų sprendimų, KOMPRES nėra derinamas su biudžeto ciklu. 
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asignavimų perskirstymo, koordinatorius 

vertina ir sprendžia asignavimų 

perskirstymo pagrįstumą ir įtaką 

rezultatų pasiekimui, priima sprendimą 

dėl asignavimų perskirstymo. 

Iškilus nesutarimams LRVK padeda 

sprendžiant įgyvendinimo problemas. 

Nepavykus pasiekti konsensuso klausimai 

keliami Vyriausybės lygiu.  

STEBĖSENA 

18.  

Pasitarimų 

organizavimas 

probleminiams 

klausimams 

spręsti 

Koordinatorius organizuoja pasitarimus 

su suinteresuotosiomis šalimis ir 

dalyvaujančiomis institucijomis 

probleminiams klausimams aptarti.    

Susitikimų metu aptariama KOMPRES 

įgyvendinimo pažanga, iškilusios 

problemos. Esant poreikiui įtraukiamos 

suinteresuotosios šalys.  

Aptariamojo 

susitikimo 

protokolas 

Pagal poreikį Koordinatorius 

19.  

Informacijos 

apie rizikas 

teikimas 

Dalyvaujanti institucija nuolat informuoja 

koordinatorių apie KOMPRES 

įgyvendinimo rizikas bei pateikia siūlymus 

dėl atsakomųjų veiksmų. 

Pateikiama 

informacija apie 

rizikas ir pasiūlymai 

dėl atsakomųjų 

veiksmų 

Pagal poreikį 
Dalyvaujanti 

institucija 

20.  

Pasiūlymų dėl 

tobulinimo 

teikimas 

Koordinatorius, gavęs informaciją iš 

dalyvaujančių institucijų apie KOMPRES 

įgyvendinimo rizikas ir atsakomuosius 

veiksmus, priima sprendimą dėl 

KOMPRES tobulinimo. Pasiūlymai 

aptariami tarpinių susitikimų metu. 

Pateikiami 

tobulinimo 

pasiūlymai 

Pagal poreikį Koordinatorius 

21.  
Stebėsenos 

organizavimas 

Koordinatorius vykdo KOMPRES 

stebėseną, analizuoja pasiektus 

rezultatus, veiklų įgyvendinimą ir 

asignavimų panaudojimą. Iškilus 

poreikiui, LRVK konsultuoja stebėsenos 

procese. 

Koordinatorius detalizuoja stebėsenos 

procesus ir informuoja dalyvaujančias 

institucijas.   

Detalizuojami 

stebėsenos 

procesai 

– Koordinatorius 

ATSISKAITYMAS 

22.  

Stebėsenos 

vykdymas ir 

informacijos 

teikimas  

Dalyvaujanti institucija vykdo nuolatinę 

KOMPRES įgyvendinimo stebėseną, teikia 

ketvirtinę ir metinę stebėsenos ataskaitas 

koordinatoriui, dalyvauja tarpiniuose ir 

metiniuose aptarimuose.  

Parengiamos 

ketvirtinės 

stebėsenos 

rezultatų ataskaitos 

Per 25 

kalendorines 

dienas nuo 

kiekvieno 

ketvirčio 

pabaigos 

Dalyvaujanti 

institucija 

23.  

Ketvirtinis 

stebėsenos 

rezultatų 

aptarimas 

Koordinatorius organizuoja ketvirtinius 

KOMPRES įgyvendinimo rezultatų 

aptarimus. Aptarimuose dalyvauja 

dalyvaujančios institucijos ir LRVK. Taip 

Suorganizuojami 

tarpinių rezultatų 

aptarimai 

Per 5 d.d. nuo 

ketvirtinės 

stebėsenos 

rezultatų 

Koordinatorius 
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pat rekomenduojama į tarpinių rezultatų 

aptarimą įtraukti ir suinteresuotas šalis. 

ataskaitos 

parengimo 

24.  

Metinis 

stebėsenos 

rezultatų 

aptarimas 

Koordinatorius organizuoja metinį 

KOMPRES aptarimą su dalyvaujančiomis 

institucijomis ir suinteresuotosiomis 

šalimis.   

Suorganizuotas 

tarpinių rezultatų 

metinis aptarimas 

Per 10 d.d. 

nuo 

Vyriausybės 

svarstymo 

Koordinatorius 

25.  

Metinės 

KOMPRES 

ataskaitos 

rengimas ir 

teikimas 

Koordinatorius, remiantis pateikta 

informacija apie pasiektus rezultatus, 

parengia metinę ataskaitą apie veiklas, 

koordinatorius rengia metinę KOMRPES 

ataskaitą ir pateikia LRVK. 

Parengiama 

KOMPRES metinė 

ataskaita 

Iki kovo 1d.  Koordinatorius 

26.  

Metinės 

KOMPRES 

ataskaitos 

vertinimas 

LRVK vertina KOMPRES metinę  ataskaitą. 

Įvertinama 

KOMPRES metinė 

ataskaita 

Per 10 d.d. 

nuo pateikimo 
LRVK 

27.  

Metinės 

KOMPRES 

ataskaitos 

išvadų teikimas 

Jei ataskaitoje nustatytos sisteminės 

KOMPRES įgyvendinimo problemos, 

kurioms spręsti reikalingas Vyriausybės 

sprendimas, LRVK paruošia išvadas 

Vyriausybei. 

Parengiamos 

KOMPRES metinės 

ataskaitos 

vertinimo  išvados 

Per 10 d.d. 

nuo vertinimo 
LRVK 

28.  

KOMPRES 

ataskaitos 

svarstymas 

KOMPRES ataskaita yra svartoma LR 

Vyriausybėje 

Apsvartoma 

KOMPRES metinė 

ataskaita 

LR 

Vyriausybės 

darbo 

reglamente  

nustatyta 

tvarka 

LR Vyriausybė 

Toliau iliustruojamas Kompleksinių sprendimų plano (KOMPRES) procesas (žiūrėti paveikslą 3). 

Schemoje atsispindi visų dalyvių atsakomybės ir veiksmai skirtingais KOMPRES etapais. KOMPRES procese 

dalyvauja LR Vyriausybė, LR Vyriausybės kanceliarija, koordinatorius, dalyvaujančios institucijos ir 

suinteresuotosios šalys. Schemoje naudojami ženklai paaiškinti 3 paveikslo legendoje. 



 
 

 
Paveikslas 3. Kompleksinių sprendimų plano (KOMPRES) procesas 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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Proceso dalyvių vaidmenų aprašymai 

LR Vyriausybės kanceliarija  

 
KOMPRES procese LRVK vaidina svarbų vaidmenį kaip tarpinstitucinių klausimų moderatorius, kuris 

užtikrina KOMPRES kokybę, ambicingų tikslų nustatymą ir kokybiškai naujų veiklų suplanavimą. LRVK imasi 

iniciatyvos keliant kompleksines problemas Vyriausybės lygiu ir nukreipia ministerijas konsensuso paieškoms. 

  

Išskirtinos šios pagrindinės LRVK funkcijos:  

 Plano inicijavimo etape LRVK atlieka saugiklio funkciją ir vertina poreikio pagrindimą, turi teisę 

grąžinti planą į problemos ir alternatyvų vertinimo etapą; 

 Prižiūri proveržio komandų sudarymą ir atsakingų viceministrų paskyrimą; 

 Aktyviai įsitraukia į KOMPRES įgyvendinimo rezultatų stebėsenos procesą – stebi ir vertina 

ketvirtines pažangos ataskaitas, teikia išvadas ir tobulinimo pasiūlymus LR Vyriausybei; 

 Svarbu paminėti, jog viso KOMPRES proceso metu LRVK teikia metodinė pagalbą, atlieka 

moderatoriaus vaidmenį, padeda spręsti iškilusius nesutarimus; 

Svarbus LRVK indėlis – neformalaus bendradabiavimo skatinimas: strategų ir kanclerių tinklų 

kūrimas ir koordinavimas, pažangos gildijos inicijavimas, koordinatorių darbo kokybės 

stebėsena bei vertinimas, mokymų poreikio identifikavimas ir kita (daugiau skyriuje 

Prielaidos). Taip LRVK kurs prielaidas sėkmingam ir tvariam tarpinstituciniui 

bendradarbiavimui; 

 

 Išskiriami šie pagrindiniai KOMPRES  proceso žingsniai, kuriuose veikia LRVK: 

 

 

Koordinatorius 

 
KOMPRES įgyvendinimas gali būti koordinuojamas tiek Vyriausybės, tiek instituciniu lygiu. 

Atitinkamai, patvirtinus KOMPRES, koordinuojančia institucija gali būti paskiriama LRVK arba konkreti 

ministerija (žiūrėti paveikslą 5). LR Vyriausybės nutarimu KOMPRES vadovu paskiriamas vienas iš viceministrų 

(koordinuojant ministerijai) arba Premjero patarėjų, LRVK kancleris ar vicekancleris (koordinuojant LRVK). 

Kiekviena dalyvaujanti institucija-partnerė privalo paskirti už dalyvavimą konkrečiame KOMPRES atsakingą 

viceministrą. Tuomet koordinuojanti institucija paskiria koordinatorių, kuris savo ruožtu sudaro proveržio 

komandą su apibrėžtomis narių atsakomybėmis, kontaktais ir pavaduojančiais asmenimis. Formuojant 

proveržio komandą koordinatoriui padeda dalyvaujančių institucijų – partnerių paskirtieji atsakingi 

viceministrai. Proveržio komandos nariai gali būti iš skirtingų dalyvaujančių institucijų.  
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Paveikslas 4. KOMPRES komandos sudarymo procesas 

Šaltinis: parengta autorių 

 

Siūlomas profesionalus koordinatorius, kurio veikla, susijusi su KOMPRES būtų pagrindinė, 

koordinuojami vienas ar keli KOMPRES, skiriant visą dėmesį planui ir jo įgyvendinimui, išvengiant plano 

koordinavimo, kaip papildomo darbo suvokimo. Taip pat koordinatoriams būdingas judumas, pasireiškiantis 

fizine darbo vieta skirtingose ministerijose, pagal poreikį, projektinio valdymo principais, baigus vieną 

KOMPRES – darbas su nauju ir kita.  

 

Išskirtinos šios pagrindinės koordinatoriaus funkcijos:  

 

 Lyderiauti nustatant KOMPRES tikslus ir jų įgyvendinimo intevencijų logiką bei siektinus 

rezultatus; nustačius priežastinių ryšių logines spragas, koordinatorius turi paskatinti 

dalyvaujančias institucijas ieškoti novatoriškų problemos sprendimo būdų; 

 Vadovauti įgyvendinimo procesui ir teikti dalyvaujančioms institucijoms metodologinę pagalbą; 

 Spręsti iškylančias įgyvendinimo problemas, vertinti rizikas ir imtis atsakomųjų veiksmų joms 

suvaldyti, spręsti dėl KOMPRES turinio pakeitimų; 

 Turi teisę spręsti dėl KOMPRES įgyvendinimui skirtų asignavimų perskirstymo; 

 Organizuoti aptarimus įtraukiant visas suinteresuotas šalis (dalyvaujančios institucijos, socialinius 

ir ekonominius partnerius, LRVK, akademiją ir kt.) į dialogą. 

 Vykdyti KOMPRES stebėseną ir inicijuoti tarpinių ir galutinių įgyvendinimo rezultatų vertinimą. 

 Informuoti Vyriausybę apie nesuderintus tarpinstitucinius klausimus, kritines problemas ir teikti 

tobulinimo pasiūlymus, kuriems reikalingas Vyriausybės sprendimas. 

 

Koordinatoriams rekomenduojama stebėti kiek trunka užduočių vykdymas, kontroliuoti stebėseną. 
Turint susistemintą informaciją bus galima ir ministerijų lygių koordinatoriams numatyti panašias darbo 
valandas, be to, turint ryškių nuokrypių, bus sudarytos sąlygos tobulėjimui keičiantis patirtimis ir įžvalgomis. 
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Išskiriami šie KOMPRES žingsniai, kuriuose veikia koordinatoriai: 

 

 

Dalyvaujančios institucijos 

 

Pagrindinės dalyvaujančių institucijų atsakomybės – inicijuoti į pokytį orientuotus KOMPRES, aktyviai 

dalyvauti įgyvendinime, vykdyti stebėseną bei laiku teikti ataskaitas. Taip pat svarbu, kad būtų sudarytos 

sąlygos koordinatoriams gauti visą aktualią reikalingą informaciją laiku.  

 

Išskiriami šie pagrindiniai KOMPRES žingsniai, kuriuose veikia dalyvaujančios institucijos: 

 
 

Suinteresuotosios šalys 

 

Suinteresuotąsias šalis būtina įtraukti inicijavimo etape apibrėžiant problemą. Siūlomos šios galimos 

problemos identifikavimo ir apibrėžimo formos: kūrybinės dirbtuvės, seminarai, darbo grupės, išvažiuojamieji 

posėdžiai, susitikimai.  Taip pat rekomenduojama išskirti 3-5 suinteresuotąsias šalis, kurios būtų kviečiamos 

organizuojant tarpinius pasitarimus, stebėtų KOMPRES įgyvendinimą, teiktų pasiūlymus dėl tobulinimo ir 

galimų rizikų.  

 

Apibendrinant, procese išskiriami šie KOMPRES žingsniai, kuriuose veikia suinteresuotosios šalys: 
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Prielaidos  

Šiame skyriuje aprašomos prielaidos, reikalingos sėkmingam tarpinstituciniam bendradarbaivimui.  

Remiantis tyrimu buvo identifikuota, kad turi būti ne tik keičiama strateginio planavimo metodika, tačiau ir 

intensyviai skatinamas neformalus bendradarbaivimas. 

 

Kanclerių klubas/tinklas 

 
Kanclerių klubo įkūrimo tikslas – sustiprinti ministerijų kanclerių įsitraukimą į veiklos valdymo 

procesus ir paskatinti glaudesnį tarpinstitucinį bendradarbiavimą, plėtojant Vienos vyriausybės koncepciją ir 

skatinant neformalią tinklaveiką. Kanclerių klubas, neformaliu tinklu jungiantis ministerijų kanclerius ir 

Vyriausybės kanclerį, orientuotas į neformalaus horizontalaus bendradarbiavimo vystymą, bendradarbiavimo 

kultūros plėtojimą. Klubo susitikimuose gvildenamos kiekvienos ministerijos problemos, dalijamasi gerosiomis 

patirtimis, keliamos kompetencijos, stiprinami ryšiai ir bendradarbiavimas, formuojama konsensuso kultūra, 

informuojama apie kitų ministerijų įsipareigojimus ir siekius. Organizuojamų mokymų metu keliamos kanclerių 

kompetencijos įvairiais viešojo valdymo klausimais, didelį dėmesį skiriant lyderystei.  

  

  

 Aprėptis: Visos ministerijos ir LR Vyriausybės kanceliarija.  

 Nariai: kanclerių klubą sudaro visų 14 ministerijų bei LR Vyriausybės kanceliarijos 

kancleriai. 

 Susitikimų reguliarumas: kartą per du mėnesius. 

 Sprendžiamos problemos: šio klubo įkūrimas ir veikla sukurtų prielaidas 

bendradarbiavimo kultūros ir suvokimo atsiradimui bei stiprėjimui, taipogi, per 

dalijimąsi patirtimis, žiniomis, prisidėtų prie lyderių kompetencijų gerinimo. Kaip nauja 

bendradarbiavimo iniciatyva, klubas taip pat mažintų neformalaus bendradarbiavimo 

stoką, skatintų ir leistų formuotis partnerystės ryšiams ir tradicijoms. Skirtingų 

ministerijų kanclerių dalyvavimas, patirčių sklaida, realių horizontaliųjų ir ne tik 

problemų gvildenimas, bendros sprendimų paieškos, bendri mokymai ar 

paskaitos/pranešimai (lyderystės, komunikacijos, viešojo kalbėjimo, derybų ir pan.) 

leistų mažinti sektoriškumą, žinybiškumą ir skatintų tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

kultūrą.  

 Tolimesni žingsniai:  

- Pasiruošimas (neformalaus bendradarbiavimo gairių kūrimas, pirmo ketvirčio 

susitikimų plano rengimas, organizacinis planas (narystė, vieta ir kita), galimų narių 

sąrašas, komunikacijos planas) . 

- LRVK inicijuoja kanclerių klubo steigimą. 

- LRVK koordinuoja kanclerių klubo veiklą. 

Klubo veiklos koordinavimas galėtų būti perleidžiamas rotuojančiai klubo tarybai. 
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Strategų tinklas 

 
Neformalaus strategų tinklo įkūrimo tikslas – didinti ministerijų strateginio planavimo ekspertų  

kompetencijas ir įsitraukimą į tarpinstitucinių klausimų sprendimą. Neformalus strategų tinklas leis sustiprinti 

strategų vaidmenį, apibrėžiant horizontalaus pobūdžio problemas ir nustatant jų sprendimo būdus. 

Dalyvavimas tinkle leistų įtvirtinti bendrus tarpinstitucinių klausimų sprendimo standartus ir praktikas, savo 

ruožtu, užkirstų kelią rutininiams, pokyčių nedarantiems sprendiniams ir neleistų kurti perteklinių dokumentų. 

Strateginio planavimo ekspertų ankstyvas įsitraukimas į tarpintiticinių klausimų sprendimą sudarys sąlygas 

atsakingai įvertinti atitinkamų ministerijų indėlį.      

 

Tinkle dalyvaujantiems strategams nauda kuriama per teminius mokymus, naujai įgyjamas žinias, 

gerosios patirties sklaidą, sklandžiau sprendžiamus tarpinstitucinius klausimus.  Reguliarių teminių susitikimų 

metu nariai spręstų realias problemas, būtų suteikiama galimybė kiekvienai ministerijai skirtingo susitikimo 

metu pristatyti savo darbo ar srities specifiką, problematiką, tarptautinius įsipareigojimus, gerąsias praktikas.  

 

Nors tinklas neformalus, tačiau siūlytina reguliuoti dalyvavimą organizuojamuose susitikimuose ir 

dalyvių aktyvumą. Rekomenduojama nustatyti, kad dalyvavimas tinkle yra būtinas, suteikiant teisę deleguoti 

pavaduojantį asmenį. Tai leis ne tik disciplinuoti, bet ir užtikrins savitarpio pagarbą dalyvių ir koordinatorių 

laikui, taip pat tinklo kuriamą vertę (vertinga, kuomet dalyvauja visi nariai, vyksta diskusijos, užtikrinamas 

grįžtamasis ryšys). Tai pat siūlytina nustatyti aiškią susitikimo struktūrą bei organizacines taisykles (laiko 

 

 Aprėptis: Visų ministerijų strateginių skyrių atstovai. 

 Nariai: Visų ministerijų strateginių skyrių vadovai. Nariams būtų suteikiama galimybė 

atsivesti vieną ar du svečius iš strateginio skyriaus, siekiant dalintis kompetencijomis, 

plėsti bendradarbiavimo praktikas ir kultūrą.  

 Susitikimų reguliarumas: 14 susitikimų per metus, siekiant užtikrinti skirtingos 

ministerijos pristatymus, temines paskaitas ir kt.  

 Sprendžiamos problemos: Strategų tinklas ne tik prisidėtų prie strategų vaidmens 

stiprinimo ir jų kompetencijų kėlimo, bet ir skatintų bendradarbiavimo kultūrą, prisidėtų 

prie horizontalaus mąstymo formavimosi, leistų plėtoti partnerystės ryšius, bei skatintų 

lyderystę. Strategų tinklas didintų strateginio planavimo specialistų įsitraukimą 

sprendžiant horizontaliuosius klausimus, kadangi bendradarbiaujant būtų mažinama 

komunikacijos spragų, aiškiai apibrėžiama problema. Keliant strategų kompetencijas ir 

stiprinant jų bendradarbiavimą galėtų būti užkertamas kelias daliai rutininių priemonių, 

ar menkos reikšmės veiklų, sprendžiant tarpinstitucinius klausimus. Taipogi, būtų 

prisidedama prie stebėsenos duomenų kokybės užtikrinimo, tiek skatinant lyderystę, 

tiek  skatinant bendros naudos matymą.  

 Tolimesni žingsniai:  

- LRVK sudaro strategų tinklą, pateikia susitikimų kalendorių, kviečia narius. 

Paruošiama svarbiausia informacija nariams, taisyklės, tikslai.  

- LRVK koordinuoja susitikimus, dalyvauja ir LRVK strateginis skyrius ar jo dalis.  

Ruošiamas naujienlaiškis, grįžtamojo ryšio užtikrinimo forma, neformalaus 

bendradarbiavimo gairės (universalios). 
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ribojimas prisistatymui, problemos, darbų ar temos diskusijai pristatymui). Būtina užtikrinti grįžtamąjį ryšį, kuris 

ne tik leistų gerinti susitikimų kokybę, bet ir prisidėtų prie kompetencijų kėlimo, teikti konstruktyvius 

pastebėjimus ir formuoti „kritika – augimui“ požiūrį. 

Pažangos gildija 

 
Kanclerių klubas ir strategų tinklas yra nuolat veikiantys forumai, kuriuose būtų daugiau 

nagrinėjamos bendro pobūdžio temos ir metodologiniai klausimai. Tuo tarpu tarpinstitucinių klausimų 

sprendimas, planuojant kokios veiklos padės išspręsti egzistuojančias problemas, reikalaus specifinių 

atitinkamos valdymo srities žinių. Savo srities ekspertai, praktikai ir akademikai galėtų būti telkiami Pažangos 

gildijos formatu. Pažangos gildija jungtų vertinamus savo srities ekspertus, kviečiamus asmeninių kvietimų 

pagrindu, formuojant neformalų žinių ir ekspertizės tinklą. Gildijos veikla nukreipta į realių problemų 

sprendimą, analizuojant egzistuojančius iššūkius ir įsitraukiant į sprendimų paieškas.   

 

 

  

 

 Aprėptis: centrinio lygio valstybės institucijos (ministerijos ar joms pavaldžios įstaigos), 

akademikai ir kiti ekspertai.  

 Nariai: gildijos nariais asmeninių kvietimų pagrindu būtų kviečiami centrinio lygio 

valstybės institucijų, ministerijų ar joms pavaldžių įstaigų, gerai vertinami savo srities 

specialistai. 

 Susitikimų reguliarumas: pagal realų poreikį. 

 Sprendžiamos problemos: šios gildijos įkūrimas ir veikla sukurtų prielaidas 

bendradarbiavimo kultūros ir suvokimo atsiradimui ir stiprėjimui bei per dalijimąsi 

patirtimis, žiniomis, prisidėtų prie lyderių kompetencijų gerinimo. Kaip nauja 

bendradarbiavimo iniciatyva, pažangos gildija taip pat mažintų neformalaus 

bendradarbiavimo stoką, leistų ir skatintų formuotis partnerystės ryšius ir tradicijas.  

 Tolimesni žingsniai:  

- Pasiruošimas (neformalaus bendradarbiavimo gairių kūrimas, pirmo ketvirčio 

susitikimų plano rengimas, organizacinis planas (narystė, vieta ir kita), galimų narių 

sąrašas, komunikacijos planas). 

- Komunikacija. 

- LRVK inicijuoja ir įsteigia Pažangos gildiją, kviečiami pirmieji nariai.  

- LRVK sudaro ir pristato neformalaus bendradarbiavimo gaires Pažangos gildijai. 

- LRVK koordinuoja Pažangos gildiją, užtikrina jos gyvavimą ir sprendimų pasiūlymų 

integravimą/perdavimą sprendžiant problemas Vyriausybės lygiu. 
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LRVK vaidmens stiprinimas 

Sprendžiant tarpinstitucinius klausimus, LRVK vaidmuo yra kritinis. LRVK ne tik turėtų skatinti 

tarpinstitucinį bendradarbiavimą, bet ir suteikti realią metodologinę pagalbą apibrėžiant problemą ir nustatant 

jos sprendimo alternatyvas.  

 

Administracinių gebėjimų ugdymas. LR Vyriausybės kanceliarija užtikrina gyvą metodinį 

vadovavimą, teikia konsultacijas, koordinuoja tarpinstitucinių klausimų priežiūrą. Siekiant skatinti neformalų 

bendradarbiavimą, bet norint minimizuoti neskaidraus bendradarbiavimo riziką, LRVK rengia neformalaus 

bendradarbiavimo gaires, apibrėžiančias neformalumo ribas, etines taisykles ir kitus aspektus.  

Siūlytina organizuoti mokymus LRVK ir ministerijoms: 

- Reikalingi mokymai LRVK darbuotojams, keliant jų bendradarbiavimo kompetencijas, suteikiant 

žinių apie derybų meną, efektyvią komunikaciją, pozicijų derinimą ir pan.  

- Siekiant gerinti tarpinstitucinio bendradarbiavimo efektyvumą būtų naudingi centralizuoti 

mokymai „Efektyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas“. 

 

Kontaktų banko sudarymas. Siekiant mažinti administracinę naštą ir paskatinti neformalųjį 

bendradarbiavimą, LRVK rengia kontaktų banką. Kontaktų bankas susideda iš dviejų dalių: ministerijų, 

pavaldžių įstaigų ir LRVK darbuotojų kontaktai su prierašais apie atsakomybes ir išorės ekspertų kontaktai su 

prierašais apie ekspertizės sritis. Tai ne tik pagreitintų komunikaciją, bet ir taptų institucinės atminties šaltiniu. 

Tolimesni žingsniai: 

- Pasiruošimas (grįžtamojo ryšio formos kūrimas, kontaktų banko formos kūrimas); 

- LRVK sudaro ir pristato horizontaliųjų klausimų kontaktų banką. 

 

Analitinio centro įkūrimas. LRVK siūlytina įkurti analitinį centrą, kuris strateginiais klausimais 

teiktų įrodymais grįstus pasiūlymus.  Atsižvelgiant į tai, kad LRVK paskelbė apie planus įkurti tokį centrą, ši idėja 

nebus plačiau plėtojama.  
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Kiti pasiūlymai 

 

Paskatos. Rekomenduojama įvertinti šių paskatų įgyvendinimo galimybes: 

 Administracinio lygio darbuotojų skatinimas pasitelkiant padėkas, informavimą apie jų pasiektus 

rezultatus, ministerijų gerąsias  praktikas (asmeninis minsitro dėmesys už puikų 

bendradarbaivimą ir pasiektus rezultatus, naujienlaiškis ir kita). 

 Sudarytos sąlygos pamatyti ir įvertinti situaciją realioje aplinkoje – organizuojami vizitai į realią 

probleminę ar įkvepiančą tikslinę aplinką, siekiant padididnti viešosios politikos formuotojų ir 

valstybės tarnautojų suvokimą apie problemos mastą, daugialypiškumą ir realijas. 

 Mokymai. 

 Išvažiuojamieji posėdžiai. 

 

 

Komunikacija.  Būtina stiprinti vidinę ir išorinę komunikaciją bei skatinti vieningą institucinę 

kultūrą.  Siūloma įvertinti šių pasiūlymų tikslingumą ir įgyvendinimo galimybes: 

 Vieninga LRVK ir koordinatoriaus žinutė. 

 Dalijimasis Lietuvos institucijų gerųjų praktikų pavyzdžiais. 

 Atviras visų ministerijų ir LRVK darbuotojų kvietimas prisijungti prie horizontalių darbų ir idėjų 

generavimo. 

 Naujienlaiškis LRVK ir ministerijoms. 

 Vidinės komunikacijos strategijos sukūrimas, įtraukiant visas ministerijas. 

 Viešinama informacija apie problemą, alteratyvas, poveikį visuomenei patrauklia forma. 

Rekomenduojama atlikti tarpinius vertinimus. 

 

 

Universitetai. Siekiant paskantinti viešojo valdyme inovacijas siūloma skatinti bendradarbiavimą 

su universitetais. Rekomenduojama įvertinti galimas bendradarbiavimo formas: 

 Bendradarbiavimas su akademikais. 

 Studentų įtraukimas (konsultaciniai projektai, atvejo analizės ir kita). 

 Bendradarbiavimas keliant valstybės tarnautojų kompetencijas (laisvosios paskaitos ar kursai 

tarnautojams). 

 

 

Finansavimas. Rekomenduojama įvertinti finansų krepšelio konkrečios problemos sprendimui 

sukūrimo galimybę ir tikslingumą. Taip pat siūloma užtikrinti koordinatoriaus dalyvavimą derybose dėl biudžeto 

skirstymo. LRVK, koordinatoriui ir Finansų minsiterijai siūloma identifikuoti galimybes stebėti finansų krepšelio 

panaudojimą. Galimas iššūkis, kai išdalinus krepšelį, pinigai integruojami į ministerijų programas ir sunku atsekti 

jų panaudojimą. 
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Rekomendacijos LRVK dėl tolimesnių žingsnių, diegiant tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo stiprinimo koncepciją 

Šiame skyriuje pateikiamos  esminės sisteminės rekomendacijos LRVK, kurias įgyvendinus būtų 

sustiprintas tarpinstitucinis bendradarbiavimas tarp ministerijų ir LRVK bei palengvintas struktūrinių reformų 

įgyvendinimas. 

   

 

 

KOMPRES turinio objektas 

Esminės rekomendacijos: 

 Tobulinant strateginio planavimo sistemą, atsižvelgti į kompleksinių sprendimų 

plano (KOMPRES) proceso pasiūlymus ir užtikrinti KOMPRES suderinamumą su 

kitais strateginio planavimo dokumentais.  

 Pakeisti Strateginio planavimo metodikos (redakcija patvirtinta LRV nutarimu 

2010 m. rugpjūčio 25 d. nr. 1220) 13 – 22 punktus  dėl tarpinstitucinių veiklos 

planų. Į metodiką integruoti kompleksinių sprendimų planų (KOMPRES) procesą. 

 Įsteigti neformalaus bendradarbiavimo tinklus:  

 Strategų tinklas (įsteigti ir koordinuoti)  LRVK. 

 Kanclerių tinklas (įsteigti ir koordinuoti pradiniame etape)  LRVK. 

 Pažangos gildija (įsteigti ir koordinuoti)  LRVK. 

 Sukurti rekomenduojamas KOMPRES  procesui reikalingas formas (poreikio 

įvertinimo klausimyną, problemos analizės forma, poreikio pagrindimo forma)  

LRVK. 

 Sukurti neformalaus bendradarbiavimo gaires  LRVK. 

 Parengti rekomenduojamas mokymų programas  LRVK. 

 Imtis reikiamų veiksmų identifikuotoms sėkmingo neformalaus bendradarbiavimo 

prielaidoms įgyvendinti. 

 Įvertinti kitų rekomendacijų įgyvendinimo galimybes.  
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Priedas 1. Neefektyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo problemų medis. 

Šaltinis: parengta autorių. 

 


