
 
Viešosios konsultacijos tikslas  –  identifikuoti tinkamiausią Plano valdymo mechanizmą, užtikrinantį efektyvų
finansinio švietimo priemonių įgyvendinimą, tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei komunikaciją. 
  
Viešosios konsultacijos metodas - individualūs pusiau struktūruoti interviu su atrinktais ekspertais pagal
parengtą klausimyną.  
 
7 išorės ekspertų vertinimai ir siūlymai (* ruda ir oranžine spalva pažymėti skirtingų ekspertų besiskiriantys
vertinimai ir siūlymai Plano valdymo tobulinimui)

VIEŠOJI KONSULTACIJA SU IŠORĖS EKSPERTAIS   
DĖL VISUOMENĖS FINANSINIO ŠVIETIMO 2017-2021 M. PLANO 

VALDYMO

SCENTED CANDLESLieka Švietimo ir mokslo ministerijoje užtikrinant koordinatoriaus 
poziciją;
Deleguojamas kitai institucijai: Lietuvos bankui arba Finansų ministerijai;
Plano koordinavimas LRVK;
Kurti naują organizacinį darinį, valdymo organą/kurti netikslinga. 

VALDYMO ĮGALIOJIMAS

KOMITETAS
Panašių pozicijų atstovų sudėtis komitete;
2 lygmenų užtikrinimas – vykdomojo ir stebėsenos; 
Įvertinti, ar būtinas pavaldžių institucijų dalyvavimas;
Įvertinti, ar tikslinga pirmininkauti ministrui; 
Įgyvendinimo lygmens komitetas/stebėsenos lygmens komitetas ir darbo grupė 
įgyvendinimui.

KOORDINATORIUS

Būtinas koordinatorius su aiškiai įvardintomis funkcijomis viešinimo, 
komunikacijos ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo srityse;
Institucijos, įtrauktos į Planą, turėtų prisidėti prie koordinavimo proceso; 
Rotuoti Plano koordinavimą tarp institucijų/rotuoti tarp institucijų 
netikslinga. 

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ ĮTRAUKIMAS
Apibrėžti visų į Plano įgyvendinimą įtrauktų institucijų vaidmenis ir 
atsakomybes; 
Į veiklų įgyvendinimą įtraukti organizacijas, vykdančias finansinio švietimo 
veiklas, tarp jų NVO ir universitetus;
Lietuvos bankas galėtų vykdyti finansinio raštingumo stebėseną nacionaliniu 
lygmeniu.



Metiniai komiteto 
 planai
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TURINYS

Numatyti koordinacinio komiteto darbo organizavimą ir jo narių vaidmenis;
Detalizuojamos numatytos įgyvendinti priemonės, nurodomos finansavimas ir 
konkretūs asmenys, kurie atsakingi už veiklos įgyvendinimą;
Priemonės orentuotos į ilgalaikį pokytį; 
Įvardinti rodiklius, kuriais bus matuojamas įgyvendinamas planas.

BENDRADARBIAVIMO TARP 
INSTITUCIJŲ STIPRINIMAS

Atskirų komiteto 
metinių planų nereikia

Dabartinis Planas turi būti 
atnaujinamas 

Bendros platformos kūrimas, kurioje būtų viešinama: įgyvendinami projektai, geroji 
organizacijų patirtis, geroji mokytojų patirtis, pateikiama mokomoji medžiaga 
gyventojams, nuorodos į organizacijų puslapius ir kita.  
 
Plano įgyvendinimo metu galėtų būti įtrauktas Ugdymo plėtotės centro asmuo, 
atsakingas už bendrojo ugdymo programų atnaujinimą.  

VEIKLOS INTEGRUOJAMOS Į INSTITUCIJŲ 
METINIUS STRATEGINIUS PLANUS 

Detalūs metiniai vieiklų planai 
su konkrečiomis atsakomybėmis 


