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Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, kodas 188604574, buveinės adresas:
Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius, būdama vienintelė Vyriausybės strateginės analizės centro
(toliau – STRATA), juridinio asmens kodas 300845435, buveinės adresas: A. Goštauto g. 9, II a.,
LT-01108 Vilnius, dalininkė, vadovaudamasi Viešosios įstaigos Vyriausybės strateginės analizės
centro įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 802
„Dėl Viešosios įstaigos Vyriausybės strateginės analizės centro įstatų patvirtinimo“, 28.3
papunkčiu,
nusprendžia:
1. Patvirtinti pridedamą STRATA 2020 m. veiklos planą.
2. Šis sprendimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Vienintelis dalininkas:

_____________________

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
I.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) 2020 m. veiklos planas parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 papildymo 302 straipsniu
įstatymu, priimtu Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. XIII-2366
(toliau – Įstatymas) nustatytu STRATA veiklos tikslu: teikti Vyriausybei ir ministerijoms
nepriklausomą, tiriamąja veikla grįstą informaciją, reikalingą priimti įrodymais
pagrįstiems viešosios politikos sprendimams.
Įstatyme nustatytos tokios STRATA funkcijos:
1) atlikti tyrimus ir vertinimus, rengti prognozes strateginiais klausimais;
2) remiantis atliktų tyrimų ir vertinimų rezultatais, teikti išvadas Vyriausybei dėl
valstybės valdymo sričių tobulinimo;
3) telkti valstybės institucijų ir įstaigų, kitų organizacijų turimas analitines
kompetencijas į bendradarbiavimo tinklą ir koordinuoti šio tinklo veiklą;
4) konsultuoti valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas metodiniais
klausimais dėl įrodymais grįstų sprendimų projektų rengimo;
5) rinkti, apdoroti STRATA funkcijoms atlikti reikalingus duomenis, pagal
kompetenciją teikti statistinę informaciją Vyriausybei ir ministerijoms;
6) atlikti Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatyme, Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo
įstatyme, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas
funkcijas.
Atlikdama šias funkcijas, STRATA įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos
(toliau LRVK) 2020–2022 metų strateginio veiklos plano (toliau SVP), patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės kanclerio 2020 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-23, 2 programos tikslo
Užtikrinti ekspertinės analizės ir rekomendacijų svarbiausiais viešosios politikos
klausimais pateikimą ir panaudojimą Vyriausybės sprendimams priimti 1 uždavinio
„Teikti įrodymais grįstą informaciją ir rekomendacijas mokslo, studijų, inovacijų, žmogiškųjų
išteklių ir kitose svarbiose srityse“, priemones 02-01-01 „vykdyti tyrimus ir vertinimus,
organizuoti geriausių praktikų mainus mokslo, studijų, inovacijų, žmogiškųjų išteklių politikos
srityse“ ir 02-01-02 „įsteigti ir įveiklinti įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centrą, plėtoti
analitinių kompetencijų institucinį tinklą“ ir prisideda prie 1 programos tikslo Veiksmingai
koordinuoti Vyriausybės programos nuostatų, ilgalaikių šalies tikslų bei būtinų pokyčių
viešajame sektoriuje įgyvendinimą ir užtikrinti teisėkūros kokybę 2 uždavinio „Gerinti
Vyriausybės rengiamų teisės aktų bei sprendimų kokybę ir stiprinti viešosios politikos procesų
koordinavimą“ priemonių 01-02-01 „Veiksmingai koordinuoti Vyriausybės programos
įgyvendinimo plano vykdymą ir stiprinti rengiamų sprendimų ir teisės aktų kokybės kontrolę“ ir
01-02-02 „Atlikti teisės aktų projektų teisinį vertinimą“ įgyvendinimo.
STRATA 2020-2026 m. strategijos projekte (toliau Strategijos projektas), pateiktame LRVK
2019 m. gruodžio 31 d., pasiūlyti tokie ilgalaikiai STRATA strateginiai tikslai:
1. Užtikrinti analitinius pagrindus strateginiams valstybės valdymo sprendimams.
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2. Parengti Vyriausybės strateginiams sprendimams reikalingas pasaulinių
tendencijų projekcijas ir ateities įžvalgas.
3. Ugdyti įrodymams imlią politinę kultūrą.
4. Išplėtoti analitinius pajėgumus, reikalingus Vyriausybės strateginei valdysenai.
5. Sukurti lanksčią ir darnią organizaciją.
Patikslintame Strategijos projekte, pateiktame STRATA valdybai 2020 m. kovo 16 d.,
papildomai pasiūlyta STRATA analitines kompetencijas vystyti tokiose plačiose srityse:
1.
2.
3.
4.

Socialinių politikų;
Verslo, technologijų, ekonomikos ir fiskalinės politikos;
Viešojo valdymo;
Aplinkos politikų.

STRATA 2020 m. veiklos plane įgyvendinami Strategijos projekto 1, 2 ir 3 tikslai, atitinkantys
LRVK SVP 2 strateginį tikslą, viešojo valdymo, socialinių politikų, ekonomikos ir inovacijų
srityse. Šiuos tikslus detalizuojantys uždaviniai išskiriami pagal patikslintame Strategijos
projekte pasiūlytus uždavinius, STRATA veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose
numatytas funkcijas ir STRATA vykdomų Europos Sąjungos struktūrinės paramos (toliau ES
SP) bei tarptautinių projektų veiklas. Kaip atskiras uždavinys išskiriami darbai, susiję su
COVID-19 pandemijos sukeltos krizės padarinių valdymu.

II.

ASIGNAVIMAI

LRVK SVP numato, kad 2020 m. STRATA yra skiriami 570 tūkst. Eur valstybės biudžeto
(toliau VB) asignavimų. Iš šių asignavimų bus finansuojama 18 pareigybių, darbo užmokesčiui
panaudota 432 tūkst. Eur, likusi dalis – valdymo išlaidoms. Šių asignavimų paskirstymas
smulkiau detalizuojamas 2020 m. valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje (rengiama).
Iš ES SP projektų 2020 m. STRATA yra skiriami 2 571 tūkst. Eur. Šių lėšų panaudojimas
detalizuojamas ES SP projektų planavimo dokumentuose.
Įgyvendindama LRVK SVP priemonę 02-01-02 STRATA kartu su LRVK vykdo ES SP
projektą „Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro, kuris atliktų kaštų ir naudos analizę
strateginiais klausimais ar kitus sisteminius vertinimus, sukūrimas“ (10.1.1-ESFA-V-912-010025).
Įgyvendindama Įstatyme nustatytas funkcijas, STRATA vykdo tokius tarptautinius projektus:
„Lietuvos nacionalinės įgūdžių strategijos rengimas“ (bendradarbiaujant su EBPO,
įgyvendinama kartu su Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų, Švietimo, mokslo ir
sporto, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijomis ir LRVK), „Įrodymais grįsta politika ir
politikos vertinimas Vyriausybės centre“ (Europos Komisijos struktūrinių reformų paramos
programa, bendardarbiaujant su EBPO), „Parama EBPO inovacijų politikos apžvalgos
įgyvendinimui: Lietuva 2016, nauji iššūkiai ir galimybės“ (Europos Komisijos struktūrinių
reformų paramos programa, bendardarbiaujant su EBPO).
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos
mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme, Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatyme nustatytas funkcijas, STRATA vykdo šiuos ES SP projektus:
„Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ ( 09.3.22

ESFA-V-710-02-0001), „Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir
diegimas“ (10.1.1-ESFA-V-912-01-0003), „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir
procesų stiprinimas“ (09.4.1-ESFA-V-713-03-0001), „Socialinės paramos politikos pokyčių
prognozavimo, sprendimų priėmimo, derinimo ir veiksmingumo stebėsenos sistemos
sukūrimas“ (10.1.1-ESFA-V-912-01-0019), „Švietimo pasiūlos analizės ir vertinimo sistemos
kūrimas ir diegimas“ (10.1.1-ESFA-V-912-01-0004), „Tarptautinio bendradarbiavimo moksle
žemėlapio sukūrimas“ (09.3.3-ESFA-V-711-05-0003), „Žmogiškųjų išteklių paklausos
prognozavimo sistemos atnaujinimas ir funkcionalumo palaikymas“ (09.4.3-ESFA-V-834-020001).
Plėtodama įrodymais grįsto valdymo analitinių kompetencijų tinklą, STRATA taip pat dalyvauja
Europos Sąjungos Interreg Europe programos projektuose „Inovacijos ir žinios regionų veikloms
ir sistemoms“ (Innovation and Knowledge for Regional Actions and Systems) ir „Mišriosios
inovacijų politikos mokymasis pažangiajai gamybai Europos regionuose“ (Innovation Policy
Mix Learning for Advanced Manufacturing in European Regions), Europos Sąjungos Dvynių
programos projekte „Moldovos Respublikos profesinio mokymo sistemos tobulinimas“,
tarptautiniame studentų socioekonominių sąlygų tyrime Eurostudent VII.
III.

PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

LRVK SVP numatyti tokie pagrindiniai STRATA 2020 m. veiklos rodikliai:
Rodiklio pavadinimas, mato vienetas

2020 m.
reikšmė

Tyrimų ir kitų darbų, panaudotų priimant sprendimus Vyriausybėje ir ministerijose,
dalis nuo visų atliktų tyrimų (procentai) (rezultato rodiklis)

60

Iš Vyriausybės kanceliarijos bendrųjų asignavimų Vyriausybei svarbiose srityse atliktų
tyrimų ir kitų darbų, taikant įrodymais grįsto valdymo priemones, skaičius (produkto
rodiklis)

8

Iš tikslinio ES projekto lėšų Vyriausybei svarbiose srityse atliktų tyrimų ir kitų darbų,
taikant įrodymais grįsto valdymo priemones, skaičius (produkto rodiklis)

18

Ministerijoms ir kitoms viešojo sektoriaus institucijoms atliktų tyrimų, parengtų
metodikų, suteiktos ekspertinės pagalbos skaičius (produkto rodiklis)

14

Tyrimų ir kitų darbų savininkų pasitenkinimo pateiktų rezultatų kokybe vidutinis
vertinimas 1–10 balų skalėje (produkto rodiklis)

8

IV.

1.

ANALITINIAI DARBAI

COVID-19 PANDEMIJOS SUKELTOS KRIZĖS PADARINIŲ VALDYMAS

Uždavinys 1.1. Atlikti analitinius darbus, susijusius su COVID-19 pandemijos
padarinių valdymu
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Uždavinys finansuojamas valstybės biudžeto (toliau VB) ir projekto „Įrodymais grįsto valdymo
kompetencijų centro, kuris atliktų kaštų ir naudos analizę strateginiais klausimais ar kitus
sisteminius vertinimus, sukūrimas“ (toliau SKC) lėšomis

1.
2.
3.

Ekonomikos skatinimo plano poveikio vertinimas
Epidemijos poveikį atspindinčių socioekonominių rodiklių stebėsena
Ekonomikos skatinimo plano priemonių įgyvendinimo stebėsena

4.
5.

Ilgalaikio ekonomikos skatinimo plano investicijų poveikio vertinimas
COVID-19 radaro apžvalgų rengimas

Rezervinis sąrašas1:
6.
Valstybės institucijų darbo karantino sąlygomis patirties vertinimas

2.

VIEŠOJO VALDYMO SRITIS

Uždavinys 2.1: Sukurti viešojo valdymo strateginės analizės branduolį, apimantį
teisėkūros ir kitų politikos iniciatyvų poveikio vertinimą
SKC projektas, kai kurie darbai finansuojami VB ir Europos Komisijos (EK) projektų lėšomis

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Projekto „Įrodymais grįsta politika ir politikos vertinimas Vyriausybės centre“
koordinavimas (SRSP; EBPO)
Pasirengimas Valstybės pažangos strategijos atnaujinimui
Indėlis į 2019 m. Viešojo sektoriaus ataskaitos rengimą
Didesnio poveikio teisės aktų projektų poveikio vertinimo kokybės įvertinimai (14
projektų)
Pasiūlymai dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo proceso ir kokybės
priežiūros tobulinimo 2021 metais
Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų stiprinimas: numatomo teisinio reguliavimo
poveikio vertinimas (valstybės tarnautojų mokymai)

Uždavinys 2.2: Ieškoti inovatyvių viešojo valdymo sprendimų, taikant politikos
laboratorijos metodus
SKC projektas

1. Viešojo sektoriaus atsakas į COVID-19 pandemijos sukeltą krizę: inovatyvių sprendimų
paieška pagal krizės valdymo struktūrų identifikuotą poreikį
Rezervinis sąrašas:
2. Jaunimo psichologinė ir emocinė gerovė

3.

1

SOCIALINIŲ POLITIKŲ SRITIS

Bus vykdoma, jeigu leis prioritetinių COVID-19 pandemijos padarinių valdymo užduočių apimtys.
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Uždavinys 3.1: Sukurti socialinių politikų strateginės analizės branduolį
VB ir SKC lėšomis finansuojami darbai

1. Nacionalinės įgūdžių strategijos rengimo koordinavimas (EK, EBPO)
2. Sidabrinės ekonomikos apžvalga
3. Informacinių-komunikacinių technologijų įgūdžiai Lietuvoje
Projektas ,,Socialinės paramos politikos pokyčių prognozavimo, sprendimų priėmimo, derinimo ir
veiksmingumo stebėsenos sistemos sukūrimas“, 2020

4. Mažas pajamas gaunančių namų ūkių nustatymo metodika

Uždavinys 3.2. Vykdyti Lietuvos žmonių išteklių stebėseną ir prognozavimą
VB lėšomis finansuojami darbai

1. Metinė nacionalinės žmogiškųjų išteklių būklės apžvalga
2. Aukštųjų mokyklų absolventų įsidarbinimo statistinės informacijos atnaujinimas ir
studijų krypčių absolventų įsidarbinamumo apžvalgos
3. Užimtumo statistinės informacijos parengimas ir publikavimas
4. Specialistų paklausos prognozės pagal EVRK ir LPK
5. Pedagogų poreikio prognozavimo modelio atnaujinimas ir prognozės
6. Sveikatos priežiūros specialistų poreikio prognozavimo modelio atnaujinimas ir
prognozės
7. Žmogiškųjų išteklių migracijos srautų ir į šalį dirbti ir (ar) studijuoti atvykusių aukštos
kvalifikacijos specialistų sociodemografinio profilio bei padėties darbo rinkoje analizė
Projektas „Žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo sistemos atnaujinimas ir funkcionalumo
palaikymas“, 2018-2022

8. Žmogiškųjų išteklių vidutinės trukmės prognozavimo modelio metodikos atnaujinimas
9. Švietimo klasifikatoriaus ir Lietuvos profesijų klasifikatoriaus sąsajų testavimas (2
testavimas)
10. Žmogiškųjų išteklių (darbo rinkos paklausos ir pasiūlos) vidutinės trukmės
prognozavimo modelio metodikos atnaujinimas ir prognozių apskaičiavimas
11. Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir prognozavimo rezultatų publikavimo platformos
atnaujinimas
Projektas „Švietimo pasiūlos analizės ir vertinimo sistemos kūrimas ir diegimas", 2016-2020

12. Švietimo pasiūlos galutinė metodika
Rezervinis sąrašas:
VB lėšomis finansuojami darbai

13. Profesijų, kurioms trūksta darbuotojų, identifikavimo metodikos atnaujinimas
14. Trūkstamų (pagal EIM pirminį sąrašą) aukštos kvalifikacijos darbuotojų paklausos ir
pasiūlos būklės apžvalga 2020
15. Aukštųjų mokyklų absolventų skaičiaus (pagal studijų kryptis) bei iš darbo rinkos
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išeinančių pensinio amžiaus žmonių (pagal profesijų pogrupius) trumpalaikė prognozė

Uždavinys 3.3. Tobulinti profesinio mokymo ir aukštojo mokslo stebėsenos ir
vertinimo sistemą
Projektas „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą valdymo, kokybės ir patrauklumo
užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas" (toliau „Profesinis“), 2018-2022
1.

Būklės apžvalga „Profesinis mokymas Lietuvoje 2019“

Projektas „Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“,
2015-2020 (toliau „Pažanga“), veikla „Sukurti ir išbandyti studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo
įrankiai“

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Studijų pasirinkimas: motyvai ir sprendimui įtakos turintys veiksniai
Socialinio-ekonominio statuso įtakos studijų prieinamumui analizė
Mokslo ir studijų institucijų veiklos pažangos stebėsenos ir vertinimo metodikos
2019 m. Lietuvos studijų būklės apžvalga
Lietuvos studijų sistemos pažangos vertinimo metodika
Mokymasis visą gyvenimą: įpročiai, patrauklumas, barjerai, naudos suvokimas
Bendrojo ugdymo mokyklų uždarymo poveikis moksleivių akademiniams
pasiekimams

Rezervinis sąrašas:
Projektas „Profesinis“
9. Elektroninio įrankio profesinio mokymo stebėsenai projektavimas ir įdiegimas
Projektas „Pažanga“

10. Studijų baigimo ir absolventų sėkmingos integracijos darbo rinkoje prielaidos
11. Automatizuotų mokslo ir studijų sistemos rodiklių priežiūra

Uždavinys 3.4. Plėtoti
bendradarbiavimą

socialinių

politikų

analizės

srities

tarptautinį

Uždavinys finansuojamas EK tarptautinių projektų lėšomis

1. Tarptautinis studentų socioekonominių sąlygų tyrimas Eurostudent VII
2. Europos Komisijos Dvynių programos projekto „Moldovos Respublikos profesinio
mokymo sistemos tobulinimas“ įgyvendinimas

4. EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ SRITIS
Uždavinys 4.1: Sukurti ekonomikos ir inovacijų srities strateginės analizės
branduolį
Uždavinys finansuojamas VB, EK ir SKC projekto lėšomis
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1. Tarptautinių ekspertų atliekamo šalies inovacijų sistemos ir naujų galimybių (į misijas
orientuotos MTI politikos įgyvendinimo, perėjimo į pramonę 4.0, dirbtinio intelekto ir
inovatyvių viešųjų pirkimų platesnio taikymo) vertinimo koordinavimas (SRSP;
EBPO)
2. Lietuvos inovacijų ekosistemos apžvalga
3. Europos žaliasis kursas: kokios galimybės Lietuvos verslui?
4. Kultūros sektoriaus ekonominės ir socialinės grąžos nustatymo metodika
(parengiamasis etapas)
5. Analogiškų maisto ir veterinarijos produktų ir mėginių, aplinkos vandens, grunto, oro
mėginių, naftos produktų laboratorinių tyrimų ir šiuos tyrimus atliekančių laboratorijų
laboratorijų veiklos optimizavimo galimybių tyrimas

Uždavinys 4.2: Plėtoti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
politikos prioritetų nustatymo, koordinavimo, stebėsenos ir vertinimo sistemą
VB lėšomis finansuojamas darbas

1. MTI tarybos veiklos organizavimas, užtikrinant paramą įrodymais grįstų sprendimų
priėmimui
Projektas „Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir diegimas", 20162021

2. MTEP ir inovacijų politikos prioritetų peržiūra ir atnaujinimas (Sumani specializacija
2021-2027)
Sumanios specializacijos įgyvendinimo pažangos stebėsena (IV ataskaita)
3. Dirbtinio intelekto panaudojimas identifikuoti inovatyvioms įmonėms ir ieškomiems
darbuotojams
Projektas „Tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapio sukūrimas", 2018-2022

4. MTEPI veiklos tarptautiškumo krypčių nustatymo metodika
5. Prioritetinių užsienio rinkų MTEPI veiklų tarptautiškumo analizė
Projektas „Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“
(„Pažanga“), 2015-2020, veikla: Sukurti ir išbandyti mokslo pažangos stebėsenos ir vertinimo
įrankius

6. Mokslo sistemos pažangos metodika ir apžvalga
7. Tyrėjų darbo sąlygų tyrimas

Rezervinis sąrašas
Projektas „Pažanga“

8. Valstybės MTEP užsakymų sistemos atnaujininimas
Uždavinys 4.3. Plėtoti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
politikos analizės srities tarptautinį bendradarbiavimą
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