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I. PLANO FORMAVIMO PRINCIPAI
Vyriausybės strateginės analizės centro (toliau – STRATA) 2022 m. veiklos plano projektas (toliau –
Projektas) parengtas vadovaujantis šiais strateginiais dokumentais:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) įstatymo Nr. I-464 papildymo 302 straipsniu
įstatymu, priimtu Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. XIII-2366 (toliau
– Įstatymas)1;
2. STRATA 2021-2025 m. strategija, patvirtinta LRV kanclerio 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr.
V-206 (toliau – Strategija)2;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos (toliau LRVK) 2022–2024 metų strateginio
veiklos plano projektu (toliau – LRVK SVP)3.
Rengiant Projektą, taip pat atsižvelgta į Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo (toliau – SVĮ)
13 ir 15 straipsniais, Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymo (toliau – TIĮ) 10 ir 15
straipsniais, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau – MSĮ) 21 straipsniu, Lietuvos
Respublikos profesinio mokymo įstatymo (toliau – PMĮ) 32 straipsniu, Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymo (toliau – UĮ) 121 straipsniu ir kitais teisės aktais STRATA priskirtas funkcijas.
Svarbiausi Projekto šaltiniai – LRV programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio
11
d. nutarimu Nr.
XIV-724,
nuostatų
įgyvendinimo
planas, patvirtintas LRV
2021
m.
5
kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 (toliau – VPNĮP) , LRV 2021-2024 metų teisėkūros planas,
patvirtintas LRV 2021 m. kovo 31 d. pasitarimo sprendimu (protokolo Nr. 18) 6, ir Vyriausybės
sprendimams reikalingų planuojamų parengti įrodymų sąrašas. Į Projektą taip pat įtraukti Nacionalinės
žmonių išteklių stebėsenos komisijai reikalingi darbai ir tęstiniai STRATA darbai, pradėti ankstesniais
metais.
Įstatymas nustato tokį STRATA veiklos tikslą: 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;

1

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cfd341e2aa1311e9aab6d8dd69c6da66?jfwid=-f3xm4g1xd

2

https://strata.gov.lt/images/documents/apie_mus/Strata-strategija-patvirtinta.pdf

3

https://lrvk.lrv.lt/uploads/lrvk/documents/files/LRVK%202022-2024%20m_%20SVP%20projektas.pdf

4

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed22bb703bc311eb8d9fe110e148c770

5

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d698ded086fe11eb9fecb5ecd3bd711c

6

https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xviii-vyriausybe/vyriausybes-2021-2024-metu-teisekuros-planas
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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.
Strategijoje nustatyta tokia STRATA misija: Kurti pamatus pagrįstiems ir įžvalgiems viešosios politikos
sprendimams ir ją detalizuojantys strateginiai tikslai:
1. Teikti patikimas įžvalgas ir rekomendacijas, siekiant kokybiškų strateginių sprendimų.
2. Būti iniciatyviu partneriu diegiant įrodymais grįstų sprendimų kultūrą.
3. Dalyvauti formuojant pozityvų visuomenės požiūrį į įrodymų svarbą.
4. Puoselėti bendro tikslo siekiančią nepriklausomą ekspertų komandą.
Strategija nustato, kad šią misiją ir tikslus 2021-2025 m. STRATA turi įgyvendinti vykdydama prioritetinius
darbus 4 strateginėse kryptyse. Šias kryptis Strategija apibrėžia taip:
1. Klientai | Sutelkus kompetencijų tinklą išvystyti viešosios politikos analizės pajėgumai
STRATA jau atlieka kokybiškus tyrimus švietimo, mokslo, inovacijų, žmogiškojo kapitalo ir darbo rinkos
srityse bei yra užmezgusi partnerytės ryšius su Lietuvos banku, VšĮ „Versli Lietuva“, VšĮ „Investuok
Lietuvoje“, EK Jungtiniu Tyrimų centru, Pasaulio banku ir kitais kertiniais partneriais. Toliau telkiant
valstybėje esančių kompetencijos centrų pajėgumus, bus suformuota pajėgi įrodymų pasitelkimo
viešosios politikos praktikai platforma. Šios platformos sukūrimas ir įveiklinimas sudarys klientui galimybę
vieno langelio principu pasiekti aktualias žinias, reikalingas strateginiams sprendimams viešosios politikos
srityse priimti. Taip bus patenkintas COVID-19 pandemijos metu išaugęs duomenų ir ekspertizės poreikis,
taip pat dėl dalyvavimo tarptautinėse organizacijose bei kitų veiksnių didėjanti įrodymų viešojoje politikoje
paklausa.
2. Steigėjas | Pasitelkiant gerąją patirtį kartu su steigėju sukurta veikianti įrodymais grįsto valdymo
sistema
Įrodymais grįstas valdymas negali funkcionuoti tik atskiroje institucijoje. Ir Lietuvos analitikai, ir
tarptautiniai vertintojai sutaria, kad Lietuvos viešojo valdymo sistemoje nepakankamai išplėtoti kertiniai
įrodymais grįsto valdymo elementai – prieiga prie reikiamų įrodymų, gebėjimai juos sutelkti ir pritaikyti
kiekvienoje viešojo valdymo srityje, sprendimų priėmėjų nuostatos ir įsipareigojimai remtis įrodymais
priimant sprendimus. Kaip įgaliotas Vyriausybės analitinis centras, turintis reikiamą patirtį, reputaciją ir
tarptautinius ryšius, STRATA yra tinkamiausia Vyriausybės partnerė, siekiant įgalinti veiksmingą
įrodymais grįsto valdymo sistemą.
3. Visuomenė | Padidėjęs domėjimasis įrodymais priimant strateginius sprendimus
Įrodymų reikšmės priimant strateginius sprendimus didinimas kuria prielaidas ne tik geresnei priimamų
sprendimų kokybei, bet ir didesniam visuomenės pasitikėjimui viešojo valdymo institucijomis. Todėl
STRATA numato aktyviai skleisti informaciją apie atliktų tyrimų rezultatus, ieškoti inovatyvių būdų šią
informaciją pristatyti atskiroms tikslinėms auditorijoms. Tai padidins visuomenės ir sprendimų priėmėjų
informuotumą apie įrodymus, jų svarbą, aktyviau įtrauks piliečius į aktualių viešosios politikos klausimų
sprendimą, kurs galimybes skleisti viešojo valdymo inovacijas bei vykdyti gerosios praktikos mainus.
4. Vieni kitiems | Įtvirtintas organizacijos tikslas leidžia išlaikyti ir pritraukti ekspertus
Turimi darbuotojai, jų sukauptos žinios ir patirtis yra pagrindinis išteklius, būtinas STRATA tikslams
įgyvendinti. Norėdama ugdyti esamus ir pritraukti naujus aukščiausios kompetencijos darbuotojus,
STRATA sieks įtvirtinti pagrindinį savo tikslą organizacijos kultūroje. Siekdama sėkmingai konkuruoti su
privačiu sektoriumi dėl ekspertų ir talentų, STRATA sieks užtikrinti personalui išlaikyti skirto finansavimo
tvarumą ir, įgyvendindama motyvuojančius personalo valdymo sprendimus, didinti organizacijos kaip
įkvepiančios darbo vietos patrauklumą.
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Atlikdama Įstatymu nustatytas funkcijas, STRATA įgyvendina LRVK SVP 1 programos „Efektyvus
sprendimų priėmimas, funkcijų vykdymas ir pokyčių valdymas" uždavinį „Teikti įrodymais grįstas įžvalgas
ir rekomendacijas, siekiant kokybiškų strateginių sprendimų“. Šis uždavinys turi dvi priemones – „Vykdyti
socioekonominius tyrimus ir vertinimus viešojo valdymo, mokslo, technologijų, inovacijų, žmogiškųjų
išteklių ir kitose svarbiose srityse, reikalingus Vyriausybės strateginiams sprendimams pagrįsti“ ir
„Įveiklinti įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centrą, skatinant įrodymais grįstų sprendimų viešajame
valdyme kultūrą“. STRATA taip pat prisideda prie LRVK SVP 1 prioriteto „Užtikrinti visuomenę įtraukiantį
Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ rengimą“ įgyvendinimo.
Projekte numatyti darbai grupuojami pagal Strategijoje nustatytas kryptis, išskiriant uždavinius pagal šių
krypčių aprašuose ir kituose strateginiuose dokumentuose apibrėžtas STRATA kompetencijos sritis.

II. ASIGNAVIMAI
LRVK SVP numato, kad 2022 m. STRATA yra skiriami 606 tūkst. Eur valstybės biudžeto (toliau VB)
asignavimų. Iš šių asignavimų bus finansuojama 19 pareigybių, darbo užmokesčiui skiriama 504 tūkst.
Eur, likusi dalis – valdymo išlaidoms. Šių asignavimų paskirstymas smulkiau detalizuojamas 2022 m.
valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje.
Iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos (toliau – ES SP) projektų 2022 m. STRATA yra skiriami 2 997
tūkst. Eur. Šių lėšų panaudojimas detalizuojamas ES SP projektų planavimo dokumentuose.
Įgyvendindama LRVK SVP priemonę 11-07-01 STRATA kartu su LRVK vykdo ES SP projektą „Įrodymais
grįsto valdymo kompetencijų centro įkūrimas“ (10.1.1-ESFA-V-912-01-0025, toliau – SKC).
Įgyvendindama SVĮ, TIĮ, MSĮ, PMĮ, UĮ nustatytas funkcijas, STRATA vykdo šiuos ES SP projektus:
„Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“ (09.4.1-ESFA-V-713-03-0001,
toliau – Profesinis), „Tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapio sukūrimas“ (09.3.3-ESFA-V-71105-0003, toliau – Žemėlapis), „Žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo sistemos atnaujinimas ir
funkcionalumo palaikymas“ (09.4.3-ESFA-V-834-02-0001, toliau – ŽIPS). Kaip atskiras Ministrės
Pirmininkės portfelio projektas taip pat traktuojamas prioritetinis darbas „Valstybės pažangos strategijos
Lietuva 2050 rengimas“ (toliau – LT 2050). Šiam projektui įgyvendinti skirti STRATA darbai finansuojami
SKC ir VB lėšomis.

III. PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI
Strategijoje nustatyti tokie pagrindiniai 2021-2025 m. jos įgyvendinimo (poveikio) rodikliai:
Nr.

1.

Rodiklis
Ekspertų, mokslininkų žinių
panaudojimas priimant
sprendimus, indeksas
(angl. Expert Advice)

Pradinė
reikšmė
2020 m.
6

Faktinė
reikšmė
2021 m.
6

4

Siektinos reikšmės
2022
2023 2024 2025
6

7

7

8

Duomenų
šaltinis
Sustainable
Governance
Indicators

2.

Atliktų kokybiškų didesnio
poveikio sprendimų
projektų ex-ante poveikio
vertinimų dalis, procentai

-

10

20

25

30

35

STRATA

3.

Priimant sprendimus
panaudotų įžvalgų ir
rekomendacijų dalis,
procentai
Darbuotojų įsitraukimas,
procentai

-

30

50

60

70

80

STRATA

-

20

30

50

60

80

STRATA

4.

LRVK SVP numatyti tokie pagrindiniai STRATA 2022-2024 m. veiklos rodikliai:
Eil.
Nr.
1

Viešosios
Veiklos tikslas
įstaigos
arba programos
pavadinimas
uždavinys
2

Rodiklio pavadinimas,
matavimo vnt.

3

4

Faktinė
reikšmė
2021 m.

Planuojamos
rodiklių reikšmės
2022

2023

2024

5

6

7

8

1. Vyriausybės Įgyvendinamų pažangos projektų rodikliai
strateginės
–
–
analizės
centras
Tęstinės veiklos rodikliai
(STRATA)
Teikti įrodymais Atliktų kokybiškų didesnio
grįstas įžvalgas ir poveikio sprendimų projektų exrekomendacijas, ante poveikio vertinimų dalis,
siekiant
procentai
kokybiškų
Ekspertų, mokslininkų žinių
strateginių
panaudojimas priimant
sprendimų
sprendimus, indeksas (angl.
Expert Advice)

–

–

–

–

10

20

25

30

6

6

7

7

Priimant Vyriausybės
sprendimus panaudotų įžvalgų ir
rekomendacijų dalis, procentai

30

50

60

65

Tyrimų ir kitų darbų užsakovų
pasitenkinimo pateiktų rezultatų
kokybe vidutinis vertinimas 1–10
balų skalėje

8,5

9

9

9
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IV. KRYPTYS IR UŽDAVINIAI
1. Sutelkus kompetencijų tinklą išvystyti viešosios politikos analizės pajėgumus
1.1. Teikti įžvalgas ir rekomendacijas strateginei valdysenai ir užsienio politikai
Užduotis
1.1.1.

Demografinių iššūkių (emigracija ir imigracija, visuomenės senėjimas)
sprendimo galimybių studija

2022-12-30

Fin.
šaltinis
SKC

1.1.2.

2022-12-30

SKC

LRVK

1.1.3.

Ekonomikos augimo ir gyvenimo kokybės iššūkių sprendimo galimybių
studija
Švietimo ir įgūdžių iššūkių sprendimo galimybių studija

2022-12-30

SKC

LRVK

1.1.4.

Valdysenos iššūkių sprendimo galimybių studija

2022-12-30

SKC

LRVK

1.1.5.

Geopolitinių ir saugumo iššūkių sprendimo galimybių studija

2022-12-30

SKC

LRVK

1.1.6.

Klimato kaitos ir žaliosios transformacijos iššūkių sprendimo galimybių
studija
Technologijų kaitos diktuojamų iššūkių galimybių studija
Kultūros ir iššūkių tapatybei sprendimo galimybių studija

2022-12-30

SKC

LRVK

2022-12-30
2022-12-30

SKC
SKC

LRVK
LRVK

Alternatyvių valstybės raidos scenarijų vertinimas
Valstybės ateities raidos vertinimas piliečių požiūriu
Tikėtinų ES integracijos ir politikos scenarijų vertinimas
Užsienio reikalų ministerijos veiklos užsienio politikos kuriamos vertės
vertinimo metodikos (matricos) sukūrimas

2022-09-30
2022-09-30
2023-03-31
2022-12-30

SKC
SKC
SKC
SKC

LRVK
LRVK
URM
URM

1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.

Terminas

Užsakovas
LRVK

1.2. Teikti įžvalgas ir rekomendacijas viešojo valdymo sistemai

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Užduotis

Terminas

Priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemos vertinimas, siekiant jos didesnio
efektyvumo ir veiksmingumo
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos efektyvumo ir kokybės
vertinamoji galimybių studija
ES Prieinamumo direktyvos įgyvendinimo koordinavimo modelių alternatyvų
vertinimas
Viešųjų paslaugų perdavimo nevyriausybiniam ir (ar) privačiam sektoriui
galimybių vertinimas, atsižvelgiant į teisės aktų, susijusių su viešųjų paslaugų
teikimo perdavimo nevyriausybiniam ir (ar) privačiam sektoriui galimybėmis,
peržiūrą
Administracinių paslaugų kainodaros analizė ir apibendrinimas, pateikiant
pasiūlymus dėl kainų už administracines paslaugas nustatymo (kainos
nustatymo rodiklių, tvarkų ir procedūrų) tobulinimo
Siekiant išlaikyti Nacionalinio pranešėjo kovos su prekyba žmonėmis funkcijos
nepriklausomą statusą, tikslinga atlikti analizę ir pateikti alternatyvius siūlymus,
kokia institucija Lietuvoje galėtų perimti šią funkciją

2022-03-01

Fin.
šaltinis
SKC

2022-03-01

SKC

TM

2022-05-20

SKC

SADM/LRVK

2022-09-30

SKC

VRM

2022-06-30

SKC

VRM

2022-06-30

SKC

VRM
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Užsakovas
VRM

1.2.7.
1.2.8.

Privalomosios mediacijos paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto lėšų,
kokybės vertinimas
Viešosios politikos sričių reglamentavimo ir įgyvendinimo sisteminės peržiūros
(2 vnt.)

2022-11-30

SKC

TM

2022-12-20

SKC

LRVK

1.3. Teikti įžvalgas ir rekomendacijas dėl ekonomikos transformacijos, MTI politikos, žaliosios ir
skaitmeninės pertvarkos

1.3.1.

1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.

Užduotis

Terminas

Tarptautinio bendradarbiavimo MTEPI srityje žemėlapis: nacionalinių mokslo
politikos priemonių poveikio dalyvavimui ES bendrojoje MTEPI programoje
vertinimas; interaktyvaus mokslo tarptautinio bendradarbiavimo žemėlapio
parengimas ir tarptautinio bendradarbiavimo sričių nustatymas
Antstolio vykdymo išlaidų dydžių galimų nustatymo kriterijų ir tvarkos analizė
Notaro atlyginimo įkainių galimų nustatymo kriterijų ir tvarkos analizė
Esamų geresnio reglamentavimo priemonių, taikomų reguliuojant verslo sąlygas,
veiksmingumo bei jų įgyvendinimo institucinės sistemos analizė, siekiant
dereguliavimo ir debiurokratizavimo
Viešojo valdymo inovacijų koncepcijos parengimas ir koordinuotos viešojo
valdymo inovacijų valdysenos modelio sukūrimas
Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkį lemiančių veiksnių vertinimas ir
priemonės jiems šalinti
Žiedinės ekonomikos priemonių tikslingumo vertinimas
Geresnio reglamentavimo institucinės sandaros Lietuvoje funkcijų peržiūra
Viešojo valdymo inovacijų priemonės aprašo parengimas
Nemokumo procedūrų mikroįmonėms supaprastinimo galimybių vertinimas
Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms veiksmingumo
vertinimas
Darbai, preliminariai planuojami 2023 metais
Ex post įrankio veiksmingumo ir efektyvumo analizė ir dalyvaujančių ekspertų
(mokslininkų) tinklo sukūrimo galimybių vertinimas
Atlikti sisteminę valstybės biudžeto išlaidų peržiūrą ir jos rezultatus panaudoti
formuojant 2024–2026 metų valstybės biudžetą

Užsakovas

2022-02-28

Fin.
šaltinis
Žemėlapis

2022-06-30
2022-06-30
2022-03-31

SKC
SKC
SKC

TM
TM
EIMIN

2022-06-30

SKC

LRVK

2022-10-30

SKC

SADM

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-11-30
2022-10-30

SKC
SKC
SKC
SKC
SKC

AM
EIMIN
LRVK
FM
SADM

2023-08-30

SKC

LRVK

2023-08-31

SKC

FM/LRVK

ŠMSM

1.4. Teikti įžvalgas ir rekomendacijas žmogiškojo kapitalo, įgūdžių ir socialinei politikai
Užduotis

Terminas

1.4.1.

Statistinė žmogiškųjų išteklių būklės ataskaita ir nutarimo dėl NŽISK poveikio
įvertinimas, apimant rodiklių atnaujinimo poreikį

2022-04-30
2022-06-30

1.4.2.

Žmogiškųjų išteklių prognozavimo sistemos atnaujinimas: susiejimas su VDV
IS, metodikos ir prognozių atnaujinimas, įžvalgos pagal suderintą poreikį
Profesinio mokymo būklės apžvalga 2021

1.4.3.
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Fin.
šaltinis
SKC

Užsakovas

2023-08-30

ŽIPS

EIMIN

2022-07-29

Profesinis

ŠMSM

LRVK

1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.

Studijų būklės įvertinimas
Lietuvos socialinės raidos tyrimas (metodika ir bandomasis tyrimas)
NPP rodiklių reikšmių peržiūros metodinė prieiga ir pilotinis pasirinktų NPP
rodiklių reikšmių vertinimas
NPP strateginio vertinimo bandomasis tyrimas

2022-12-30
2023-03-31
2022-10-01

SKC
SKC
SKC

ŠMSM
LRVK
LRVK

2022-12-01

SKC

ŠMSM

2023-08-30

ŽIPS

EIMIN

2023-03-31
2023-08-30

SKC
SKC

LRVK
LRVK

Užduotis

Terminas

Užsakovas

Bazinis visuomenės sveikatos paslaugų teikimo modelis, sudarantis vienodas
sąlygas regionuose visoms visuomenės grupėms, ypač pažeidžiamiems ir
socialinės atskirties, gauti reikalingas ir kokybiškas visuomenės sveikatos
paslaugas
Bazinis asmens sveikatos priežiūros paslaugų paketas savivaldybėms
(suorganizavus viešąsias konsultacijas su socialiniais partneriais)
Lietuvos gyventojų demografinių gyvensenos rodiklių sąsajų su sveikos
gyvensenos paskatų kūrimo priemonėmis analizė ir siūlymų įgyvendinančioms
institucijoms dėl vykdomų ir naujų priemonių taikymo tikslingumo parengimas

2022-10-01

Fin.
šaltinis
SKC

2022-06-30

SKC

SAM

2022-03-31

SKC

SAM

Sveikatos priežiūros specialistų poreikio prognozavimo modelio adaptavimas
asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos kontekste
Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų tikslingumo
vertinimas

2022-10-15

SKC

SAM

2022-11-30

SKC

SAM

Darbai, preliminariai planuojami 2023 metais
Lietuvos pramonės automatizacijos lygmuo ir poveikis darbo jėgos
kompetencijoms: įžvalga
NPP tikslų įgyvendinimo ataskaita
Lietuvos socialinės raidos tyrimas II etapas
1.5. Teikti įžvalgas ir rekomendacijas sveikatos politikai

1.5.1.

1.5.2.
1.5.3.

1.5.4.
1.5.5.

8

SAM

2. Pasitelkiant gerąją patirtį kartu su steigėju sukurti veikiančią įrodymais grįsto
valdymo sistemą
2.1. Stiprinti viešojo valdymo institucijų analitines kompetencijas
Užduotis
2.1.1.
2.1.2.

Terminas

Teisės aktų pakeitimų projektų pagrindimo, stebėsenos kriterijų ir
įgyvendinamumo grandinės vertinimai (2 vnt.)
Mokymai ex post vertinimams atlikti (2 mokymų ciklai, 16 ak. val.)

2.1.3.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pagrindų mokymai (3
mokymų ciklai, 16 ak. val.)

2.1.4.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo konsultacijos didesnio
poveikio teisės aktų projektams, išvadų dėl kokybės rengimas (kokybės
patikra)
Pasirengimas ir konsultacijos dėl galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex
post vertinimo
Strengthening anticipatory evidence-informed policy making across
Government (su EBPO)

2.1.5.
2.1.6.

Fin.
šaltinis
SKC

Užsakovas

2022-10-07
2022-10-28
2022-05-13
2022-06-17
2022-11-25
2022-12-31

SKC

LRVK

SKC

LRVK

SKC

LRVK

2022-12-31

SKC

LRVK

2023-03-01

VB

LRVK

2022-12-30

LRVK

2.2. Įveiklinti įrodymais grįsto valdymo tarpinstitucinį kompetencijų tinklą ir užtikrinti STRATA kuriamų
įrodymų viešinimą
Užduotis
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Terminas

Tarpinstitucinio kompetencijų tinklo įveiklinimas
Vyriausybei aktualių ekspertinių kompetencijų žemėlapio parengimas
Viešosios politikos vertinimų ekosistemos (reguliavimas, institucijos,
procesai, instrumentai) analizė

2022-12-31
2023-08-31
2022-11-30

Fin.
šaltinis
SKC
SKC
SKC

Užsakovas
LRVK
LRVK
LRVK

2.3. Papildyti įrodymais grįsto valdymo priemonių biblioteką ir metodologijos rinkinį

2.3.1.
2.3.2.

2.3.3.

Užduotis

Terminas

Analitinės informacijos portalo kūrimas ir sukauptų įrodymų, parengtų tyrimų
arba vertinimų ataskaitų forma, perkėlimas į portalą
Pasiūlymų NPP ilgalaikiam, vidutinės trukmės ir metiniam vertinimų planams
parengimas pagal vertinimų tipus, atsakingus vykdytojus, remiantis Įrodymų
bibliotekoje sukauptais ir kaupiamais duomenimis (+ inventorius Excel)
Strateginio valdymo metodikos papildymas: įrodymų rengimas,
panaudojimas ir kaupimas
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Užsakovas

2022-07-01

Fin.
šaltinis
SKC

2023-08-31

SKC

LRVK

2022-01-30

SKC

LRVK

LRVK

3. Įtvirtinus organizacijos tikslą išlaikyti ir pritraukti ekspertus
3.1. Užtikrinti vidaus administracinius procesus
3.2. Sukurti STRATA duomenų valdymo politiką
3.3. Užtikrinti kokybišką ir sklandžią STRATA vidinę komunikaciją
3.4. Stiprinti STRATA kaip patrauklaus darbdavio įvaizdį
3.5. Sustiprinti analitikų komandos kompetenciją
3.6. Parengti tyrimų biudžeto ir darbuotojų laiko planavimo ir valdymo įrankius
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