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SVĮ: STRATEGINIO VALDYMO SISTEMOS PRINCIPAI
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Bendradarbiavimas tarp strateginio valdymo 
sistemos dalyvių, racionaliai naudojant jų 

turimus žmogiškuosius, materialinius ir 
finansinius išteklius strateginiams tikslams 

pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti.

Remiamasi kokybiškais, patikimais, išsamiais, 
aktualias įrodymais. 

Siekiama didžiausios naudos mažiausiomis 
sąnaudomis, racionaliai paskirstant turimus 

finansinius išteklius, atsižvelgiant į 
strateginius tikslus, uždavinius ir finansines 

galimybes naudoti ir išlaikyti pasiektus 
rezultatus.

Sprendimai ir planavimo dokumentai 
tarpusavyje turi būti susieti aiškiais loginiais 
ryšiais, o jų visuma turi sudaryti sąlygas 
pasiekti ilgalaikę ir darnią valstybės pažangą, 
užtikrinti veiksmingą valdžios sektoriaus 
finansų planavimą ir panaudojimą.

Tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 
laiku, pasirenkant tam tinkamiausius 

būdus ir atsisakant vertės nekuriančios 
veiklos ar funkcijų. 

Į sprendimų priėmimo procesus įtraukiamos suinteresuotos šalys, 
socialiniai ir ekonominiai partneriai. Informacija apie pasiektą 

pažangą ir panaudotas lėšas viešai prieinama.

Lyčių 
lygybė

Atsižvelgiama į lyčių aspekto integravimą 
planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir 
vertinimo etapuose.





SOCIALINIŲ EKONOMINIŲ PARTNERIŲ ĮTRAUKIMAS



PRIEMONĖS 
FORMAVIMO 

ETAPAS

PLĖTROS 
PROGRAMOS 

RENGIMO 
ETAPAS

NPP UŽDAVINYS

PP INTERVENCIJŲ KRYPTIS
Kita PP

I PRIEMONĖS 
ALTERNATYVA

II PRIEMONĖS 
ALTERNATYVA

III PRIEMONĖS 
ALTERNATYVA

OPTIMALIAUSIA PRIEMONĖS 
ALTERNATYVA

PAŽANGOS PRIEMONĖ



PRIEMONĖS ALTERNATYVOS

I Alternatyva

Reguliaciniai 
veiksmai

Investiciniai 
veiksmai

Komunikaciniai 
veiksmai

II Alternatyva

Reguliaciniai 
veiksmai

Komunikaciniai 
veiksmai

III Alternatyva

Komunikaciniai 
veiksmai

Formuojant priemonę nagrinėjamos priemonės alternatyvos ir iš jų argumentuotai parenkama geriausia.
Priemonės lygmens analizės tikslas - rasti efektyvų veiklų derinį, kuris leistų išspręsti problemą racionaliai, efektyviai ir 
rezultatyviai, užtikrinant geriausią rezultatą už investuotas lėšas. 



PAGRINDINIAI TIKSLAI 
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PAŽANGOS PRIEMONĖS TURINYS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS PAGRINDIMO FORMA: 
I. SITUACIJOS ANALIZĖ IR SIEKIMAS POKYTIS
- Priemonės poreikis ir kontekstas, teritorija.
- Siekiamas pokytis
- Tikslinės grupės 
II. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ
- Priemonės įgyvendinimo alternatyvų formavimas
- Alternatyvų palyginimas ir geriausios alternatyvos pasirinkimo argumentai
III. GERIAUSIOS PRIEMONĖS ALTERNATYVOS DETALIZAVIMAS
- Teisinė aplinka
- Priemonės projektų vykdytojai 
- Projektų atranka, sąlygos
- Priemonės įgyvendinimo laikotarpis ir įgyvendinimo planas
- Partnerystė su socialiniais ir ekonominiais partneriais
- Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai ir priemonės poveikio matavimas
- Finansavimo formos ir finansavimo šaltiniai



Priemonių rengėjai į problemos sprendimą ar problemą sąlygojančios priežasties pašalinimą turėtų žvelgti

iš naudos visuomenei perspektyvos, priimant valstybei naudingiausius sprendimus, vadovaujantis

patikimais ir objektyviais įrodymais.

SVARBU FORMUOJANT PRIEMONĘ



SOCIALINIŲ EKONOMINIŲ PARTNERIŲ ĮTRAUKIMAS

Vadovaujantis SVM, socialiniai ekonominiai partneriai aktyvai dalyvauja PP rengimo ir vėlesniuose procesuose, prisideda
prie problemų analizės, priemonių formulavimo ir projektų atrankos kriterijų ir (arba) įgyvendinimo sąlygų formavimo.

Partnerių įsitraukimas svarbus atliekant priemonės formavimą, aptariant problemos sprendimo alternatyvas ir pan.

PP valdytojas tvirtina pažangos priemonės finansavimo planą ir priemonės įgyvendinimo rezultato rodiklius aptaręs su
socialiniais ir ekonominiais partneriais.

IŠŠŪKIS: Socialinių - ekonominių partnerių atpažinimas, jų įtraukimas laiku.



NEĮGALIESIEMS TINKAMOS APLINKOS  VISOSE GYVENIMO SRITYSE 
plėtros programa

2.6. UŽDAVINYS. PLĖTOTI NEĮGALIESIEMS TINKAMĄ APLINKĄ VISOSE GYVENIMO SRITYSE

PLĖTROS PROGRAMOJE NUMATYTOS PRIEMONĖS

1. Užtikrinti fizinės infrastruktūros prieinamumą neįgaliesiems 

2. Užtikrinti informacinės infrastruktūros ir informacijos pritaikymą 
neįgaliųjų poreikiams 

3. Skatinti paslaugų ir prekių pritaikymą neįgaliųjų poreikiams 

Fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumo neįgaliesiems lygis
2020 m. – 43,55%
2025 m. – 50% 
2030 m. – 70%

Valstybės biudžeto lėšos 2000 tūkst. Eur

Organizuotas pristatymas 
NVO  2021-11-24 

Pristatyta DG informacijos
prieinamumo asmenims su 

negalia sistemos tobulinimui
posėdyje

2022-02-09

Organizuotas pristatymas 
NVO 2022-03-25



Strateginio valdymo metodikoje numatyta, kad Strateginio valdymo sistemos dalyvis, rengdamas atitinkamą
planavimo dokumentą viso jo rengimo ir įgyvendinimo metu turi užtikrinti informacijos, susijusios su rengiamu arba
įgyvendinamu planavimo dokumentu, viešumą ir galimybę suinteresuotosioms šalims teikti pastabas ir pasiūlymus.

SOCIALINIŲ EKONOMINIŲ PARTNERIŲ ĮTRAUKIMAS

https://epilietis.lrv.lt/lt/dalyvauk-priimant-ir-keiciant-sprendimus/dalyvauk-viesosiose-konsultacijose-1/c.planned

https://epilietis.lrv.lt/lt/dalyvauk-priimant-ir-keiciant-sprendimus/dalyvauk-viesosiose-konsultacijose-1/c.planned


Ačiū už dėmesį!


