
Vidaus reikalų viceministras

Sigitas Šiupšinskas

Prioritetas: VISUOMENĖS 
POREIKIUS ATITINKANTIS IR 
PAŽANGUS VIEŠASIS 
VALDYMAS



Rengiant prioriteto aprašymą:

�Orientuotasi į Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų
programoje nustatytus viešojo valdymo tobulinimo tikslus ir 
uždavinius

�Atsižvelgta į numatomas ES paramos panaudojimo perspektyvas 
viešajam valdymui tobulinti

�Numatyti Valstybės pažangos strategijos LT2030 „Sumanaus 
valdymo“ pokyčių krypties nuostatų įgyvendinimo tikslai ir 
uždaviniai

�Įvertinti viešojo valdymo tobulinimo rezultatai 

�Įvertinta esama viešojo valdymo  problematika



Kokios spręstinos viešojo valdymo problemos?



Kokiomis kryptimis bus vykdomi viešojo 
valdymo pokyčiai?

VALDYMO ATVIRUMAS 
IR SKAIDRUMAS

PASLAUGŲ KOKYBö
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Kokios naujos viešojo valdymo tobulinimo iniciatyvos? 

� Į rezultatus orientuoto ir 
įrodymais grįsto valdymo 
valdymo diegimas

� Valstyb÷s tarnybos analitinio ir 
strateginio mąstymo 
kompetencijų didinimas

� Aukštesniosios valstyb÷s 
tarnybos stiprinimas

� Informacinių išteklių valdymo 
tobulinimas

� Paslaugų apimties 
optimizavimas ir 
paslaugų kokyb÷s 
standartų nustatymas

� Paslaugų kokyb÷s 
vertinimas ir 
konkurencija

� E-paslaugų pl÷tra, 
pasitelkiant IRT 
sprendimus, 
orientuojantis į
paslaugų naudojimo 
skatinimą

� Viešosios informacijos 
prieinamumo 
visuomenei didinimas

� Visuomen÷s įgalinimas 
dalyvauti valdyme



Kokie pirmaeiliai Prioriteto įgyvendinimo 
veiksmai?

..... numatyti Viešojo valdymo tobulinimo 2012 -2020 metų
programos įgyvendinimo veiksmų plano projekte....

� parengta viešojo valdymo institucijų turimos informacijos viešinimo 
visuomenei politika, sukurtos viešųjų konsultacijų su visuomene vykdymo 
metodin÷s ir IT priemon÷s.

� įvertintas teikiamų paslaugų tikslingumas / atitiktis visuomen÷s 
poreikiams, sudarytas/atnaujintas šalyje teikiamų viešųjų ir administracinių
paslaugų sąrašas, parengti jų aprašymai

� sustiprintas projektų ir procesų valdymo diegimo viešojo valdymo 
institucijose metodinis vadovavimas ir valstyb÷s tarnautojų geb÷jimai šioje 
srityje

� teisiškai sureguliuoti klausimai, susiję su aukštesniosios valstyb÷s tarnybos 
organizavimu ir funkcionavimu, stiprinamos valstyb÷s tarnautojų analitin÷s 
ir strategin÷s kompetencijos

� sukurta iš dalies centralizuota atrankos į valstyb÷s tarnautojo pareigas 
sistema



Kokių Prioriteto įgyvendinimo rezultatų tikimasi?

• Valdymo efektyvumo indeksas

• Gyventojų, manančių, kad viešojo valdymo 
institucijų veikla gerėja, dalis (proc.)

• Gyventojų, žinančių apie galimybes ir 
būdus, kaip teikti siūlymus viešojo valdymo 
institucijoms jiems svarbiais klausimais, 
dalis (proc.)

• Gyventojų, kurie lankėsi viešojo sektoriaus 
institucijų interneto svetainėse, teigiamai 
vertinančių viešojo sektoriaus institucijų
interneto svetainėse pateikiamos 
informacijos kokybę, dalis (proc.) 

• Administracinių paslaugų teikimo ir 
aptarnavimo efektyvumo koeficientas

• Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu 
būdu teikiamomis viešosiomis ir 
administracinėmis paslaugomis dalis (proc.)



Kas įtakos veiksmingus Prioriteto 
įgyvendinimo rezultatus?



Dėkoju už dėmesį!


