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ĮŽANGA

1  Įrodymais pagrįstas sprendimų priėmimas (angl. evidence informed approach to decision-making), apie kurį kalbama šiame dokumente, yra toks politikos formavimo 
procesas, kai prieš priimant sprendimą planuoti, įgyvendinti ar keisti tam tikrą viešąją politiką ar jos programą įvertinama daug informacijos šaltinių, įskaitant 
statistiką, duomenis, geriausius prieinamus mokslinių tyrimų rezultatus ir viešosios politikos vertinimus.

Siekiant stiprinti geras viešojo valdymo 
praktikas ir laiduoti ilgalaikę šalies plėtrą, 
svarbu, kad vyriausybių priimami sprendimai 
būtų pagrįsti įrodymais1. Nepaisant pastarojo 
meto pastangų, Lietuvos Vyriausybei ne visada 
pavyksta parengti reikalingus įrodymus ir laiku 
atlikti reikiamus, tinkamo formato vertinimus, 
užtikrinti jų pasiūlos ir paklausos balansą. 
Tinkamai taikyti poveikio vertinimą ir pasiekti, 
kad nauji įstatymai ir kiti teisės aktai būtų 
gerai parengti ir proporcingi, taip pat trukdo 
įsibėgėjusi teisėkūros infliacija. Pripažindama 
šiuos iššūkius, Lietuvos Vyriausybė kreipėsi į 
EBPO, prašydama atlikti įrodymais pagrįsto 
sprendimų priėmimo ir viešosios politikos 
vertinimo praktikos Lietuvoje peržiūrą.

Šiame dokumente pateikiami pagrindiniai 
peržiūros rezultatai, apimantys Lietuvos viešojo 
sektoriaus gebėjimus parengti  ir naudoti įrodymus 
ir Vyriausybės strateginės analizės centro 
(STRATA) vaidmenį, Vyriausybėje puoselėjant 
įrodymais pagrįsto sprendimų priėmimo kultūrą. 
Atliekant peržiūrą, taip pat buvo analizuojami su 
teisine infliacija susiję iššūkiai ir pateiktas pluoštas 
rekomendacijų, skirtų sistemingai mažinti su ja 
susijusią riziką. Ataskaitoje pateikiama tarptautinės 
patirties pavyzdžių, pravarčių įgyvendinant 
pradėtas reformas, nagrinėjami esamos įrodymais 
pagrįstos sprendimų priėmimo sistemos trūkumai 
ir pateikiamos išsamios rekomendacijos šiems 
trūkumams šalinti trumpuoju, vidutinės trukmės 
ir ilguoju laikotarpiu.
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1. PAJĖGUMAI PARENGTI SPRENDIMAMS
REIKALINGUS ĮRODYMUS

Įrodymų pasiūla yra būtina įrodymais 
pagrįsto sprendimų priėmimo sąlyga. Gerai 
veikiantiems įrodymų rengimo ir panaudojimo 
mechanizmams reikia tiek politinės vadovybės 
suinteresuotumo, tiek ir analitinių pajėgumų 
Vyriausybės aparate. Analizė turi būti 
patikima ir atlikta laiku, užtikrinant tinkamą  
įrodymų pasiūlą, o pateikti įrodymai – 
naudojami priimant sprendimus, užtikrinant 
įrodymų paklausą. Apskritai Lietuvoje trūksta 
įrodymais pagrįstos sprendimų priėmimo 

kultūros, priimama per daug naujų teisės aktų, 
trūksta bendro planavimo, todėl politikos 
formuotojams nepakanka laiko iš anksto 
įvertinti priimamų sprendimų poveikį ir 
tinkamai pasimokyti iš patirties. Šiuos iššūkius 
dar labiau apsunkina tai, jog Lietuvos valstybės 
tarnautojų pajėgumai ir įgūdžiai parengti 
patikimus įrodymus tebėra menki, iš dalies 
dėl iššūkių, susijusių su tokių įgūdžių turinčių 
darbuotojų atranka ir įdarbinimu. 
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POLITIKOS ANALIZĖS ĮGŪDŽIŲ 
VIEŠAJAME SEKTORIUJE UŽTIKRINIMAS

Paprastai tariant, įgūdis yra „gebėjimas ką nors 
daryti, įgytas mokantis ir (arba) patirties būdu“ 
(OECD, 2017). EBPO yra parengusi valstybės 
tarnybos įgūdžių, reikalingų viešajam gėriui 
užtikrinti, pagrindų aprašą, pagal kurį 
analitiniai įgūdžiai priskiriami vienam iš keturių 
vienas kitą papildančių kokybiškos valstybės 
tarnybos įgūdžių rinkinių.

Paprastai viešosios politikos analizės įgūdžiai 
reikalauja įvairių sričių kompetencijų, 
apimančių kiekybinės analizės ir techninius 
įgūdžius, tokius kaip ekonomikos, statistikos ar 
socialinių mokslų, ir komunikacinius gebėjimus. 
Kiekybinės ekonomikos, statistikos ir duomenų 
mokslo įgūdžių Lietuvos darbo rinkoje ypač 
trūksta, kadangi šalyje parengiamas ribotas 
skaičius kvalifikuotų šių sričių absolventų. 

Ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms 
sunkiai sekasi  įdarbinti ir išlaikyti  analitinių 

įgūdžių turinčius darbuotojus. Valstybės 
tarnautojų atlyginimai, darbo sąlygos ir karjeros 
galimybės negali konkuruoti su  privačiu 
sektoriumi, todėl į viešąjį sektorių sunku 
pritraukti aukštos kvalifikacijos  kandidatų. 

 Viešosios politikos analizės įgūdžiai  
– tai gebėjimas panaudoti technologijas 
ir susieti įvairių sričių  įrodymais 
pagrįstus mokslinius požiūrius (pvz., 
elgsenos ekonomikos, duomenų mokslo, 
ateities įžvalgų)  bei piliečių nuomonių 
įvairovę, laiku parengiant veiksmingus 
patarimus viešosios politikos sprendimų 
priėmėjams.

Šaltinis: Pritaikyta pagal Framework for civil service skills for public 
value (Valstybės tarnybos įgūdžių viešajam gėriui pagrindai) 
(OECD, 2017).

VIEŠOSIOS POLITIKOS ANALIZĖS 
ĮGŪDŽIŲ APIBRĖŽTIS

ATLIKDAMOS 
VIEŠOSIOS POLITIKOS 
ANALIZĘ, LIETUVOS  

MINISTERIJOS SUSIDURIA 
SU DIDELIAIS SUNKUMAIS. 
JUOS LEMIA LEMIA KETURI 
PAGRINDINIAI VEIKSNIAI:

1.
Viešajame sektoriuje apskritai 
jaučiamas analitinių įgūdžių 
trūkumas. Tokių įgūdžių trūksta 
šalies darbo rinkoje, be to, 
dabartinėmis sąlygomis analitikus 
sunku pritraukti į viešąjį sektorių ir 
jame išlaikyti.

3.
Dar visai neseniai šių įgūdžių 

būklė Vyriausybėje nebuvo 
sistemingai nagrinėjama ir 

stebima.

2.
Esami ministerijų analitiniai 
įgūdžiai yra išsklaidyti ir 
nesudaro „kritinės masės“.

4.
Trūksta bendro Vyriausybės 

požiūrio, kaip užtikrinti veiksmingą 
valstybės tarnautojų analitinių  

kompetencijų tobulinimą. 
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Be to, ministerijose nėra aiškiai identifikuoti  
už viešosios politikos analizę atsakingi 
darbuotojai. Valstybės tarnybos sistemoje 
nėra politikos analitiko pareigybės, todėl 
ministerijose sunku identifikuoti šios srities 
pajėgumus. 

Taip pat trūksta nuolatinių investicijų į 
mokymus, iš dalies dėl priklausomybės nuo 
Europos Sąjungos lėšų, kurios naudojamos tik 
laikiniems projektams. Galiausiai, dauguma 
analitinių užduočių yra paskirstomos 
darbuotojams, kurie atlieka ir daug kitų 
funkcijų. Politikos analizė ir vertinimai 
reikalauja daug laiko, todėl analitines funkcijas 
būna sunku suderinti su kasdieninėmis 
užduotimis, tokiomis kaip atsakymai į Seimo 
užklausas, korespondencija su Vyriausybės 
kanceliarija arba projektų valdymas.

DUOMENŲ PASITELKIMAS ĮRODYMAMS 
PARENGTI

Norint parengti patikimą ir pagrįstą analizę, kuria 
remiantis formuluojami politikos patarimai, 
būtina, kad ministerijų analitikai turėtų 
prieigą prie kokybiškų naujausių duomenų 
ir būtų aprūpinti tinkamomis techninėmis 
priemonėmis šiems duomenims apdoroti. 
Lietuvoje suprantama prieigos prie duomenų ir 
jų atvėrimo reikšmė, pastarojoje srityje neseniai 
imtasi ir tam tikrų naujų politikos iniciatyvų. 
Tačiau prieiga prie naujausių ir kokybiškų 
duomenų, ypač visų sričių administracinių 
duomenų, bei jų naudojimas dar tebėra iššūkis.

• Plėtoti Lietuvos viešojo sektoriaus 
analitinius įgūdžius, visų pirma sukuriant 
analitiko pareigybę valstybės tarnyboje, 
kuri padėtų pritraukti jaunus absolventus, 
turinčius išsilavinimą kiekybinių metodų 
srityje, pasiūlyti jiems konkurencingus 
atlyginimus ir aiškias horizontalios bei 
vertikalios karjeros perspektyvas.

• Remiantis Lietuvos banko patirtimi, 
parengti viešosios politikos ekonominės 
ir kiekybinės analizės magistrantūros 
programą. 

• Sukurti strateginę valstybės tarnautojų 
karjeros sistemą su integruota nuolatine 

mokymo programa, nepriklausoma nuo 
ES finansavimo. 

• Stiprinti esamus valstybės tarnautojų 
analitinius pajėgumus, sudarant 
galimybes toliau mokytis ir siekti 
karjeros. Patikslinti analitinių įgūdžių 
ir funkcijų apibrėžtį, sudaryti šių 
įgūdžių žemėlapį. Peržiūrėti procesus 
ir pakoreguoti administracinio darbo 
krūvį taip, kad daugiau laiko būtų skirta 
analizei. 

• Sukurti aiškią duomenų valdymo 
sistemą, skirtą įrodymais pagrįstai 
viešajai politikai.

REKOMENDACIJŲ SANTRAUKA
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2. VEIKSMINGOS JUNGTYS,
SKATINANČIOS ĮRODYMŲ
NAUDOJIMĄ 

Viešosios politikos sprendimai nebus veiksmingi, 
jeigu juos priimant nesinaudojama turimais 
įrodymais. Tačiau vien parengti įrodymus 
dar nepakanka, kad jais būtų pasinaudota. 
Įrodymams panaudoti būtina paklausa iš 
sprendimų priėmėjų pusės, o įrodymai turi būti 
lengvai prieinami visiems, kurie atsakingi už jų 

panaudojimą. Nors COVID-19 krizės kontekste 
susidomėjimas moksliniais tyrimais Lietuvoje 
išaugo, viešosios politikos įrodymų paklausa 
tebėra silpna. Šią paklausą gali sustiprinti 
atitinkami įgūdžiai, žinios, formalus spaudimas 
panaudoti vertinimų rezultatus bei tinkama 
institucinė sistema.

KAIP SKATINTI 
ĮRODYMŲ NAUDOJIMĄ?

YRA TRYS PAGRINDINIAI 
BŪDAI, KAIP VYRIAUSYBĖS 
GALI PASKATINTI ĮRODYMŲ 

NAUDOJIMĄ PRIIMANT 
SPRENDIMUS:

1.
Didinti vertinimų paklausą, ugdydamos valstybės tarnautojų ir 

politikos formuotojų kompetencijas.

3.
Institucionalizuoti įrodymų naudojimą, jį įtraukdamos į 

procesus ir tvarkas, aprašančius sprendimų dėl naujų įstatymų 
ar biudžeto priėmimą.

2.
Stiprinti vertinimų rezultatų naudojimą, lengvindamos prieigą 

prie įrodymų ir strategiškai viešindamos jų rezultatus.
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AUGANTIS SUSIDOMĖJIMAS ĮRODYMAIS, 
NAUDOJAMAIS POLITIKAI FORMUOTI

Atsakas į COVID-19 krizę yra geras pavyzdys, kaip 
politinis ir visuomeninis interesas gali sustiprinti 
įrodymų naudojimą. Pandemijos pradžioje 
Lietuvoje buvo greitai sukurta nauja dalijimosi 
sveikatos duomenimis sistema ir sėkmingai 
sutelkta plati mokslo bendruomenė, kuri  
prisidėjo prie įrodymais pagrįsto krizės valdymo. 

Tačiau apskritai dėmesys įrodymams priimant 
sprendimus Lietuvoje vis dar yra nepakankamas. 
Rengiamų sprendimų išankstiniai ir ex post 
poveikio vertinimai dažnai  suprantami veikiau 
kaip formali prievolė, o ne kaip naudingas politikos 
formavimo įrankis. Menka įrodymų paklausa taip 
pat, tikėtina, susijusi ir su sprendimų priėmėjų 
gebėjimų analizuoti ir suprasti įrodymus stoka. 

VIEŠINIMAS IR VEIKSMINGAS 
INFORMAVIMAS APIE ĮRODYMŲ 
NAUDOJIMĄ IR POVEIKĮ

Lietuvoje nėra nei bendros įrodymų viešinimo ir 
sklaidos  strategijos, nei  praktikos sistemingai 
skelbti vertinimus, išskyrus ES struktūrinių fondų 
panaudojimo sritį ir nesenas STRATA pastangas 
sukurti vieningą viešosios politikos vertinimų 
biblioteką. Išskyrus kai kuriuos gerosios 
patirties pavyzdžius, ministerijos retai naudoja 
novatoriškus ir paveikius, siekiamam tikslui 
pritaikytus viešinimo metodus. Neturėdami 
informacijos apie įrodymus ir patogios 
prieigos prie jų, politikos formuotojai ir kitos 
suinteresuotosios šalys negali jais pasinaudoti.

ĮRODYMŲ ĮTRAUKIMAS  Į SPRENDIMŲ 
PRIĖMIMO PROCESĄ 

Įrodymų naudojimas viešosios politikos 
formavimo ir sprendimų priėmimo procese 
yra glaudžiai susijęs su sprendimų priėmimo 
institucinėmis struktūromis ir vertinimo 
sistemomis, išlaikančiomis stabilumą keičiantis 
politinei vadovybei. Dalis tokių sistemų ir procesų 
Lietuvoje jau yra nusistovėję, kita dalis šiuo metu 
reformuojama arba dar reikalinga patobulinimų. 
Geras nusistovėjusios sistemos pavyzdys – 
tinkamai išplėtoti ES struktūrinių fondų vertinimai.

Nors Lietuvos strateginio valdymo sistema 
yra ganėtinai aiški, ji tebėra sudėtinga. 
Pastarojoje strateginio valdymo reformoje 
siekta sumažinti planavimo dokumentų skaičių, 
tačiau strateginių tikslų skaičius vis dar didelis, 
taip pat išlieka dvilypumas tarp Vyriausybės 
programos ir Nacionalinio pažangos plano. Dėl 
šių priežasčių kyla stebėsenos iššūkių, vieninga 
viešosios politikos vertinimo sistema taip pat 
dar nėra sukurta.
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Valstybės pažangos 
strategija

”Lietuva 2050”

Vyriausybės
programa

(2020-2024)

Nacionalinis
pažangos planas

(2021-2030)

Vyriausybės 
programos
priemonių 

įgyvendinimo
planas

Strateginiai
veiksmų
planai

25 plėtros programos
Plėtros

programa 4
(PP)

Plėtros
programa 3

(PP)

Plėtros
programa 2

(PP)

Plėtros
programa 1

(PP)

Plėtros
programa 5

(PP)

Metiniai
veiksmų
planai

Veiksmų
planai

Strateginiai
veiksmų
planai

Metiniai
veiksmų
planai

Veiksmų
planai

Strateginiai
veiksmų
planai

Metiniai
veiksmų
planai

Veiksmų
planai

PAVEIKSLAS. NAUJOJI STRATEGINIO VALDYMO SISTEMA LIETUVOJE

• Organizuoti mokymus sprendimų 
priėmėjams apie įrodymus, jų naudojimą ir 
įrodymais grįstą sprendimų priėmimą.

• Suteikti galimybę platesnei visuomenės 
daliai susipažinti su vertinimais, sukuriant 
vieno langelio principu veikiančius interneto 
vartus su veiksminga paieškos sistema, 
skirtą ministerijų ir kitų institucijų atliktiems 
vertinimams. 

• Gerinti atliktų vertinimų viešinimą naudojant 
infografikus, santraukas ir kitas konkrečioms 
visuomenės grupėms pritaikytas priemones, 
tokias kaip Vyriausybės darbo dokumentų 
serija (angl. Government Working Papers) 
arba informacinės žinutės (angl. information 
nuggets) socialinėse medijose.

• Sistemingai ir aukščiausiu lygmeniu 
pristatyti vertinimų rezultatus Seime.

• Tobulinti strateginį planavimą, stiprinant 
į ateitį orientuotos vizijos dedamąją ir 
didinant atsparumą ateities sukrėtimams. 
Toliau paprastinti strateginio planavimo 
sistemą, dar mažinti jos dokumentų, tikslų 
bei rodiklių kiekį ir tuo pačiu lengvinti 
stebėsenos procesą. 

• Parengti visoms valstybės institucijoms 
bendrą ex-post vertinimo sistemą, kurioje 
būtų nustatyti aiškūs koordinavimo 
įgaliojimai bei kokybės užtikrinimo 
procesai.

REKOMENDACIJŲ SANTRAUKA
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3. REGLAMENTAVIMO
SISTEMOS IR PRAKTIKA 
IŠ ARČIAU

Nepaisant formalių reikalavimų vykdyti 
viešąsias konsultacijas ir atlikti numatomo 
teisinio reguliavimo poveikio vertinimus (toliau 
– poveikio vertinimai) ir kai kurių pastarojo meto 
pokyčių, kuriais pradedami įgyvendinti ex post 
vertinimai, Lietuva vis dar kenčia nuo teisėkūros 
infliacijos. Šią infliaciją skatina legalistinė šalies 
valdymo kultūra ir viešosios politikos planavimo 
trūkumai. Visa tai trukdo atlikti tinkamus naujų 
įstatymų ir kitų teisės aktų poveikio vertinimus. 

PROBLEMŲ, SUSIJUSIŲ SU TEISĖKŪROS 
INFLIACIJA, SPRENDIMAS

Teisėkūros infliacija yra svarbus ir Vyriausybės 
pripažįstamas  iššūkis. Tačiau rasti tinkamas 

sistemines priemones padėčiai ištaisyti yra 
sudėtinga, o vykdomosios valdžios turimi 
teisėkūros valdymo instrumentai problemas 
gali išspręsti tik iš dalies. Lietuvos Seime 
apsvarstoma kur kas daugiau teisės aktų 
projektų nei kaimyninėse šalyse. Antai 2016–
2020 m. kadencijos Seime kasmet užregistruota 
daugiau nei 1000 įstatymų projektų (iš viso 
per 4 metus – 5077). Tokia padėtis akivaizdžiai 
apsunkina Vyriausybės funkcionavimą, lemia 
nevaldomą teisinių tekstų kiekio augimą, 
skatina nepaisyti įstatymų ir ir sukuria 
pernelyg didelę reguliavimo naštą. 

Teisėkūros infliacijos pasekmes gali sušvelninti 
Vyriausybės taikomos reglamentavimo valdymo 
priemonės, tokios kaip išankstiniai poveikio 
vertinimai ir ex post vertinimai, administravimo 
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paprastinimas ir kodifikavimas. Viešosios 
konsultacijos, skiriant joms pakankamai laiko 
ankstyvojoje politikos formavimo stadijoje, 
taip pat gali sulėtinti teisėkūros procesą ir 
atkreipti dėmesį į galimas neigiamas perteklinio 
reguliavimo pasekmes. Tačiau nemaža dalis 
Lietuvos teisės aktų projektų yra inicijuojama 
Seime, o jo kompetencijos ribose šių priemonių 
veiksmingumas yra ribotas.

REGLAMENTAVIMO VALDYMO 
PRIEMONIŲ PANAUDOJIMAS

Siekdama patobulinti reglamentavimo valdymo 
priemones ir pagerinti teisėkūros proceso 
kokybę, nuo 2015 m. Lietuva ėmėsi keleto 
reformų, stiprinančių įrodymais pagrįstą 
valdyseną. Vyriausybės kanceliarija atrenka  
didesnio poveikio teisės aktus, kuriems 
atliekami išsamesni poveikio vertinimai, o 
STRATA  suteikti įgaliojimai atlikti šių poveikio 
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aiškinamuoju raštu ir 

numatomo teisinio 
reguliavimo poveikio vertinimo 

rezultatais – į Seimą

Nuomonė apie
poveikio vertinimo

kokybę

Numatomo teisinio 
reguliavimo

poveikio vertinimo 
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pateikimas

Visų poveikio vertinimo 
projektų pateikimas
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kontrolė

Ministerijos atlieka
išsamesnį poveikio
vertinimą didesnio 

poveikio teisės aktų 
projektams

Ministrų
kabinetas

Teisės aktai

Didesnio poveikio teisės aktai

DIDESNIO POVEIKIO TEISĖS AKTŲ VERTINIMO PROCESAS IR JŲ PRIĖMIMAS
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vertinimų kokybės patikrą. Be to, teisėkūros 
procesas papildytas naujomis taisyklėmis, 
nustatančiomis ex post reguliavimo peržiūrų 
atlikimo tvarką, o Teisingumo ministerija 
paskirta šios srities koordinuojančia institucija.

Tačiau, skirtingai nuo EBPO šalyse vyraujančių 
tendencijų, Lietuvoje nėra vieningos 
vyriausybinės reglamentavimo politikos. Prieš 
priimant sprendimą dėl reglamentavimo kartais 
vyksta viešosios konsultacijos, tačiau apskritai 
ministerijų teisėkūros praktika išlieka nenuosekli.

Nors Lietuva yra nustačiusi išsamius reikalavimus 
numatomo teisinio reguliavimo poveikio 
vertinimams, daugeliu atvejų šie vertinimai 

atliekami formaliai ir nedaro didesnės įtakos 
teisėkūros procesui. Išskyrus didesnio poveikio 
teisės aktus, trūksta poveikio vertinimų kokybės 
užtikrinimo mechanizmų, atsakomybė už juos 
yra išsklaidyta tarp įvairių institucijų, o esama 
sistema nėra pajėgi užtikrinti aukštus vertinimo 
standartus. Besiformuojanti ex post vertinimo 
sistema taip pat turi didelių spragų, susijusių su 
ministerijų gebėjimais atlikti šią funkciją. Nors 
kai kuriuose naujuose teisės aktuose jau yra 
numatyta jų ex post peržiūros nuostata, ir tai 
yra teigiamas žingsnis, bet šie vertinimai  nėra 
siejami su atitinkamais duomenų surinkimo 
procesais, nėra numatyti vertinimams atlikti 
būtini finansiniai ištekliai.

• Pradėti galiojančių teisės aktų 
kodifikavimo procesą, siekiant  padidinti 
skaidrumą ir užtikrinti geresnį teisės 
aktuose nustatytų reikalavimų vykdymą.

• Sukurti naujų įstatymų  išankstinio  
planavimo sistemą, nustatant aiškų, 
nuolat atnaujinamą 18 mėnesių 
naujų teisėkūros  iniciatyvų rengimo 
tvarkaraštį, taip sudarant sąlygas geriau 
įvertinti jų poveikį.

• Konsoliduoti atsakomybę už ES direktyvų 
perkėlimą į nacionalinę teisę Vyriausybės 
kanceliarijoje ir sustiprinti Teisingumo 
ministerijos pajėgumus riboti perteklinį 
reglamentavimą.

• Sukurti strateginį planą, skirtą ilgalaikėms 
teisėkūros infliacijos problemoms 
spręsti, įskaitant įstatymų leidžiamosios 
ir vykdomosios valdžių memorandumą.

• Parengti vieningą Vyriausybės geresnio 
reglamentavimo politiką.

• Sustiprinti numatomo teisinio 
reguliavimo poveikio vertinimo valdymą 
vykdomojoje valdžioje, nustatant aiškias 
vidaus ir tarpinstitucines procedūras 
ministerijoms ir tobulinant viešąsias 
konsultacijas.

• Apsvarstyti galimybę įsteigti 
nepriklausomą Reguliavimo priežiūros 
tarybą, STRATA priskiriant sekretoriato 
funkcijas.

• Didinti ex post vertinimo sistemos 
veiksmingumą, Vyriausybės kanceliarijai 
suteikiant  koordinuojančios institucijos 
įgaliojimus, šiems vertinimams skiriant 
aiškius finansinius išteklius ir stiprinant 
jų sąsajas su numatomo teisinio 
reguliavimo poveikio vertinimu.

REKOMENDACIJŲ SANTRAUKA
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4. STRATA VAIDMUO 
ĮRODYMAIS GRĮSTOS POLITIKOS
FORMAVIMO SISTEMOJE

2019 m. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės 
centras (MOSTA) buvo pertvarkytas į Vyriausybės 
strateginės analizės centrą (STRATA), kurio misija 
– padėti Vyriausybei stiprinti įrodymais pagrįstų 
sprendimų priėmimo mechanizmus. Rengiant  šią 
EBPO peržiūrą, dar vyko įstaigos transformacijos 
procesas. Nors STRATA įgaliojimai yra žymiai 
išplėsti, tačiau nėra lengva įvertinti, ar dabartinė 
įstaigos struktūra ir ištekliai atitinka jai keliamus 
naujus uždavinius ir poreikius. Siekiant šių 
tikslų, įstaigos veikloje dar reikės rasti tinkamą 
pusiausvyrą tarp nepriklausomumo ir funkcinio 
tinkamumo; tarp finansavimo lankstumo ir 
biudžeto stabilumo; tarp ekspertinės analizės ir 
administracinio poveikio. 

STRATA KAIP VYRIAUSYBĖS 
STRATEGINIO PATARĖJO ĮGALIOJIMAI

Teisės aktai STRATA nustato plačią atsakomybę, 
apimančią įvairius viešosios politikos ciklo 
etapus. Vyriausybės strateginės analizės centrui 
pavesta: 

• atlikti ateities įžvalgas, vykdyti stebėseną ir 
vertinimus strateginio valdymo sistemai,

• atlikti teminius tyrimus kompetencijos 
srityse, atitinkančiose ankstesnius MOSTA 
įgaliojimus,

• tobulinti numatomo teisinio reguliavimo 
poveikio vertinimo ir ex post vertinimų 
kokybę,

• teikti patarimus, kaip tobulinti įrodymais 
pagrįstų sprendimų priėmimo sistemą,

• koordinuoti viešosios politikos analitikų 
tinklą.

Ši STRATA įgaliojimų visuma atrodo kaip 
nesuderinamų funkcijų rinkinys: vienoms jų 
reikalinga didelė politinė įtaka ir įsitraukimas į 
politikos įgyvendinimą (kaip antai, vykdyti planų 
stebėseną), kitoms – didesnis nepriklausomumas 
ir ekspertiniai techniniai pajėgumai (kaip antai, 
rengti politikos patarimus ir vertinimus). Tiek 
dėl glaudžios sąsajos su Vyriausybe, tiek dėl 
darbuotojų turimų įgūdžių STRATA labiau tinka 
funkcijos, susijusios su ateities įžvalgomis, 
politikos patarimais  ir vertinimais. 
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STRATA VAIDMUO TOBULINANT 
REGLAMENTAVIMO VERTINIMŲ KOKYBĘ

STRATA tobulina reglamentavimo priemonių 
taikymą bendradarbiaudama su valstybės 
tarnautojais, rengiančiais poveikio vertinimus, 
ir vertindama didesnio poveikio teisės 
aktų poveikio vertinimų kokybę, rengdama 
mokymus ir vertinimo metodikas. Numatoma, 
kad STRATA veiks ir kaip ex post vertinimų 
metodinės kompetencijos centras.

STRATA VALDYMO, VEIKLOS 
ORGANIZAVIMO IR IŠTEKLIŲ 
STIPRINIMAS 

Patvirtinus Vyriausybės strateginės analizės 
centro 2021–2025 m. strategiją, STRATA ėmėsi  
pertvarkyti savo organizacinę struktūrą pagal 
naujus įgaliojimus.

Buvo suformuota nepriklausoma valdyba, 
vykdanti patariamąsias funkcijas, susidedanti 
iš 6 nepriklausomų ekspertų ir Vyriausybės 
kanceliarijos atstovo. Valdyba prižiūri STRATA 
metinį veiklos planą ir nustato jos ilgalaikės 
raidos viziją. Siekiant atspindėti naujas 
tarpinstitucines funkcijas, buvo pertvarkyta 
ir įstaigos organizacinė struktūra. Tačiau 
organizacijos ištekliai ir gebėjimai dar turi būti 
pakoreguoti, kad atitiktų esminius uždavinius. 
Pavyzdžiui, galėtų būti pakeistas STRATA 
biudžeto balansas – šiuo metu 73 proc. jo 
sudaro projektinis finansavimas.

• STRATA funkcijas, susijusias su 
Nacionalinio pažangos plano 
įgyvendinimo stebėsena, pakeisti 
analitine parama Vyriausybės 
kanceliarijai.

• Aiškiau apibrėžti STRATA vaidmenį 
numatomo teisinio reguliavimo 
poveikio vertinimo procese. Šis 
vaidmuo turėtų apimti reguliarius 
poveikio vertinimo mokymus ir 
Reguliavimo priežiūros tarybos 
analitinio sekretoriato funkciją.

• Užtikrinti, kad STRATA galėtų veikti 
kaip pagrindinis kompetencijų 
centras, padedantis ministerijose 
diegti gerąją vertinimų praktiką:

 – rengiantis gaires, atliekantis 
tarpsektorinius vertinimus, 
organizuojantis seminarus, 
skatinantis dalijimąsi žiniomis ir taip 
ugdantis vertintojų bendruomenę;

 – remiantis viešosios politikos 
ekonominės ir kiekybinės analizės 
magistrantūros studijų programą;

 – koordinuojantis analitikų korpusą 
valstybės tarnyboje, teikiantis 
paramą Vyriausybės kanceliarijai 
ir Finansų ministerijai.

• Padėti įgyvendinti STRATA 2021–2025 m. 
strategiją, stebint pažangą ir užtikrinant 
tinkamą finansavimo paketą.

• Stiprinti STRATA rekomendacijų 
patikimumą ir integralumą.

REKOMENDACIJŲ SANTRAUKA






