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 Strateginiai tikslai: 

1. Skatinti gerojo valdymo principų diegimą valstybės valdomų įmonių valdymo 

sistemoje, koordinuoti principų taikymą ir kelti pritaikymo kokybę; dalytis patirtimi konsultuojant 

valstybei atstovaujančias institucijas (toliau – VAI), valstybės valdomas įmones (toliau – VVĮ), 

savivaldybei atstovaujančias institucijas, savivaldybės valdomas įmones (toliau – SVĮ) ir kitas 

suinteresuotąsias šalis. 

2. Tinkamai įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamus projektus, 

susijusius su žmogiškųjų išteklių plėtra, stebėsena, prognozavimu bei ekonomikos stebėsena ir 

tyrimais.  

 

2023 metų uždaviniai: 

1. Didinti VVĮ kolegialių priežiūros ir valdymo organų nepriklausomumą ir 

kompetencijas. 

2. Efektyvinti VVĮ valdymą. 

3. Perduoti gerosios valdysenos patirtį ir žinias SVĮ ir jų valdytojams. 

4. Suteikti galimybes VVĮ (ir pagal sritį kitoms suinteresuotosioms šalims) keistis patirtimi 

ir tobulinti veiklos principus. 

5. Užtikrinti Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos 

veiksmų plano 3 tikslo „Aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais“ 

1.15 veiksmo „Užtikrinti darbo rinkos profesinės struktūros palyginimą tarptautiniu bei šalies 

mastu, parengiant išplėstinę Lietuvos profesijų klasifikatoriaus versiją, palaikant jos 

funkcionalumą ir plėtrą“ ir 1.18 veiksmo „Sukurti darbinėje veikloje įgyjamų aukšto meistriškumo 

kvalifikacijų posistemės modelį“ įgyvendinimą.  

 

 

Siekiami veiklos rezultatai, rodiklis Planuojama reikšmė 2023 m. 

VVĮ, kurių Gerojo valdymo indekso įvertis didesnis nei B+, 

dalis nuo visų VVĮ, proc. 
601 

 

Svarbiausi 2023 m. darbai: 

1. Parengti metinę 2022 m. VVĮ veiklos ataskaitą (II–III ketv.). 

2. Parengti metinę 2022 m. SVĮ veiklos ataskaitą (II–III ketv.). 

3. Parengti 2022 m. VVĮ gerojo valdymo indekso ataskaitą (I–III ketv.). 

4. Įgyvendinant Europos socialinio fondo projektą Nr. 09.4.3-ESFA-V-834-05-0001  

„PRO-KLAS. Lietuvos profesijų klasifikatoriaus naujos redakcijos ir išplėstinės versijos 

sukūrimas“, parengti Lietuvos profesijų klasifikatoriaus naują redakciją ir išplėstinę versiją           

(I–III ketv.). 

5. Įgyvendinant Europos socialinio fondo projektą Nr. 09.4.3-ESFA-V-834-04-0001 

„DUAL-PRO. Pameistrystės diegimo Lietuvos įmonėse prielaidų sukūrimas“, parengti 

Pameistrystės edukacijos modelio diegimo Lietuvos įmonėse dokumentų paketą (I–III ketv.). 

 

  

 
1 Nesant ženklių indekso metodologijos pokyčių. 

VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VALDYMO PROFESIONALUMAS IR SKAIDRUMAS MISIJA 

PAGRINDINIS VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VALDYMO KOMPETENCIJŲ 

CENTRAS  
VIZIJA 
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Finansinis planas iš visų finansavimo šaltinių – 1 830,4 tūkst. eurų. 

 

 

 
 

Žmogiškieji ištekliai. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 

2022 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 4-257 „Dėl VšĮ Valdymo koordinavimo centro valdymo 

struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ patvirtinta 15 pareigybių. 

 

589,0

1 241,4

Finansinis planas iš visų finansavimo šaltinių, tūkst. eurų

Valstybės biudžetas Europos Sąjungos fondų lėšos
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VŠĮ VALDYMO KOORDINAVIMO CENTRO  

2023 METŲ VEIKLOS PLANAS PAGAL VEIKSMUS, ATSAKINGUS VYKDYTOJUS IR VYKDYMO TERMINUS 

 

VšĮ Valdymo koordinavimo centras (toliau – VKC), vykdydamas 2023 metų veiklos plane numatytus veiksmus, įgyvendina Lietuvos 

Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2023–2025 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 4-1219 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo 

sričių 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimo programos (kodas 05 001) 

uždavinio „Sustiprinti ekonomikos konkurencingumą lemiančius veiksnius ir pagerinti aplinką verslui“ (kodas 05-001-11-01(T)) priemonę „Atlikti 

valstybės valdomų įmonių valdymo koordinavimo centro funkcijas“ (kodas 05-001-11-01-05(TP)) ir prisideda prie uždavinio „Gerinti aukštos ir 

vidutinės pridėtinės vertės ekonomikos sektorių žmogiškųjų išteklių poreikio tenkinimą“ (kodas 05-001-01-15(P)) priemonės „Kurti žmogiškųjų 

išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmus“ (kodas 05-001-01-15-06 (TP)) įgyvendinimo. 

      

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerijos 

įgyvendinamos 

programos 

priemonės 

kodas ir 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo pavadinimas 

 

Vertinimo kriterijai, mato vienetai 

ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

terminas, 

ketv. 

Asignavimai ir 

finansavimo 

šaltinis, tūkst. 

eurų 

05-001-11-01-05 

(TP) Atlikti 

valstybės 

valdomų įmonių 

valdymo 

koordinavimo 

centro funkcijas 

1. Patvirtintų strategijų įvertinimas 

ir rezultatų pateikimas  

VAI ir VVĮ 

VVĮ ir jų dukterinių bei paskesnės 

eilės dukterinių bendrovių patvirtintų 

strategijų vertinimai su tobulinimo 

rekomendacijomis, dalis – 100 proc. 

nuo pateiktų VKC vertinimui 

VKC 

direktorius 

I 567,9 (valstybės 

biudžeto lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – 

Ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerija (EIM) 

 
2. VVĮ specializuotų veiklos 

matavimo rodiklių ir siektinų 

verčių 2023–2025 metams 

rinkinio parengimas bei 

paviešinimas 

Paviešintas VVĮ specializuotų 

veiklos matavimo rodiklių rinkinys, 

vnt. – 1 

VKC 

direktorius 

I 
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 3. Informacijos Vyriausybės 

metinei ataskaitai parengti apie 

VVĮ portfelį ir jo pokyčius, 

įgyvendinant VVĮ pertvarką, 

pateikimas EIM  

Pateikta informacija EIM, vnt. – 1 VKC Analizės 

skyriaus 

vadovas 

I  

4. VVĮ gerojo valdymo indekso 

metodologijos peržiūrėjimas 

Peržiūrėta (prireikus patobulinta) ir 

paviešinta VVĮ gerojo valdymo 

indekso metodologija, vnt. – 1  

VKC Analizės 

skyriaus 

vadovas 

II 

5. 2022 m. VVĮ gerojo valdymo 

indekso ataskaitos parengimas 

Parengta ataskaita, vnt. – 1 VKC Analizės 

skyriaus 

vadovas 

I–III 

6. SVĮ specialiųjų įpareigojimų 

identifikavimas 

Parengtas SVĮ vykdomų specialiųjų 

įpareigojimų sąrašas 

VKC Analizės 

skyriaus 

vadovas 

II–III 

7. VVĮ strategijų įgyvendinimo per 

2022 metus ataskaitos 

parengimas 

Parengta ataskaita, vnt. – 1 VKC 

direktorius 

II–III  

8. Siūlymų dividendų ar pelno 

įmokų nustatymo klausimais 

pateikimas VAI 

Pateiktų siūlymų nuo užklausų dalis, 

proc. – 100 

VKC 

direktorius 

II–III 

9. Ataskaitos už planuojamus 

valstybės valdomų bendrovių 

dividendus ir valstybės įmonių 

pelno įmokas parengimas ir 

pateikimas Finansų ministerijai 

Finansų ministerijai pateikta 

ataskaita, vnt. – 1 

VKC 

direktorius 

 

III  

10. Rekomendacijų dėl VVĮ gerojo 

valdymo praktikų taikymo 

pateikimas VAI  

VVĮ, dėl kurių pateiktos 

rekomendacijos, dalis – 100 proc. 

VKC 

direktorius 

III–IV 
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11. VVĮ ir jų dukterinių bei 

paskesnės eilės dukterinių 

bendrovių strategijų projektų 

vertinimas ir rekomendacijų 

pateikimas VVĮ ir VAI 

VVĮ ir jų dukterinių bei paskesnės 

eilės dukterinių bendrovių strategijų 

projektų vertinimai su tobulinimo 

rekomendacijomis, dalis – 100 proc. 

nuo pateiktų VKC vertinimui 

VKC 

direktorius 

IV  

12. Nuomonės pateikimas VAI dėl jų 

rengiamų raštų VVĮ dėl valstybės 

lūkesčių 

Pateiktų nuomonių VAI dalis nuo 

pateiktų užklausų, proc. – 100 

VKC 

direktorius 

 

I–IV 

13. Dalyvavimas VVĮ nepriklausomų 

kolegialių organų narių atrankos 

komisijos posėdžiuose 

VVĮ nepriklausomų kolegialių 

organų narių atrankos komisijos 

posėdžių, kuriuose dalyvavo VKC, 

dalis nuo visų posėdžių, ne mažiau 

nei 90 proc. 

VKC 

direktorius 

I–IV  

14. Informacijos interneto portale 

http://governance.lt/ atnaujinimas 

Atnaujinta informacija (atsiskaitant 

nurodomi konkretūs pakeitimai) 

VKC 

direktorius 

I–IV  

15. Metinės 2022 m. VVĮ veiklos 

ataskaitos parengimas 

Parengta ataskaita, vnt. – 1 VKC Analizės 

skyriaus 

vadovas 

II–III  9,0 (valstybės 

biudžeto lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – EIM) 

16. Metinės 2022 m. SVĮ veiklos 

ataskaitos parengimas 

Parengta ataskaita, vnt. – 1  VKC Analizės 

skyriaus 

vadovas 

II–III 1,0 (valstybės 

biudžeto lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – EIM) 

17. Tarpinės 2023 m. 6 mėnesių VVĮ 

veiklos ataskaitos parengimas 

Parengta ataskaita, vnt. – 1 VKC Analizės 

skyriaus 

vadovas 

III–IV  0,5 (valstybės 

biudžeto lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – EIM) 

  

http://governance.lt/
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 18. Skaidrumo VVĮ sektoriuje 

skatinimas ir visuomenės 

informavimas  

Parengti pranešimai žiniasklaidai, 

vnt. – 8  

VKC 

direktorius  

I–IV 2,1 (valstybės 

biudžeto lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – EIM) 

19. Gerosios praktikos sklaida, 

organizuojant informacinius ir 

keitimosi patirtimi renginius 

Suorganizuoti renginiai, vnt. – 4, 

preliminarus grafikas ketvirčiais: 

1 

1 

1 

1 

VKC 

direktorius 

I–IV 

 

I 

II 

III 

IV 

7,5 (valstybės 

biudžeto lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – EIM) 

20. Dalyvavimas EBPO Valstybės 

nuosavybės ir privatizavimo 

praktikų darbo grupės 

posėdžiuose 

Posėdžių, kuriuose dalyvauta, 

skaičius, vnt. – 2 

VKC 

direktorius 

I–IV  1,0 (valstybės 

biudžeto lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – EIM) 

05-001-01-15-06 

(TP) Kurti 

žmogiškųjų 

išteklių 

stebėsenos, 

prognozavimo ir 

plėtros 

mechanizmus 

1. Projekto Nr. 09.4.3-ESFA-V-834-

05-0001 „PRO-KLAS. Lietuvos 

profesijų klasifikatoriaus naujos 

redakcijos ir išplėstinės versijos 

sukūrimas“  vykdymas. Projekto 

trukmė:  

2020 m. gegužės 25 d.– 

2023 m. rugpjūčio 31 d.  

Bendra projekto vertė: 

1 197 tūkst. eurų 

Parengta Lietuvos profesijų 

klasifikatoriaus nauja redakcija ir 

išplėstinė versija, vnt. – 1 

 

VKC projektų 

vadovas 

I–III 575,6 (Europos 

ESF lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – EIM) 
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 Projekto Nr. 09.4.3-ESFA-V-834-04-

0001 „DUAL-PRO. Pameistrystės 

diegimo Lietuvos įmonėse prielaidų 

sukūrimas“ vykdymas: 

Projekto trukmė:  

2020 m. rugsėjo 8 d.– 

2023 m. rugsėjo 1 d. 

Bendra projekto vertė: 

1 498 tūkst. eurų 

Parengtas Pameistrystės edukacijos 

modelio diegimo Lietuvos įmonėse 

dokumentų paketas, vnt. – 1 

 

 

 

 

 

VKC projektų 

vadovas 

 

I–III 

 

665,8 (Europos 

Sąjungos fondų 

(ESF) lėšos, 

asignavimų 

valdytoja – EIM) 

 

Iš viso 1 830,4 

Valstybės biudžetas (asignavimų valdytoja – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija) 589,0 

Europos Sąjungos fondų lėšos (asignavimų valdytoja – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija) 1241,4 

_____________________ 

 


