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2021-2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
MISIJA
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJA (toliau – Prezidento kanceliarija) yra
valstybės biudžetinė įstaiga, sudaranti tinkamas sąlygas Lietuvos Respublikos Prezidentui (toliau –
Respublikos Prezidentas) atlikti Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų pavestas funkcijas bei
įgyvendinti politinę programą, taip pat atliekanti Respublikos Prezidento rūmų, rezidencijos bei kitų
Prezidento kanceliarijos materialinių ir nematerialinių išteklių finansinę, ūkinę ir materialinę
priežiūrą bei valdymą.

II SKYRIUS
VEIKLOS PRIORITETAI
Planuojamuoju laikotarpiu Prezidento kanceliarija numato šias prioritetines veiklos sritis:
1. Žmogiškųjų, finansinių ir materialinių išteklių optimizavimas ir valdymas, siekiant
įgyvendinti Respublikos Prezidento vidaus ir užsienio politikos tikslus.
2. Respublikos Prezidento institucijos atvirumo ir prieinamumo visuomenei, taip pat
pritaikymo neįgaliesiems, priemonių įgyvendinimas.
3. Visuomenės įtraukimo į viešosios politikos procesus ir įgalinimo priemonių
įgyvendinimas.
4. Prezidento kanceliarijos veiklos efektyvinimas atsakingu aplinkai ir visuomenei požiūriu,
siekiant Lietuvą transformuoti į švaresnę ir klimatui neutralų poveikį darančią valstybę.

III SKYRIUS
STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRAMA
STRATEGINIS TIKSLAS – sudaryti tinkamas sąlygas Respublikos Prezidentui įgyvendinti
Lietuvos kaip gerovės valstybės vizijos strategiją bei kurti pasitikėjimą Respublikos Prezidento
institucija.
PROGRAMA – Respublikos Prezidento institucijos veiklos užtikrinimas.
1 lentelė. 2021-2023 metų asignavimų pasiskirstymas programai (tūkst. eurų)
Eil.
Nr.

Programos kodas
ir pavadinimas

1. 01, Respublikos
Prezidento institucijos
veiklos užtikrinimas

2021 metų asignavimai
iš jų
Išlaidoms
iš
turtui
iš jų
viso iš
įsigyti
darbo
viso
užmokesčiui
6865 6601

4521

264

2022 metų asignavimai
iš jų
Išlaidoms
iš viso
turtui
iš jų
įsigyti
iš viso darbo
užmokesčiui
6785 6611

4521

174

2023 metų asignavimai
iš jų
išlaidoms
iš
turtui
iš jų
viso
įsigyti
iš viso
darbo
užmokesčiui
6785 6611

4521

174
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1 grafikas. 2021, 2022, 2023 metų asignavimų paskirstymas programai, tūkst. Eur
6785

6865

2021 metai

2022 metai

6785

2023 metai

Siekdama strateginio tikslo Prezidento kanceliarija vykdo tokią veiklą:
▪ padeda Respublikos Prezidentui įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose
įstatymuose jam nustatytus įgaliojimus užsienio ir vidaus politikoje, švietimo, mokslo, kultūros,
sporto, aplinkos, energetikos ir susisiekimo infrastruktūros, žemės ūkio, ekonominės ir socialinės
politikos srityse, nacionalinio saugumo ir krašto apsaugos veikloje;
▪ teikia pagalbą, atliekant funkcijas, susijusias su įstatymų promulgavimo ir leidybos
iniciatyvos teise, teisėjų ir valstybės pareigūnų skyrimu ir atleidimu, malonės nuteistiesiems,
Lietuvos Respublikos pilietybės teikimu;
▪ kuria ir įgyvendina Prezidento institucijos viešųjų ryšių strategijas, formuluoja pagrindines
komunikacijos kryptis;
▪ organizuoja valstybines ceremonijas, priėmimus, užsienio ir vietos vizitus bei kitus
politinio turinio renginius, atstovaujant ar reprezentuojant Lietuvos valstybę;
▪ kuria ir įgyvendina Lietuvos valstybės apdovanojimų strategiją;
▪ formuoja Prezidento kanceliarijos personalo valdymo politiką ir valdo personalą;
▪ tvarko Prezidento kanceliarijos buhalterinę apskaitą ir sudaro finansinę atskaitomybę;
▪ teikia fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimą Prezidento kanceliarijoje;
▪ organizuoja dokumentų valdymą Prezidento kanceliarijoje ir užtikrina dokumentų
saugojimą bei jų perdavimą valstybės archyvui;
▪ vykdo įslaptintos informacijos administravimą;
▪ formuoja ir įgyvendina informacinių technologijų infrastruktūros valdymo politiką;
▪ organizuoja ir atlieka Prezidento kanceliarijos viešuosius pirkimus, vykdo pirkimų sutartis;
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▪ organizuoja informacinę ir edukacinę veiklas Valstybės pažinimo centre;
▪ užtikrina tekstų vertimą (iš/į užsienio, gestų kalbas);
▪ valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;
▪ vykdo ūkinį ir materialinį Respublikos Prezidento, jo politinio (asmeninio) pasitikėjimo
valstybės tarnautojų, konsultantų visuomeniniais pagrindais, Prezidento kanceliarijos karjeros
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, taip pat Respublikos Prezidento
sudarytų komisijų, darbo grupių aprūpinimą;
▪ vykdo kitas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jai nustatytas funkcijas.
PIRMASIS SKIRSNIS
EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI
Strateginio tikslo įgyvendinimo efekto vertinimo kriterijai:
1. E-01-01 Valstybės pajamos viešoms paslaugoms užtikrinti padidės iki 34 proc. BVP (2023
metais).
Tai yra naujas strateginio tikslo įgyvendinimo efekto vertinimo kriterijus, ankstesnio periodo
Prezidento kanceliarijos planavimo dokumentuose toks efekto kriterijus nustatytas nebuvo, todėl
nenurodomos 2018-2020 metų šio rodiklio planuojamos reikšmės.
2 grafikas. E-01-01 Valstybės pajamos viešoms paslaugoms užtikrinti padidės iki 34 proc. BVP*
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* Pastabos:
1. Iki 2024 metų tikslas yra pasiekti 35 proc. BVP. Covid-19 sąlygota krizė daro įtaką šiam tikslui, todėl
informacija bus tikslinama.
2. Šio rodiklio reikšmės nurodytos, remiantis Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato), Lietuvos
stabilumo 2020 metų programos duomenimis.

2. E-01-02 Pasitikėjimas Respublikos Prezidento institucija didesnis nei 65 proc.
Tai yra naujas strateginio tikslo įgyvendinimo efekto vertinimo kriterijus, ankstesnio periodo
planavimo dokumentuose toks efekto kriterijus nustatytas nebuvo, todėl nenurodomos 2018-2020
metų šio rodiklio planuojamos reikšmės.
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2018 metais Respublikos Prezidento institucija pasitikėjo – 66 proc. 2019 metais – 74 proc.
2019 metų liepos 12 d. pareigas pradėjo eiti naujos kadencijos Respublikos Prezidentas. Nuo 2019
metų liepos 12 d. iki metų pabaigos Respublikos Prezidento institucija pasitikėjo – 78 proc.
(nurodyto laikotarpio apklausų rezultatų vidurkis). Per pirmąjį Respublikos Prezidento Gitano
Nausėdos kadencijos pusmetį šis rodiklis išaugo 13 procentinių punktų (metų pradžioje Prezidento
institucija pasitikėjo 64 proc., o metų pabaigoje – 77 proc.). Pagal 2020 metų visuomenės apklausų
duomenis Respublikos Prezidento institucija pasitiki – 74 proc. (praėjusių mėnesių apklausų
rezultatų vidurkis).
3 grafikas. E-01-02 Pasitikėjimas Respublikos Prezidento institucija didesnis nei 65 proc.**
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Mažiausia siektina reikšmė

** Šio rodiklio reikšmė skaičiuojama, remiantis visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimus atliekančios
UAB „Baltijos tyrimai“ viešai skelbiamais apklausų duomenimis, pagal atitinkamų kalendorinių metų apklausų
duomenų vidurkį.

ANTRASIS SKIRSNIS
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA

PROGRAMA „Respublikos Prezidento institucijos veiklos užtikrinimas“
(Kodas – 01)
Bendroji informacija apie programą
Programa skirta Prezidento kanceliarijai teisės aktais pavestiems uždaviniams ir Lietuvos kaip
gerovės valstybės vizijos strategijai įgyvendinti.
Planuojamo laikotarpio pagrindiniai programos tikslai:
1. Sudaryti tinkamas sąlygas Respublikos Prezidentui formuoti Lietuvos interesus atitinkančią
užsienio ir vidaus politiką.
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2. Užtikrinti Prezidento institucijos prieinamumą ir atvirumą visuomenei bei fizinės ir
informacinės aplinkos prieinamumą neįgaliesiems.
3. Sudaryti sąlygas ir įgalinti visuomenę įsitraukti į viešosios politikos procesus.
4. Efektyviai ir atsakingai aplinkai bei visuomenei administruoti Prezidento kanceliarijos
veiklą.
1 tikslas. Sudaryti tinkamas sąlygas Respublikos Prezidentui formuoti Lietuvos interesus
atitinkančią užsienio ir vidaus politiką.
Šis programos tikslas bus siekiamas uždaviniu – įsivertinti užsienio ir vidaus politikos tikslus
ir užtikrinti reikiamas priemones jų įgyvendinimui.
Įgyvendindama šį uždavinį, Prezidento kanceliarija organizuos ir aptarnaus Respublikos
Prezidento vizitus į užsienį, oficialių užsienio svečių priėmimus Lietuvoje, dalyvaus tarptautiniuose
politiniuose renginiuose bei projektuose.
Pagal šį uždavinį taip pat bus organizuojami ir aptarnaujami Respublikos Prezidento vizitai
Lietuvoje, užtikrinamas dalyvavimas nacionaliniuose politiniuose renginiuose (konferencijose,
forumuose, diskusijose, priėmimuose), taip pat taikomos kitos priemonės

įgyvendinančios

Respublikos Prezidento vidaus politikos iniciatyvas. Išskirtinis dėmesys bus skiriamas unikaliai
praktikai organizuoti ir įgyvendinti Respublikos Prezidento ir jo komandos darbo dienoms
regionuose.
2 tikslas. Užtikrinti Prezidento institucijos prieinamumą ir atvirumą visuomenei bei fizinės ir
informacinės aplinkos pritaikomumą neįgaliesiems.
Šiam programos tikslui pasiekti numatytas uždavinys – įsivertinus ir pritaikius Respublikos
Prezidento rūmus ir jų teritoriją, taip pat skaitmeninę aplinką saugumo ir tinkamumo aspektais,
atverti juos visuomenei, ypatingą dėmesį skiriant fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumui
neįgaliesiems.
Įgyvendindama šį uždavinį, Prezidento kanceliarija sieks įsivertinti Respublikos Prezidento
rūmų ir vidinio kiemo pritaikomumą visuomenės lankymuisi, atsižvelgdama ir į neįgaliųjų poreikius.
Planuojamuoju laikotarpiu Prezidento kanceliarija analizuos situaciją dėl galimybių ir būdų atlikti
reikiamus pertvarkymus saugumo ir tinkamumo pjūviais bei juos įgyvendins. Pažymėtina, kad
Respublikos Prezidento rūmų ansamblis – kultūros paveldo objektas, kurio tvarkymui keliami
specialūs reikalavimai. Įvertinusi aplinkybes ir nustačiusi galimybes, Prezidento kanceliarija čia
planuoja įrengti reikalingas fizinio ir informacinio pobūdžio priemones, atsižvelgdama ir į neįgaliųjų
poreikius.
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Atviruose Respublikos Prezidento rūmuose ir jų teritorijoje Prezidento kanceliarija ir toliau
priims ir aptarnaus pareiškėjus, organizuos ekskursijas, Valstybės pažinimo centre vykdys pilietinės
visuomenės ugdymui skirtus projektus: pristatys parodas, kvies į teminius, edukacinius renginius
(knygų, parodų, filmų pristatymus, muzikos vakarus, susitikimus, diskusijas, atmintinų datų, įvykių
minėjimus), kurie tiesiogiai bus susiję su Valstybės reprezentavimu, simbolizavimu ir pažinimu.
Pažymėtina, kad neįgaliųjų poreikiams bus pritaikomas ne tik fizinis Respublikos Prezidento
rūmų ir jų teritorijos, bet ir informacinės aplinkos prieinamumas. Respublikos Prezidento spaudos
konferencijos ir kita komunikacija pagal galimybes bus su vertimu į gestų kalbą.
3 tikslas. Sudaryti sąlygas ir įgalinti visuomenę įsitraukti į viešosios politikos procesus.
Šiam programos tikslui numatytas uždavinys – identifikuoti ir įgyvendinti priemones
skirtingų visuomenės grupių įgalinimui ir įtraukimui į politinius procesus bei konsultacijas.
Šiuo uždaviniu bus didinamas pasitikėjimas valstybės institucijomis bei pilietinės galios
indekso rodiklis. Numatoma, kad įgyvendinant šį uždavinį, visi Respublikos Prezidento teikiami
įstatymų projektai bus privalomai pateikiami viešam svarstymui ir diskusijoms. Taip pat bus kuriama
pilietinį įsitraukimą skatinanti platforma ir įgyvendinamos kitos iniciatyvos. Svarbus vaidmuo teks
Valstybės pažinimo centrui, organizuojant ir įgyvendinant edukacinę veiklą.
4 tikslas. Efektyviai ir atsakingai aplinkai bei visuomenei administruoti Prezidento
kanceliarijos veiklą.
Šiam programos tikslui pasiekti numatytas uždavinys – tinkamai ir atsakingai valdyti
Prezidento kanceliarijos žmogiškuosius, finansinius ir materialinius išteklius bei tobulinti veiklos
procesų sistemą, atliekant reikiamus (poveikio taršai ir klimatui) vertinimus ir sukuriant atitinkamus
veiksmų planus.
Šiuo uždaviniu Prezidento kanceliarija sieks pritraukti, išlaikyti ir ugdyti kompetentingus ir
įsitraukusius darbuotojus. Planuojamu laikotarpiu bus vykdomas organizacinės struktūros
vertinimas ir pakeitimai, siekiant tolygesnio darbo krūvio ir atliekamų funkcijų paskirstymo, kuriama
Prezidento kanceliarijos darbuotojų motyvavimo ir įsitraukimo sistema, taip pat ypatingas dėmesys
skiriamas personalo kompetencijų išlaikymui ir tobulinimui bei darbo sąlygų lankstumo (darbui
nuotoliniu būdu, lankstaus darbo grafikui) užtikrinimui.
Šiuo uždaviniu taip pat bus optimizuojamas finansinių ir materialinių išteklių valdymas,
įgyvendintas veiklos procesų sistemos tobulinimas. Dokumentų valdymo, asmenų aptarnavimo,
viešųjų pirkimų, buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei kitose Prezidento
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kanceliarijos veiklos srityse bus peržiūrėti procesai ir įgyvendinamas jų supaprastinimas, taip pat
identifikuojamos ir įgyvendinamos procesų skaitmenizavimo galimybės.
Siekiant nustatyti pastatų efektyvumą energijos vartojimo požiūriu, planuojamu laikotarpiu
numatoma atlikti Prezidento kanceliarijos valdomų pastatų būklės energetinį auditą. Laikantis
„Žaliosios“ politikos principų, tausojant aplinką, racionaliai naudojant lėšas, 2021-2023 metais bus
atliekamas dalies Prezidento kanceliarijos transporto ūkio atnaujinimas, taip pat įgyvendinamos
kitos šios politikos priemonės, siekiant sumažinti organizacijos CO2 pėdsaką.
Programos lėšos bus naudojamos šiems Respublikos Prezidento institucijos veiklos
užtikrinimui

būtiniems

poreikiams

tenkinti: Respublikos

Prezidento

vizitų,

darbuotojų

komandiruočių Lietuvoje ir į užsienį tvarkymui, oficialių priėmimų ir renginių organizavimui,
Lietuvos valstybės apdovanojimų strategijai įgyvendinti, Respublikos Prezidento protokolinių
dovanų įsigijimui, tinkamai Prezidento kanceliarijos valdomų valstybės pastatų ir teritorijų būklei
palaikyti. Lėšos taip pat bus skiriamos apsirūpinti reikiamomis darbo priemonėmis ir ištekliais,
darbuotojų profesinėms žinioms ir darbui reikalingiems sertifikatams įgyti, valstybės valdymo ir
administravimo įgūdžiams ir gebėjimams tobulinti, informacinei sistemai išlaikyti ir atnaujinti,
įstaigos transporto ūkio ir pašto paslaugų išlaidoms, Respublikos Prezidento, darbuotojų darbo
užmokesčiui.
Programos vykdymo laikotarpis – nuolatos, nes įgyvendinant programos tikslus yra
užtikrinamas Prezidento kanceliarijos veiklos vykdymas.
Pareigybių skaičius programai įgyvendinti 2021-2023 metais – 171.
Programos koordinatorė – Prezidento kanceliarijos kanclerė Algė Budrytė. Kontaktinė
informacija: tel. 8 706 64 003, el. p. alge.budryte@prezidentas.lt
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2 lentelė. 2020-2023 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai (tūkst. eurų)

Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas

Tikslo, uždavinio,
priemonės pavadinimas

1
2
1 TIKSLAS:
01
Sudaryti tinkamas sąlygas
Respublikos Prezidentui
formuoti Lietuvos interesus
atitinkančią užsienio ir
vidaus politiką
Uždavinys:
01 01
Įsivertinti užsienio ir vidaus
politikos tikslus ir užtikrinti
reikiamas priemones jų
įgyvendinimui
Priemonė:
01 01 01 Organizuoti ir aptarnauti
Respublikos Prezidento
vizitus į užsienį ir Lietuvoje,
oficialių svečių priėmimus,
tarptautinius ir
nacionalinius renginius
(konferencijas, forumus,
diskusijas, priėmimus),
įgyvendinančius
Respublikos Prezidento
užsienio ir vidaus politikos
iniciatyvas
2 TIKSLAS:
02
Užtikrinti Respublikos
Prezidento institucijos
prieinamumą ir atvirumą
visuomenei bei fizinės ir
informacinės aplinkos
pritaikomumą
neįgaliesiems
Uždavinys:

Patvirtinti 2020 metų
Numatomi 2022 metų
Numatomi 2023 metų
2021 metų asignavimai
Vyriausybės
asignavimai
asignavimai
asignavimai
programos
iš jų
iš jų
iš jų
iš jų
Tarpinstituciįgyvendinimo
nio veiklos
Išlaidoms
išlaidoms
Išlaidoms
Išlaidoms
plano
iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui iš viso
iš jų darbo turtui plano kodas
elemento
iš viso užmo- įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
iš viso užmo- įsigyti
kodas
kesčiui
kesčiui
kesčiui
kesčiui
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
835

825

10

825

815

10

831

821

10

835

825

10

825

815

10

831

821

10

835

825

10

825

815

10

831

821

10

149

125

24

108

100

8

108

100

8
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02 01

Įsivertinus ir pritaikius
Respublikos Prezidento
rūmus ir jų teritoriją, taip
pat skaitmeninę aplinką
saugumo ir tinkamumo
aspektais, atverti juos
visuomenei, ypatingą
dėmesį skiriant fizinės ir
informacinės aplinkos
prieinamumui neįgaliesiems

Priemonės:
02 01 01 Pritaikyti Respublikos
Prezidento rūmus ir vidinį
kiemą bei skaitmeninę
aplinką visuomenės
lankymuisi, atsižvelgiant į
neįgaliųjų poreikius
02 01 02 Tęsti ekskursijas
Respublikos Prezidento
rūmuose ir vykdyti
pilietinės visuomenės
ugdymui skirtus projektus
Valstybės pažinimo centre;
atnaujinti Valstybės
pažinimo centro veiklos
koncepciją
3 TIKSLAS:
03
Sudaryti sąlygas ir įgalinti
visuomenę įsitraukti į
viešosios politikos
procesus
Uždavinys:
03 01
Identifikuoti ir įgyvendinti
priemones skirtingų
visuomenės grupių
įgalinimui ir įtraukimui į
politinius procesus bei
konsultacijas
Priemonė:

149

125

24

108

100

8

108

100

8

75

55

20

4

0

4

4

0

4

74

70

4

104

100

4

104

100

4

30

30

30

30

26

26

30

30

30

30

26

26
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03 01 01

Organizuoti ir administruoti
Respublikos Prezidento
teikiamų įstatymų projektų
prieinamumą viešam
svarstymui; sukurti ir
įgyvendinti pilietinio
įsitraukimo koncepciją,
įskaitant skaitmeninę
platformą

4 TIKSLAS:
04
Efektyviai ir atsakingai
aplinkai bei visuomenei
administruoti Prezidento
kanceliarijos veiklą
Uždavinys:
04 01
Tinkamai ir atsakingai
valdyti Prezidento
kanceliarijos žmogiškuosius,
finansinius ir materialinius
išteklius bei tobulinti
veiklos procesų sistemą,
atliekant reikiamus
(poveikio taršai ir klimatui)
vertinimus ir sukuriant
atitinkamus veiksmų planus
Priemonė:
04 01 01 Atliki Prezidento
kanceliarijos žmogiškųjų,
finansinių ir materialinių
išteklių ir procesų
vertinimą, parengti ir
įgyvendinti veiksmų planą
1. Iš viso Lietuvos
Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo
lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir
kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos
ir pajamų įmokos

30

30

30

30

26

26

7208

6617

4567

591

5651

5621

4521

230

5822

5666

4521

156

5820

5664

4521

156

7208

6617

4567

591

5851

5621

4521

230

5822

5666

4521

156

5820

5664

4521

156

7208

6617

4567

591

5851

5621

4521

230

5822

5666

4521

156

5820

5664

4521

156

7208

6617

4567

591

6865

6601

4521

264

6785

6611

4521

174

6785

6611

4521

174

1

1

1

1

1

1

1

1
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2. Kiti šaltiniai (Europos
Sąjungos finansinė parama
ir kitos lėšos)
Iš viso programai finansuoti

7208

6617

4567

591

6865

6601

4521

264

6785

6611

4521

174

6785

6611

4521

174

3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmė
Vertinimo kriterijų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

1

2

2020 metų

2021 metų

2022 metų

2023 metų

3

4

5

6

-

100

100

100

-

99

99

99

5

5

Susijęs
strateginio
planavimo
dokumentas
7

1 TIKSLAS
Sudaryti tinkamas sąlygas Respublikos Prezidentui formuoti Lietuvos interesus atitinkančią užsienio ir vidaus politiką
R-01-01-01

Pasitikėjimo Respublikos Prezidento institucija lygio išlaikymas, proc. (lyginant su praėjusiais
metais)

Tikslo uždavinys
Įsivertinti užsienio ir vidaus politikos tikslus ir užtikrinti reikiamas priemones jų įgyvendinimui
P-01-01-01-01

Įgyvendintas metinis Respublikos Prezidento veiklos tarptautinėje ir vidaus politikoje planas,
proc. (suplanuotų ir įgyvendintų priemonių dalis)

2 TIKSLAS
Užtikrinti Prezidento institucijos prieinamumą ir atvirumą visuomenei bei fizinės ir informacinės aplinkos pritaikomumą neįgaliesiems
R-01-02-01

Respublikos Prezidento rūmų ir vidinio kiemo bei skaitmeninės aplinkos lankytojų
skaičiaus augimas, proc. (lyginant su paėjusiais metais)

-

10

Tikslo uždavinys
Įsivertinus ir pritaikius Respublikos Prezidento rūmus ir jų teritoriją, taip pat skaitmeninę aplinką saugumo ir tinkamumo aspektais, atverti juos visuomenei, ypatingą dėmesį skiriant
fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumui neįgaliesiems
P-01-02-01-01

Atlikta analizė dėl galimybių Prezidento rūmuose ir vidiniame kieme, taip pat
kibernetinėje erdvėje įrengti fizinio ir informacinio pobūdžio priemones neįgaliesiems,
proc.

-

100

-

-

P-01-02-01-02

Atnaujinti bei pritaikyti Respublikos Prezidento rūmai ir vidinis kiemas lankytojams
(suplanuotų ir įgyvendintų priemonių dalis)

-

95

-

-

P-01-02-01-03

Atnaujinta Valstybės pažinimo centro turinio koncepcija ir patobulinta interaktyvių
informacinių priemonių sistema, proc. (suplanuotų ir įgyvendintų priemonių dalis)

-

90

-

-

3 TIKSLAS
Sudaryti sąlygas ir įgalinti visuomenę įsitraukti į viešosios politikos procesus
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R-01-03-01

Pilietinės galios indekso metinis augimas, proc. (lyginant su paėjusiais metais)

-

30

20

15

Tikslo uždavinys
Identifikuoti ir įgyvendinti priemones skirtingų visuomenės grupių įgalinimui ir įtraukimui į politinius procesus bei konsultacijas
P-01-03-01-01

Respublikos Prezidento teikiamų įstatymų pakeitimų, skelbiamų viešai, lankomumo
indekso augimas, proc. (lyginant su paėjusiais metais)

-

30

20

15

P-01-03-01-02

Pilietinį įsitraukimą skatinančios platformos sukūrimas ir administravimas, proc.

-

100

100

100

4 TIKSLAS
Efektyviai ir atsakingai aplinkai bei visuomenei administruoti Prezidento kanceliarijos veiklą
R-01-04-01

Prezidento kanceliarijos darbuotojų (įskaitant vadovaujančius darbuotojus) vidutinė
savanoriška kaita, proc.

-

2

2

2

R-01-04-02

„Žaliosios Prezidentūros“ koncepcijos sukūrimas ir įgyvendinimas, proc.

-

100

100

100

Tikslo uždavinys
Tinkamai ir atsakingai valdyti Prezidento kanceliarijos žmogiškuosius, finansinius ir materialinius išteklius bei tobulinti veiklos procesų sistemą, atliekant reikiamus (poveikio taršai ir
klimatui) vertinimus ir sukuriant atitinkamus veiksmų planus
P-01-04-01-01

Optimizuota Prezidento kanceliarijos organizacinė struktūra, proc.

-

100

-

-

P-01-04-01-02

Sukurta Prezidento kanceliarijos darbuotojų motyvavimo ir įsitraukimo sistema, numatytos
ją įgyvendinančios priemonės, proc. (nuo visos suplanuotų priemonių apimties)

-

40

30

30

P-01-04-01-03

Prezidento kanceliarijos darbuotojų dalyvavusių (bent kartą per ataskaitinius metus)
mokymuose dalis, proc. (išskyrus ūkio dalies darbininkus)

-

85

85

85

P-01-04-01-04

Įvertintos ir įgyvendintos Prezidento kanceliarijos vykdomų procesų skaitmenizacijos
priemonės, proc. (nuo visos suplanuotų priemonių apimties)

-

30

30

40

P-01-04-01-05

Atliktas Prezidento kanceliarijos valdomų pastatų būklės energetinis auditas, proc.

-

100

-

-

P-01-04-01-06

Atnaujinta Prezidento kanceliarijos transporto ūkio dalis, laikantis „Žaliosios Prezidentūros“
politikos principų, proc.

-

6

6

6

P-01-04-01-07

Įgyvendintos kitos „Žaliosios Prezidentūros“ politikos plano priemonės, proc. (suplanuotų ir
įgyvendintų priemonių dalis)

-

99

99

99

P-01-04-01-08

Parengta Respublikos Prezidento rezidencija, proc.

-

100

-

-

P-01-04-01-09

Įgyvendintas elektroninio parašo įstaigoje naudojimo priemonių planas, proc. (likusi dalis
nuo suplanuotos)

10

-

-

-

P-01-04-01-10

Dalyvauta įgyvendinant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio priemones, proc.

100

-

-

-
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01 001 02 01 02 Prezidento
kanceliarija

Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos
tikslinės paskirties lėšos ir
pajamų įmokos
Europos Sąjungos ir kita
tarptautinė finansinė
parama
bendrojo finansavimo
lėšos

Iš viso investicijų projektams
Reprezentacinių rūmų
ansamblio
Vilniuje, S.
Daukanto a. 3
restauravimas
ir pritaikymas
Lietuvos
Respublikos
Prezidento
kanceliarijos
reikmėms

Planuojama panaudoti
2020 metais

3

Panaudota lėšų iki
2020 metų

2

Bendra vertė

Investicijų projekto
pavadinimas

1

Pabaiga

Institucijos (įstaigos)
(priemonės vykdytojo) pavadinimas

4
5
6
7
8
9
10
11
12

1995
2020
26543
26478
62
-

26543
26478
62
-

iš jų
iš jų
iš jų

15
16
17

bendrojo finansavimo
lėšos

14

Europos Sąjungos ir kita
tarptautinė finansinė
parama

13

tikslinės paskirties lėšos ir
pajamų įmokos

-

Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos

2

Kiti šaltiniai

bendrojo finansavimo
lėšos

2023 metais

Europos Sąjungos ir kita
tarptautinė finansinė
parama

2022 metais

tikslinės paskirties lėšos ir
pajamų įmokos

2021 metais

Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos

Pagerėjusios darbo Prezidento kanceliarijoje sąlygos, proc. (lyginant su buvusia padėtimi
nustatoma apklausos metodu)
-

18
19
20
21
22

Kiti šaltiniai

Įgyvendinimo
terminai

Kiti šaltiniai

P-01-04-01-11

pradžia

Priemonės kodas
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-

IV SKYRIUS
VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTAI

4 lentelė. 2021-2023 metų investicijų projektai ir asignavimai (tūkst. eurų)

23

14
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V SKYRIUS
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR VALDYMO IŠLAIDOS
2021 metais Prezidento kanceliarijoje numatoma 171 pareigybė: Respublikos Prezidento politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų,
Prezidento kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto.

5 lentelė. Informacija apie institucijos žmogiškuosius išteklius, asignavimus jiems išlaikyti ir valdymo išlaidas (tūkst. eurų)

4521

6674

171

72

Valdymo išlaidos*

72

Išlaidos darbo
užmokesčiui

171

iš jų valstybės
tarnautojai

6754

Pareigybių
skaičius

iš viso

4521

Valdymo išlaidos*

72

2023 metai

Išlaidos darbo
užmokesčiui

171

iš jų valstybės
tarnautojai

7100

Pareigybių
skaičius

iš viso

4567

Valdymo išlaidos*

72

2022 metai

Išlaidos darbo
užmokesčiui

171

iš jų valstybės
tarnautojai

Prezidento

Pareigybių
skaičius

iš viso

Respublikos
kanceliarija

iš jų valstybės
tarnautojai

1.

Institucijos ar įstaigos
pavadinimas

iš viso

Eil.
Nr.

Valdymo išlaidos*

Pareigybių
skaičius

2021 metai

Išlaidos darbo
užmokesčiui

2020 metai

4521

6674

* Valdymo išlaidos skaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų
ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“. Informacija teikiama apie asignavimų valdytojus, kurie nurodyti minėto įsakymo 2 priede.
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VI SKYRIUS
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
6 lentelė. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys
Bendrosios
veiklos sritis
Asmenų
aptarnavimo
sritis

Bendrųjų reikalų
sritis

Laukiamas rezultatas

Atlikti asmenų aptarnavimo
Prezidento kanceliarijoje
procesų ir kanalų
(aptarnavimo modelio)
optimizavimo vertinimą;
sistemą pritaikyti
neįgaliesiems.
Atlikti Respublikos Prezidento
rūmų ir jų teritorijos
atnaujinimo, remonto darbus;
pritaikyti neįgaliesiems;
tvarkyti gerbuvį.

Geresnė aptarnavimo kokybė;
didesnis pasitikėjimas
Respublikos Prezidento
institucija; padidėjusi
darbuotojų motyvacija ir
įsitraukimas.

2021-2023 metai

Pasirengta Respublikos
Prezidento institucijos
platesniam atsivėrimui
visuomenei; geresnis įvaizdis
visuomenės akyse; pagerėję
lankytojų ir darbuotojų
pasitenkinimo ir pasitikėjimo
rodikliai.
Racionalesnis atostogų
prašymų ir prašymų dėl
komandiruočių bei
komandiruočių ataskaitų
pateikimo procesas; išteklių
panaudojimo sąnaudų
sumažinimas.
Didesnė darbuotojų
motyvacija ir įsitraukimas;
greitesnis, skaidresnis darbų
atlikimas.

2021-2023 metai

Efektyvesnis informacinių
technologijų išteklių
naudojimas (informacinės
technologijos aiškiai susietos
su organizacijos veiklos tikslais
bei poreikiais); didesnis
darbuotojų įsitraukimas.
Aiškesnis funkcijų
paskirstymas, tolygesnis darbo
krūvio paskirstymas.
Padidėjusi darbuotojų
motyvacija; mažesnė kaita;
didesnis įsitraukimas ir geresni
darbo rezultatai.

2021-2023 metai

Dokumentų
valdymo,
informacinių
technologijų ir
personalo
valdymo sritys

Skaitmenizuoti Prezidento
kanceliarijos darbuotojų
atostogų prašymų ir prašymų
dėl komandiruočių bei
komandiruočių ataskaitų
pateikimo procesus.

Finansų
valdymo, viešųjų
pirkimų,
informavimo ir
vertimų sritys

Peržiūrėti nurodytų sričių
veiklos modelius,
supaprastinti juos; užtikrinti
galimybes atlikti funkcijas
nuotoliniu būdu ir lanksčiu
grafiku.
Pagal poreikį atnaujinti dalį
informacinių technologijų
įrangos; identifikuoti naujus
poreikius ir sprendimus, juos
įgyvendinti.

Informacinių
technologijų
sritis

Personalo
valdymo sritis

Įgyvendinimo
terminas

Planuojami atlikti darbai

Optimizuoti Prezidento
kanceliarijos organizacinę
struktūrą.
Sukurti Prezidento
kanceliarijos darbuotojų
motyvacinę-įsitraukimo
sistemą, įskaitant mokymosi
planus, lankstesnį darbo
organizavimą.

2021 metai

2021-2023 metai

2021 metai

2021-2023 metai
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Transporto
valdymo sritis

Turto valdymo
sritis

Valstybės
pažinimo centro
veiklos ir
informacinių
technologijų
sritys

Atnaujinti dalį transporto ūkio,
laikantis „Žaliosios
Prezidentūros“ politikos
principų.
Atlikti administracinės
paskirties pastatų, esančių
S. Daukanto a. 3 kadastrinius
matavimus ir pakeitimus
įregistruoti nekilnojamojo
turto kadastre.
Valstybės pažinimo centre
atnaujinti turinio ir
informacijos pateikimo
koncepciją. Sudaryti
inovatyvių priemonių
edukacinėje ir ekspozicinėje
veikloje naudojimo planus.

Mažesnis aplinkos taršos lygis;
geresnė reputacija
visuomenėje; didesnis
darbuotojų pasitenkinimas.
Efektyviau pateikiami
duomenys į Valstybės turto
informacinės paieškos
sistemą.

2021-2023 metai

Didesnis populiarumas,
geresni valstybės atstovavimo
rezultatai.

2021 metai

___________

2021 metai
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