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NVO

Seimas

Vyriausybė Savivaldybė

Prezidentas

Politinės 
sistemos 
struktūra

Interesų grupės

Politinės partijos

Įstatymų leidžiamoji valdžia

Įstatymų vykdomoji valdžia

Biurokratija

Teismų sistema
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Leidžia įstatymus

Vykdo vyriausybės ir kitų institucijų parlamentinę 
kontrolę

Reguliuoja konfliktus/užtikrina visos politinės 
sistemos legitimaciją
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Priima aukščiausia 
atstovaujamoji valdžia –

Parlamentas

Nustato bendro pobūdžio 
taisykles

Turi aukščiausią juridinę 
galią

Priimamas pagal nustatytą 
procedūrą

Reguliuoja svarbiausius 
visuomeninius santykius

Inicijavimas/

Pateikimas

Svarstymas: a) 
komitetuose; b) 
plenariniame 

posėdyje

Priėmimas Promulgavimas
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Įprastine tvarka

Skubos tvarka

Ypatingos skubos 
tvarka
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Vykdomoji 
valdžia

Vyriausybė 

Ministras 
Pirmininkas Ministrai

Prezidentas

Bendrosios funkcijos
• Koncepcijos/strategijos
•Politikos įgyvendinimo
•Koordinavimo

Tikslinės funkcijos
• Įstatymų leidžiamosios valdžios priimtų 

teisės aktų įgyvendinimas
• Vyriausybės aparato organizacija ir 

valdymas
•Dalyvavimas teisės aktų leidyboje: a)  

leidžiant vyriausybės nutarimus; b) 
teikiant įstatymų projektus Seimui

• Valstybės biudžeto projekto rengimas ir jo 
vykdymas

• Užsienio ir gynybos (saugumo) politikos 
formavimas ir įgyvendinimas
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Vyriausybė

Parlamentas

Prezidentas

• Lietuvos Respublikos Vyriausybė solidariai 
atsako Seimui už bendrą Vyriausybės veiklą

• Ministrai, vadovaujantys pavestoms 
valdymo sritims, atsakingi Seimui, 
Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai 
pavaldūs Ministrui Pirmininkui. Seimo 
reikalavimu ministrai jam atsiskaito

Funkcijos vidaus politikos srityje

•Prezidentas – Vyriausias 
ginkluotųjų pajėgų vadas

•Vadovauja Valstybės gynybos 
tarybai

•Seimo pritarimu skiria/atleidžia 
kariuomenės vadą, VSD, STT 
vadovus

•Kontrolės funkcija per kitų 
pareigūnų skyrimą

Funkcijos užsienio politikos srityje

•Kartu su Vyriausybe vykdo užsienio 
politiką

•Pasirašo tarptautines sutartis ir 
teikia jas Seimui ratifikuoti

•Vyriausybės teikimu skiria/atšaukia 
Lietuvos diplomatus

•Priima užsienio valstybių 
diplomatinių atstovų 
įgaliojimus/atšaukiamuosius raštus
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Įstatymų leidyba

•Įstatymų projektų 
teikimas Seimui

•Atidedamasis veto/ 
įstatymų nepasirašymas

•Tarptautinių sutarčių 
teikimas Seimui 
ratifikuoti

Įstatymų vykdymas 
(vykdomoji valdžia)

•Didelės teisės dalyvauti 
formuojant Vyriausybę

•Mažos galios dalyvauti 
Vyriausybės darbe

•Didelės galios 
formuojant ir 
įgyvendinant Lietuvos 
užsienio politiką

•Vyriausias ginkluotųjų 
pajėgų vadas

•Teisė paleisti Seimą

Nominacinės galios

•Diplomatijos atstovų 
skyrimas

•Teisėjų skyrimas
•Kitų pareigūnų skyrimas

Savarankiškosios funkcijosSavarankiškosios funkcijos
Biudžeto sudarymas, rinkliavų nustatymas, savivaldybės 
įstaigų steigimas/išlaikymas, švietimo klausimai, leidimai 
statyboms, socialiniai klausimai ir t.t.

Valstybinės funkcijosValstybinės funkcijos
Civilinė sauga, statistika/registrų tvarkymas, vaikų teisių 
apsauga ir t.t.
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Sprendimas

Valdžia

Viešasis/
socialinis 
sektorius

Piliečiai

Privatus 
sektorius
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Problemos 
suformulavimas

Strategijos 
parengimas

Taikinių 
nustatymas

Taktikos
pasirinkimas

Problemos 
(ne)išsprendimas
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NVO Savivaldybės 
NVO taryba

NVO taryba 
(nacionalinė)

Vyriausybė/ 
Seimas
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