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APIMTIS IR PRIORITETAI



Valstyb ÷s pažangos strategij ą <...> tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas 
(iki šios strategijos įsigaliojimo dienos Seimo patvirtinta Valstyb÷s ilgalaik÷s 
raidos strategija Metodikoje suprantama kaip Valstyb÷s pažangos 
strategija);

(Strateginio planavimo metodikos 4 str.)

„Nacionalin÷s pažangos programa rengiama Valstyb ÷s pažangos 
strategijai įgyvendinti . Šioje programoje atsižvelgiama į ES politines 
nuostatas , aprašomos ilgalaikių valstyb÷s prioritetų įgyvendinimo kryptys, 
numatomas ES finansin÷s paramos panaudojimas ilgalaikiams valstyb÷s 
prioritetams įgyvendinti. Nacionalin÷s pažangos programos parengimo 
terminas derinamas su ES finansin÷s paramos programavimo laikotarpiu.“

(Strateginio planavimo metodikos 6 str.)

NACIONALINö PAŽANGOS PROGRAMA

Nacionalin ÷ pažangos programa

Strategija “Lietuva 2030” ES politin÷s nuostatos 
(strategija “Europa 2020”)

ES politin ÷s nuostatos 
(strategija “Europa 2020”)



2014-2020 m. ES ir Lietuvos 
strateginių dokumentų žemėlapis

Finansų ministerija

2011-03-25

LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA
„LIETUVA 2030“

• Strategija “Lietuva 2030” – tai ilgalaikio planavimo d okumentas

• Kiti planavimo dokumentai turi b ūti suderinti su strategijos 
“Lietuva 2030” nuostatomis 

• Strategijai įgyvendinti yra rengiama Nacionalin ÷s pažangos 
programa

• Strategijos tiksl ų pasiekimas išreiškiamas jos įgyvendinimo 
pažangos rodikliais siekiant rezultat ų iki 2030 m.

• Tarpin ÷s rodikli ų reikšm ÷s – siektini rezultatai iki 2020 m.



2014-2020 m. ES ir Lietuvos 
strateginių dokumentų žemėlapis

Finansų ministerija

2011-03-25

Pagrindin ÷s pažangos kryptys

“LIETUVA 2030”

Sumani visuomen ÷ – tai kiekvieno piliečio 
id÷jų išk÷limui ir įgyvendinimui 
[kūrybingumas ], naujov÷ms ir iššūkiams 
atvira visuomen÷ [atvirumas ]; solidari, 
savivaldi ir politiškai brandi [atsakomyb ÷].

Sumani ekonomika – tai lanksti ir gebanti 
konkuruoti pasaulyje [atvirumas ], didelę
prid÷tinę vertę kurianti ekonomika, grindžiama 
žiniomis, verslumu [kūrybingumas ] ir 
socialiniu atsakingumu [atsakomyb ÷].

Sumanus valdymas – tai atviras bei 
skatinantis dalyvauti [atvirumas ], rezultatyvus, 
visuomen÷s poreikius atliepiantis ir geros 
kokyb÷s paslaugas užtikrinantis valdymas 
[atsakomyb ÷], kompetentinga ir priimanti 
kryptingus strateginius sprendimus valdžia 
[kūrybingumas ]. 



Tvarus augimas Integracinis augimasPažangus augimas

Inovacijos
Innovation Union

TIKSLAI

“EUROPA 2020” STRATEGIJA

Švietimas
Youth on the move

Skaitmenin ÷
visuomen ÷

A digital agenda for Europe

Klimato kaita ir
energetika

Resource efficient Europe

Konkurencingumas
An industrial policy for the 

globalisation era

Užimtumas ir žinios
An agenda for new skills and jobs

Kova prieš skurd ą

European platform against poverty

PRIORITETAI

PAVYZDINöS INICIATYVOS



STRATEGIJOS “EUROPA 2020” TIKSLAI

75% 20–64 amžiaus žmoni ų tur ÷tų dirbti

3% ES BVP tur ÷tų būti investuojami į MTTP

Mokyklos nebaigusi ų asmenų dalis tur ÷tų būti nedidesn ÷ kaip 10%, bent 
40 % jaunesn ÷s kartos atstov ų tur ÷tų tur ÷ti aukšt ąjį išsilavinim ą

Tur÷tų būti įgyvendinti „20/20/20“ klimato ir energetikos tikslai  (įskaitant 
išmetam ų teršal ų mažinim ą 30%, jei tam yra tinkamos s ąlygos)

Ties skurdo riba tur ÷tų būti 20 mln. mažiau žmoni ų



Pagrindinis reglamentas  – 11 TEMATINI Ų TIKSLŲ

1. mokslinių tyrimų, technologin÷s pl÷tros ir inovacijų skatinimas;

2. informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo, naudojimo didinimas ir kokyb÷s gerinimas;

3. MVĮ, žem÷s ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) bei žuvininkyst÷s ir akvakultūros sektoriaus 
(EJRŽF) konkurencingumo didinimas;

4. per÷jimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose 
sektoriuose r÷mimas;

5. prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo skatinimas;

6. aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas;

7. tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindin÷se tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas;

8. užimtumo skatinimas ir darbo j÷gos judumo r÷mimas;

9. socialin÷s įtraukties skatinimas ir kova su skurdu;

10. investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą;

11. institucinių paj÷gumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas.

EPRF Reglamentas – 32 INVESTICINIAI PRIORITETAI

ESF Reglamentas – 18 INVESTICINI Ų PRIORITETŲ



ES SANGLAUDOS POLITIKOS STRATEGINIS 
POŽIŪRIS 

Konkretūs tikslai, 
atitinkantys investicijų

prioritetus
Priemon÷sTematiniai tikslai 

Skirtumai ir pl÷tros 
poreikiai

Nacionalin÷ Reformų Darbotvark÷, 
nacionaliniai/regioniniai poreikiai

PARTNERYSTöS  SUTARTIS

Pagrindiniai teritoriniai  
uždaviniai

Priemon÷s“Europa 2020” tikslai ir uždaviniai
BENDRAS STRATEGINIS DOKUMENTAS

Rezultato (Result) 
rodikliai

Produkto (Output) 
rodikliai

“Europa 2020” tikslai, 
BVP, užimtumo lygis

VEIKSMŲ PROGRAMA



LIETUVOS 2014-2020 m. PAŽANGOS PROGRAMOS 
STRUKTŪRA

EUROPA 2020 
TIKSLAI

EUROPA 2020 
PRIORITETAI

EUROPA 2020 
PAVYZDINöS 
INICIATYVOS

Sanglaudos 
politikos 
Pagrindinio 
reglamento  –
11 tematinių
tikslų, Fondų
reglamentų
investiciniai 
prioritetai

ES Bendras Strateginis Dokumentas

ES SF Konvergencijos tikslo veiksm ų programa



“LIETUVA 2030” IR “EUROPA 2020” TIKSL Ų SĄSAJA I

LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA IKI 2030 m.

SUMANI 
EKONOMIKA

SUMANI 
VALDŽIA

SUMANI
VISUOMENö

STRATEGIJA  “EUROPA 2020 “

PAŽANGUS 
AUGIMAS

TVARUS 
AUGIMAS

INTEGRACINIS 
AUGIMAS

“LIETUVA 2030” TIKSLAI

ES IR ŠALIŲ-NARIŲ TIKSLAI  PAGAL “EUROPA 2020”

N P PN P P



“LIETUVA 2030” IR “LIETUVA 2020” TIKSL Ų SĄSAJA II

STRATEGIJA  “EUROPA 2020 “

PAŽANGUS  AUGIMAS TVARUS  AUGIMAS INTEGRACINIS  AUGIMAS

ES IR ŠALIŲ-NARIŲ TIKSLAI  PAGAL “EUROPA 2020”

LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA IKI 2030 m.

SUMANI  VALDŽIASUMANI  VISUOMENö

“LIETUVA 2030” TIKSLAI

Viešosios 
paslaugos

Bendradarbiavimas

Valdymas

Švietimo  sistema

Šeima

Tapatyb ÷ ir
Globali Lietuva

Bendruomen ÷s
ir NVO

Viešoji erdv ÷
Ir kult ūra

Švietimas

Inovacijos

Užimtumas ir žinios

Kova prieš skurd ą

Klimato kaita ir
Energetika

Skaitmenin ÷
visuomen ÷

Konkurencingumas

SUMANI  EKONOMIKA

Socialin ÷ verslo
atsakomyb ÷

Verslo aplinka

Ekonomikos 
integralumas

N P PN P P



LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA IKI 2030 m.

SUMANI 
EKONOMIKA

SUMANI 
VALDŽIA

SUMANI
VISUOMENö

STRATEGIJA  “EUROPA 2020 “

PAŽANGUS 
AUGIMAS

TVARUS 
AUGIMAS

INTEGRACINIS 
AUGIMAS

“LIETUVA 2030” TIKSLAI

ES IR ŠALIŲ-NARIŲ TIKSLAI  PAGAL “EUROPA 2020”

“LIETUVA 2030” IR “LIETUVA 2020”
TIKSLŲ SĄSAJA III
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STRUKTŪRA IR RENGIMO ETAPAI



2014-2020 m. NACIONALIN öS PAŽANGOS PROGRAMOS STRUKT ŪRA

ĮŽANGA 
Nurodomas programos parengimo tikslas, pristatoma programos struktūra, pateikiama kita svarbi informacija.

ESAMOS SITUACIJOS ANALIZ ö, SSGG 
Kur mes esame? Esamos socialin÷s-ekonomin÷s situacijos apžvalga (BVP, užimtumas ir kt.), norint nustatyti savo pad÷tį ES 

kontekste. Jei NRD integruojama į NPP, šioje dalyje galima pateikti ir ekonomikos augimo tendencijas, makroekonomines prognozes.

TIKSLAI
Ko mes siekiame? Išd÷stomi vidutin÷s trukm÷s tikslai ir uždaviniai ilgalaikiams valstyb÷s prioritetams įgyvendinti. Juos aprašant, 

pateikiama tikslą paaiškinanti ir pagrindžianti informacija (naudojama SSGG analiz÷) 

PRIORITETAI
Kaip siekiame? Suformuluojami prioritetai ir aprašomos ilgalaikių valstyb÷s prioritetų įgyvendinimo kryptys, kuriomis efektyviausiai 

galima pasiekti užsibr÷žtų tikslų. Identifikuojamos būtinos reformos (būsimas NRP pagrindas).

STEBöSENA 
Kaip įvertiname siekius? Tikslams ir uždaviniams suformuluojami vertinimo kriterijai ir rodikliai, apibr÷žiamos jų siektinos reikšm÷s, 

pagal kurias bus įvertinta per tam tikrą laiką pasiekta pažanga ir nauda visuomenei ar, kitaip tariant, rodikliai su siektinomis 
reikšm÷mis. 

FINANSINö LENTELö
NPP finansavimas. Numatomas ES finansin÷s paramos panaudojimas ilgalaikiams valstyb÷s prioritetams įgyvendinti. Parodomas  
ES finansinių priemonių suderinamumas. Pagal galimybes pateikiamas būtinas nacionalinių l÷šų poreikis ir kitų tarptautinių fondų

pritraukimo galimyb÷s. 

INSTITUCINö SĄRANGA
NPP įgyvendinimas. Nurodomos institucijos, kurių bendradarbiavimas būtinas, įgyvendinant siektinus tikslus ir uždavinius. 

Nurodoma, kokius dokumentus reikia parengti, siekiant užtikrinti sklandų programos įgyvendinimą.

KITOS DALYS
Partneryst ÷. Aprašomas socialinių, ekonominių ir regioninių partnerių įtraukimas į NPP rengimo procesą, numatomas dalyvavimas 

įgyvendinimo/priežiūros procese;
Sąsaja su ES dokumentais. Parodomas prioritetų suderinamumas su strategija “Europa 2020”, kaip buvo atsižvelgta į pavyzdines 
iniciatyvas ir strategines gaires, apibr÷žiama NRD vieta. Parodoma, kaip užtikrinamos ES horizontalios politikos  ir principai (Lyčių

lygyb÷s ir nediskriminavimo, tvarios pl÷tros, valstyb÷s pagalbos, viešųjų pirkimų ir pan.)



2014-2020 m. NACIONALIN öS PAŽANGOS PROGRAMOS RENGIMAS

IŠORINIAI VEIKSNIAI

Europos Komisijos pasi ūlymai d ÷l 2014–
2020 m.  daugiamet ÷s finansin ÷s 

programos 

Strategija “Europa2020”

“Europa 2020” pavyzdin ÷s iniciatyvos

“Europa 2020” integruotos gair ÷s 

Lietuvos Nacionalin ÷ Reform ų
darbotvark ÷ ir EK rekomendacijos 

Lietuvai d ÷l jos tobulinimo

Strategijos “Lietuva 2030” pirminis 
projektas  

Sektorin ÷s strategijos 

ĮŽANGA

ESAMOS SITUACIJOS ANALIZ ö, SSGG
Sektorin÷s situacijos analiz÷ ir SSGG, 

preliminarūs reformų poreikiai ir pl÷tros 
prioritetai;

TIKSLAI

PRIORITETAI
Sektorinių (ilgalaikių) prioritetų sąsaja su 
“Europa 2020” pavyzdin÷mis iniciatyvomis ir 
integruotomis gair÷mis (reformų poreikiai)

STEBöSENA 

FINANSINö LENTELö

INSTITUCINö SĄRANGA

KITOS DALYS

LT2030
1 ETAPAS

2011 m. balandis - rugs ÷jis

NPP



2014-2020 m. NACIONALIN öS PAŽANGOS PROGRAMOS RENGIMAS

IŠORINIAI VEIKSNIAI

EK pasi ūlymai d ÷l 2014–2020 m.  daugiamet ÷s 
finansin ÷s programos 

Strategija “Europa 2020”, pavyzdin ÷s 
iniciatyvos, integruotos gair ÷s 

EK pasi ūlymai d ÷l 2014-2020 m. reglament ų: 
Tematin ÷ koncentracija
Investiciniai prioritetai

ES Baltijos j ūros regiono strategija

Lietuvos Nacionalin ÷ Reform ų darbotvark ÷ ir 
EK rekomendacijos Lietuvai d ÷l jos tobulinimo

Strategijos “Lietuva 2030” pirminis projektas  

Sektorin ÷s strategijos 

ĮŽANGA

ESAMOS SITUACIJOS ANALIZ ö, SSGG
Integruota SSGG, galimų neatitikimų ir trūkumų

nustatymas

TIKSLAI

PRIORITETAI
Sektorinių (ilgalaikių) prioritetų atitikimas:
- Sanglaudos politikos tematiniams tikslams ir 
investiciniams prioritetams    
- ES BJRS prioritetin÷ms sritims. 
Galimos sinergijos tarp sektorių nustatymas.

STEBöSENA 

FINANSINö LENTELö

INSTITUCINö SĄRANGA

KITOS DALYS

2 ETAPAS
2011m. rugs ÷jis – 2012 m. sausis

NPP

LT2030



2014-2020 m. NACIONALIN öS PAŽANGOS PROGRAMOS RENGIMAS

IŠORINIAI VEIKSNIAI

EK pasi ūlymai d ÷l 2014–2020 m.  
daugiamet ÷s finansin ÷s programos 

Strategija “Europa 2020”, pavyzdin ÷s 
iniciatyvos, integruotos gair ÷s 

EK pasi ūlymai d ÷l 2014-2020 m. reglament ų: 
Programavimas

Finansinis valdymas 

ES Baltijos j ūros regiono strategija

Lietuvos Nacionalin ÷ Reform ų darbotvark ÷ ir 
EK rekomendacijos Lietuvai d ÷l jos  

tobulinimo

Strategijos “Lietuva 2030” projektas  

Sektorin ÷s strategijos 

ĮŽANGA

ESAMOS SITUACIJOS ANALIZ ö, SSGG

TIKSLAI

PRIORITETAI
NPP prioritetų koncepcija: “Europa 2020” arba “Lietuva 2030”
pagrindu; pasiūlymai d÷l NPP integruotų prioritetų. 
Pasiūlymai d÷l Bendrojo strateginio dokumento prioritetų.
Sprendimas d÷l VP prioritetų (vertikalių ir horizontalių).
Pasiūlymai d÷l preliminarių finansinių proporcijų ir įvairių finansinių
instrumentų derinimo (grantai, finansin÷ inžinerija, globalūs grantai) 
bei supaprastinimo elementų diegimas (flat rate, lump-sum, action
plan, etc.). 

STEBöSENA 

FINANSINö LENTELö. 

INSTITUCINö SĄRANGA

KITOS DALYS
BSD prioritetų atitikimo “Europa 2020” ir “Lietuva 2030” aprašymo 
projektas. ES horizontalių politikų užtikrinimo aprašymo projektas

3 ETAPAS
2012 m. vasaris - kovas

NPP

LT2030



2014-2020 m. NACIONALIN öS PAŽANGOS PROGRAMOS RENGIMAS

IŠORINIAI VEIKSNIAI

EK pasi ūlymai d ÷l 2014–2020 m. daugiamet ÷s 
finansin ÷s programos 

EK pasi ūlymai d ÷l Lietuvai skirtos ES SF bei 
žem÷s ūkio sektoriaus (EŽ ŪFKP) ir 
žuvininkyst ÷s bei akvakult ūros sektoriaus 
(EJRŽF) apimties

Strategija “Europa 2020”, pavyzdin ÷s 
iniciatyvos, integruotos gair ÷s 

EK pasi ūlymai d ÷l 2014-2020 m. reglament ų:
Steb÷sena ir vertinimas

ES Baltijos j ūros regiono strategija

Lietuvos Nacionalin ÷ Reform ų darbotvark ÷ ir EK 
rekomendacijos Lietuvai d ÷l jos  tobulinimo

Strategijos “Lietuva 2030” projektas  

Sektorin ÷s strategijos 

ĮŽANGA

ESAMOS SITUACIJOS ANALIZ ö, SSGG

TIKSLAI

PRIORITETAI
Patikslinti BSD ir VP prioritetai, įvertinus jų finansavimo 
galimybes. 
NPP prioritetų aprašymo tikrinimas, įvertinus jų investicijų
finansavimo galimybes ES l÷šomis.

STEBöSENA 
Galimi VP steb÷senos rodiklai, jų sąsaja su LT2030 

rodikliais, pasiūlymai d÷l NPP steb÷senos rodiklių, sąsaja su 
NRD tikslais

FINANSINö LENTELö. 
Preliminarių BSD ir VP finansinių proporcijų nustatymas. 
Preliminarus ko-finansavimo poreikio įvertinimas.

INSTITUCINö SĄRANGA

KITOS DALYS

4 ETAPAS 
2012 m. balandis - birželis

NPP

LT2030



IŠORINIAI VEIKSNIAI

EK pasi ūlymai d ÷l 2014–2020 m.  
daugiamet ÷s finansin ÷s programos 

EK pasi ūlymai d ÷l Lietuvai skirtos ES 
paramos apimties

Strategija “Europa 2020”, pavyzdin ÷s 
iniciatyvos, integruotos gair ÷s 

EK pasi ūlymai d ÷l 2014-2020 m. reglament ų

ES Baltijos j ūros regiono strategija

Lietuvos Nacionalin ÷ Reform ų darbotvark ÷
ir EK rekomendacijos Lietuvai d ÷l jos  

tobulinimo

Strategijos “Lietuva 2030” projektas  

Sektorin ÷s strategijos 

ĮŽANGA

ESAMOS SITUACIJOS ANALIZ ö, SSGG

TIKSLAI

PRIORITETAI
Visuotinis susitarimas – viešasis  aptarimas d÷l NPP prioritetų:
-Nuoseklumas (sąsaja su SSGG ir LT2030)
- Turinys (atitikimas “Europa 2020”, BJRS; galimi stambūs projektų
pvz.) 

-Ex ante sąlygos, reformų poreikio identifikavimas (NRD) 
-Poveikis LT makroekonominiams rodikliams

STEBöSENA
Galimi NPP steb÷senos rodikliai, sąsaja su LT2030 rodikliais, NRD 

tikslais

FINANSINö LENTELö
NPP prioritetų finansavimo galimyb÷s ES l÷šomis, preliminarus ko-
finansavimo poreikis

INSTITUCINö SĄRANGA

KITOS DALYS

5 ETAPAS – 2012 m. liepa

NPP

2014-2020 m. NACIONALINĖS PAŽANGOS PROGRAMOS RENGIMAS

LT2030



2014-2020 m. NACIONALIN öS PAŽANGOS PROGRAMOS RENGIMAS

IŠORINIAI VEIKSNIAI

EK pasi ūlymai d ÷l 2014–2020 m.  daugiamet ÷s 
finansin ÷s programos 

EK pasi ūlymai d ÷l Lietuvai skirtos ES paramos 
apimties

Strategija “Europa 2020”, pavyzdin ÷s 
iniciatyvos, integruotos gair ÷s 

EK pasi ūlymai d ÷l 2014-2020 m. reglament ų:
Valdymo ir kontrol ÷s sistema

Steb÷sena ir vertinimas

ES Baltijos j ūros regiono strategija

Lietuvos Nacionalin ÷ Reform ų darbotvark ÷ ir EK 
rekomendacijos Lietuvai d ÷l jos  tobulinimo

Strategijos “Lietuva 2030” projektas  

Sektorin ÷s strategijos 

ĮŽANGA

ESAMOS SITUACIJOS ANALIZ ö, SSGG

TIKSLAI

PRIORITETAI

STEBöSENA
Galimi  VP steb÷senos rodikliai, sąsaja su NPP, 
LT2030 rodikliais, NRD tikslais

FINANSINö LENTELö

INSTITUCINö SĄRANGA
Pasiūlymai d÷l reglamentų nustatytų institucijų
funkcijų priskyrimo LT institucijoms. Būsimų
procedūrų griaučiai.

KITOS DALYS

6 ETAPAS 
2012 m. rugpj ūtis - rugs ÷jis

NPP

LT2030



2014-2020 m. NACIONALIN öS PAŽANGOS PROGRAMOS RENGIMAS

ĮŽANGA

ESAMOS 
SITUACIJOS 
ANALIZö, 
SSGG

TIKSLAI

PRIORITETAI

STEBöSENA

FINANSINö
LENTELö

INSTITUCINö
SĄRANGA

KITOS DALYS

LT2030

7 ETAPAS
2012 m. spalis - gruodis
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