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Posėdžio pirmininkas – Rolandas Kriščiūnas, finansų viceministras (2014–2020 metų Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos Komisijos (toliau – Komisija) pirmininkas). 

 

Posėdžio sekretorė – Justė Jarmulkaitė, Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

valdymo departamento Europos Sąjungos sanglaudos politikos skyriaus vyriausioji specialistė. 

 

 

Dalyviai: 

 

Komisijos nariai (pakaitiniai nariai)
1
: 

 

1. Kriščiūnas Rolandas – Finansų ministerija (Komisijos pirmininkas); 

2. Šiugždinienė Jurgita – Ministro Pirmininko tarnyba (Komisijos pirmininko pavaduotoja); 

3. Ališauskienė Audronė – VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“; 

4. Audickas Adomas Ąžuolas – Ūkio ministerija; 

5. Auruškevičienė Kristina – Sveikatos apsaugos ministerija; 

6. Baliukynas Saulius – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija; 

7. Balkevičius Petras – Žinių ekonomikos forumas; 

8. Blėdaitė-Katilienė Jūratė – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“; 

9. Bružaitė Lina – VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“; 

10. Čapas Rimantas – Lietuvos savivaldybių asociacija; 
11. Čepokienė Lina – VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“; 

12. Česonis Gediminas – Vidaus reikalų ministerija; 

13. Dapkutė-Maliukevičienė Julita – Krašto apsaugos ministerija; 

14. Dilba Ramūnas – Finansų ministerija; 

15. Dvilaitis Vidmantas – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba; 

16. Gulbinas Tomas – Užsienio reikalų ministerija; 

17. Keizeris Mindaugas – VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“; 

18. Keraminas Arūnas – Valstybės kontrolė; 

19. Kerpauskas Aleksandras – Lietuvos žaliųjų judėjimas; 

20. Kiškis Inesis – Aplinkos ministerija;  

21. Mackevičienė Nijolė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; 

22. Mačiulis Alminas – Transporto investicijų direkcija; 

23. Maskaliovienė Loreta – Finansų ministerija; 

24. Mikalauskaitė Audra – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; 

25. Paltanavičius Gintautas – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba; 

26. Paškevičius Raimondas – Švietimo ir mokslo ministerija; 

27. Putinaitė Nerija – Švietimo ir mokslo ministerija; 

28. Rakauskas Arminas – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos; 

29. Razumas Valdemaras – Lietuvos mokslų akademija; 

30. Rutkauskas Gediminas – Kultūros ministerija; 

31. Senkutė Loreta – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba; 

32. Serafinavičiūtė Brigita – Lietuvos mokslo taryba;  

33. Skyrienė Rūta – asociacija ,,Investor‘s Forum“;  

34. Sutkus Valdas– Lietuvos verslo konfederacija ICC Lietuva; 

35. Šiupšinskas Sigitas – Vidaus reikalų ministerija; 

36. Šliužienė Jolanta – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos; 

                                                 
1 Juodai pažymėtos balso teisę turinčių Komisijos narių (pakaitinių narių) pavardės. 
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37. Šniuolis Andrius – Susisiekimo ministerija; 

38. Švedienė Janina – Lietuvos darbo federacija; 

39. Tuminas Kastytis – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra; 

40. Urbonaitė Eglė – Žemės ūkio ministerija; 

41. Žilionienė Ieva – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos; 

42. Žvirblienė Vida – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga. 

 

 

Kiti posėdžio dalyviai: 

 

1. Antanaitis Aurimas – Finansų ministerija; 

2. Bagdonas Andrius – VšĮ „Saulėtekio slėnis“; 

3. Balsevič Eleonora – VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“; 

4. Baltrūnė Eglė – VšĮ „Saulėtekio slėnis“; 

5. Bečelienė Jūratė – Ministro Pirmininko tarnyba; 

6. Bogušienė Laura – Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; 

7. Daugilienė Vita – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos; 

8. Domarkienė Lina – Susisiekimo ministerija; 

9. Donovan Lyra – Aplinkos ministerija; 

10. Gogelytė Virginija – Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; 

11. Jarmulkaitė Justė – Finansų ministerija; 

12. Kačkanas Mykolas – Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės; 

13. Kaltenis Tautvydas – Lietuvos dizainerių sąjunga; 

14. Kirstukaitė Inga – Ministro Pirmininko tarnyba; 

15. Krasauskaitė Virginija – Finansų ministerija; 

16. Kraujalytė-Piliuvienė Aušra – Finansų ministerija; 

17. Langaitis Tadas – VšĮ „Geros valios projektai“; 

18. Laurinavičienė Edita – Sveikatos apsaugos ministerija; 

19. Maniokas Klaudijus – VšĮ ”Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai”; 

20. Marcinkutė Lina – Finansų ministerija; 

21. Martinėnienė Rima – Finansų ministerija; 

22. Navickaitė-Dulaitienė Šarūnė – Finansų ministerija; 

23. Navikienė Daiva – Finansų ministerija; 

24. Orlickas Tomas – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos; 

25. Plikšnys Arūnas – Vidaus reikalų ministerija; 

26. Rimkutė Eglė – Ministro Pirmininko tarnyba; 

27. Rupeikaitė Gražina – Švietimo ir mokslo ministerija; 

28. Sabaitė Jolanta – Švietimo ir mokslo ministerija; 

29. Sabalionytė Edita – Kultūros ministerija; 

30. Safjan Vita – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; 

31. Skardžius Paulius – Vidaus reikalų ministerija; 

32. Stakėnienė Jurgita – Žemės ūkio ministerija; 

33. Stankevičiūtė Julija – Finansų ministerija; 

34. Suslavičiūtė Erna – Ūkio ministerija; 

35. Šimkūnaitė Mika – Finansų ministerija; 

36. Tuleikienė Laima – Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;  

37. Urbonavičiūtė Agnė – Finansų ministerija; 

38. Žeimytė-Dvareckienė Loreta – VšĮ ”Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai”; 

39. Žigaitytė-Nekrošienė Audronė – Lietuvos muzikų sąjunga; 

40. Žirgulevičiūtė Akvilė – Finansų ministerija; 

41. Žukauskaitė Vaida – Finansų ministerija. 

 

 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas. 
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2. Apvaliojo stalo diskusijų apibendrinimas. 

3. Nacionalinės pažangos programos (toliau – NPP) prioritetų nustatymo užduoties apibendrinimas 

4. Lietuvos ilgalaikės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ (toliau – „Lietuva 2030“) krypties 

„Sumani visuomenė“ detalizavimas NPP prioritetuose (darbo grupių veiklos pristatymas). 

5. „Lietuva 2030“ krypties „Sumani ekonomika“ detalizavimas NPP prioritetuose (darbo grupių 

veiklos pristatymas). 

6. „Lietuva 2030“ krypties „Sumanus valdymas“ detalizavimas NPP prioritetuose (darbo grupių 

veiklos pristatymas). 

7. Horizontalios darbo grupės „Kultūra“ veiklos pristatymas. 

8. Horizontalios darbo grupės „Regioninė plėtra“ veiklos pristatymas. 

9. Regionų plėtros tarybų ir savivaldybių pasiūlymai dėl regioninės politikos Lietuvoje 2014–2020 m. 

10. Sprendimo priėmimas dėl NPP prioritetų. 

 

 

SVARSTYTA: 

 

1. Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas 

 

 Posėdžio pirmininkas Rolandas Kriščiūnas pasveikino visus 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos komisijos (toliau – Komisija) posėdžio dalyvius, trumpai apžvelgė numatomą 

darbotvarkę. Jis pažymėjo, kad šio Komisijos posėdžio tikslas – priimti sprendimą dėl NPP prioritetų, kurie 

bus pateikti viešajam aptarimui.   

 Posėdžio pirmininkas pristatė Komisijos darbo reglamento pakeitimus (pridedama), paaiškindamas, 

kad keitėsi Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimas Nr. 1224 „Dėl Komisijos 

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos klausimams spręsti sudarymo ir atsakomybės už 

pasirengimą panaudoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą paskirstymo“. Rolandas 

Kriščiūnas pažymėjo, kad remiantis nauja nutarimo redakcija, siūloma Komisiją nuo šiol vadinti „2014–2020 

metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos komisija“. Jis taip pat pasiūlė, kad Komisijos sprendimai 

įsigaliotų ne jų patvirtinimo nutarimu dieną, o nuo jų priėmimo Komisijoje dienos.  

 Komisijos nariai bendru sutarimu pritarė pasiūlymams dėl Komisijos darbo reglamento pakeitimų. 

 

 

2. Apvaliojo stalo diskusijų apibendrinimas 

 

Klaudijus Maniokas pristatė apvaliojo stalo diskusijų rezultatus (pridedama). Jis pažymėjo, kad 

peržiūrėjus silpnybių, stiprybių, galimybių ir grėsmių analizę (toliau – SSGG analizė) Nacionalinės pažangos 

strategijos „Lietuva 2030“ kontekste, matyti, kad nors silpnybių ir grėsmių yra daugiau nei atitinkamai 

stiprybių ir galimybių, tačiau pastarosios vis dėlto yra tvirtas pagrindas gerai ir struktūruotai intervencijų 

politikai.  

Rolandas Kriščiūnas pasidžiaugė, kad pavyko pasiekti apvaliųjų stalų diskusijų tikslą – nagrinėti 

esamus iššūkius ir problemas platesniame kontekste. Tai turėtų padėti optimizuoti vykdomą politiką ir 

sumažinti administracinius bei finansinius kaštus. Jis pažymėjo, kad Klaudijaus Manioko apžvelgta SSGG 

analizė turėtų būti pagrindas, kuriuo remiantis būtų nustatomi galimi NPP prioritetai ir apsprendžiamos 

finansuotinos veiklos.  

 

 

3. NPP prioritetų nustatymo užduoties apibendrinimas 

 

Rolandas Kriščiūnas apžvelgė NPP prioritetų nustatymo užduotį, darbo grupių vaidmenį ją atliekant 

ir numatomus tolesnius veiksmus (pridedama). 

Nerija Putinaitė pasiteiravo, kada numatoma patvirtinti NPP projektą Vyriausybėje. Ji priminė, kad 

2012 m. spalio pradžioje vyks Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) rinkimai, po kurių gali keistis 

Vyriausybės sudėtis. Jos nuomone, pateikti NPP projektą Vyriausybei tvirtinti spalio trečią savaitę yra per 

vėlu. Viceministrė pasiūlė tai padaryti vėliausiai rugsėjo trečią savaitę.  

Rolandas Kriščiūnas pažymėjo, kad rinkimai gali turėti įtakos ne tik NPP projekto tvirtinimo eigai, 

bet ir Komisijos sudėčiai, todėl, jo nuomone, Komisijos pareiga ir atsakomybė yra pateikti NPP projektą 
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dabartinei Vyriausybei, šitaip fiksuojant savo darbo rezultatą. Jis pritarė, kad NPP projektas turėtų būti 

pateiktas Vyriausybei kaip galima anksčiau. 
Nerija Putinaitė paaiškino, kad NPP projektas bus laikomas patvirtintu tik tuomet, kai jam pritars 

Vyriausybė. Patirtis rodo, kad pradėjus dirbti naujai Vyriausybei, visos nepatvirtintos ir kai kurios 

patvirtintos priemonės būna peržiūrimos. Jos manymu, dabartinė Vyriausybė turi užbaigti NPP projekto 

tvirtinimą, nepriklausomai nuo to, ką nuspręs daryti nauja Vyriausybė. 

 

 

4.  „Lietuva 2030“ krypties „Sumani visuomenė“ detalizavimas NPP prioritetuose (darbo grupių 

veiklos pristatymas) 

 

Nerija Putinaitė pristatė Sumanios visuomenės prioritetą „Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra“ 

(pridedama). 

Tadas Langaitis pasiteiravo, kokių veiksmų turėtų būti imamasi, siekiant integruoti horizontalius 

prioritetus ir sektorines strategijas.  

Nerija Putinaitė teigė neturinti vieno teisingo atsakymo. Jos manymu, galimi keli scenarijai, iš kurių 

mūsų pareiga yra išrinkti geriausią, atsižvelgiant į Lietuvos ypatumus. Ji pabrėžė konstruktyvaus darbo ir 

susitarimo svarbą ieškant tinkamiausio scenarijaus.  

Jurgita Šiugždinienė teigė, kad Ministro Pirmininko tarnyba (toliau – MPT) yra atlikusi visų 

strategijų analizę. Šios analizės pagrindu MPT teikė pasiūlymus ministerijoms dėl kai kurių strategijų 

integravimo ar panaikinimo. Atsižvelgiant į šiuos pasiūlymus, kai kurios strategijos buvo panaikintos kaip 

perteklinės. Tačiau šis procesas tebevyksta ir, kol nėra patvirtinta NPP, yra tinkamas metas peržiūrėti 

strategijas dar kartą. Jurgita Šiugždinienė pažymėjo, kad MPT uždavinys yra padėti ministerijoms 

susisteminti turimas strategijas ir kitus dokumentus į bendrą visumą.  

Sigitas Šiupšinskas pripažino, kad yra problemų dėl horizontalių prioritetų integracijos. Jis 

informavo, kad Vidaus reikalų ministerija kartu su Kultūros ministerija, kaip horizontalius prioritetus 

koordinuojančios institucijos, buvo susitikusios su MPT ir kancleriu aptarti koordinatoriaus funkcijos ir 

vaidmens. NPP kol kas trūksta aiškumo, kokia yra horizontalių prioritetų įgyvendinimo logika. Be to, 

neaišku, kokios yra horizontalių prioritetų koordinatorių funkcijos, teisės ir pareigos. Šiuo metu horizontalių 

prioritetų koordinatorių funkcijos apsiriboja statistinių duomenų surinkimu ir jų apibendrinimu. Jo nuomone, 

horizontalius prioritetus koordinuojančios institucijos turi turėti pakankamai instrumentų, kad galėtų 

užtikrinti veiksmingą ir efektyvią koordinaciją. Kaip vieną iš tų instrumentų pavyzdžių jis paminėjo 

tarpinstitucinį veiklos planą, tačiau, jo teigimu, tai nėra pakankamas instrumentas.  

Kristina Auruškevičienė pasitikslino, ar šiame posėdyje bus tvirtinami rodikliai, nes turi jiems 

pastabų ir jų tvirtinimas ar netvirtinimas šios dienos posėdyje lems Sveikatos apsaugos ministerijos poziciją.  

Rolandas Kriščiūnas paaiškino, kad šios dienos posėdyje bus priimamas sprendimas dėl bendros 

NPP logikos, t.y. prioritetų ir tikslų. Jis pažymėjo, kad tai, kas bus patvirtinta šiame posėdyje, bus pateikta 

viešajam aptarimui ir Vyriausybės pasitarimui. Jis patikino, kad dėl uždavinių ir rodiklių dar bus 

diskutuojama.  

Audra Mikalauskaitė pristatė Sumanios visuomenės prioritetą „Veikli ir solidari visuomenė“ 

(pridedama).  

Ramūnas Dilba pasidžiaugė, kad šio prioriteto tikslai apima ne tik tradicines sritis – užimtumą, 

viešųjų paslaugų prieinamumą, bet ir inovatyvias sritis – socialines inovacijas ir nevyriausybines 

organizacijas (toliau – NVO). Pasak jo, 2007–2013 m. laikotarpyje taip aiškiai nebuvo išskirtos inovatyvios 

sritys. Jis paprašė Audros Mikalauskaitės pateikti pavyzdį dėl 1 tikslo „Didinti gyventojų gerovę ir socialinę 

aprėptį“ 1.3. uždavinio „Užtikrinti gyventojų pajamų apsaugos sistemos finansinį stabilumą“ tam, kad būtų 

galima suprasti, kokios priemonės – aktyvios ar pasyvios – bus naudojamos, siekiant užtikrinti šio uždavinio 

įgyvendinimą. 

Audra Mikalauskaitė paaiškino, kad pagrindinė šio uždavinio mintis yra noras pereiti nuo pasyvių 

prie aktyvių užimtumo priemonių. Ji pažymėjo, kad Lietuvoje už tą patį darbą gaunamas kelis kartus 

mažesnis atlygis nei kitose ES valstybėse narėse. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl susiduriama su 

emigracijos problema. Tokios gyventojų pajamų apsaugos sistemos tikslas yra sukurti pakankamai 

reikšmingą skirtumą tarp pasyvių išmokų ir atlygio už darbą, nes tik tai gali didinti motyvaciją dirbti. Audros 

Mikalauskaitės teigimu, tam, kad atsirastų bent minimali paskata dirbti, minimalus atlygis turėtų būti 

daugiau nei 1000 litų.  
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Tadas Langaitis pažymėjo, kad strategijoje „Lietuva 2030“ yra numatytas tikslas maksimizuoti 

viešųjų paslaugų perdavimą NVO, ir pasiteiravo, kur šis tikslas yra įtvirtintas „Veiklios ir solidarios 

visuomenės“ prioritete.  

Audra Mikalauskaitė paaiškino, kad šis tikslas yra išskirtas 3 tiksle „Didinti bendruomenių ir 

nevyriausybinių organizacijų vaidmenį“ 3.2. uždavinyje „Stiprinti nevyriausybinio sektoriaus vaidmenį“. 

Tačiau ji atkreipė dėmesį ir į socialines inovacijas – tai taip pat yra niša, kurioje turėtų vykti 

bendradarbiavimas tarp valstybės institucijų, NVO ir verslo. 

Tadas Langaitis pažymėjo, kad socialinių inovacijų sąvoka NPP kontekste yra labai abstrakti.  

Audra Mikalauskaitė išreiškė viltį, kad per viešąjį aptarimą sulauks geresnių pasiūlymų dėl 

formuluočių, kad būtų galima sukonkretinti ir geriau atskleisti jų esmę.  

Loreta Maskaliovienė paaiškino, kad prieš posėdį Komisijos nariams buvo išsiųstas detalus prioritetų 

ir tikslų aprašymas, pateikiant uždavinius ir veiklas, kurios turėtų būti vykdomos, siekiant numatytų tikslų.  

 

 

5. „Lietuva 2030“ krypties „Sumani ekonomika“ detalizavimas NPP prioritetuose (darbo grupių 

veiklos pristatymas) 

 

 Adomas Ąžuolas Audickas pristatė Sumanios ekonomikos prioritetus „Į aukštą pridėtinę vertę 

orientuota, integrali ekonomika“ ir „Ekonominiam augimui palanki aplinka“ (pridedama). 

Inesis Kiškis antrino SAM atstovei klausdamas, ar bus įmanomi pakeitimai po viešojo aptarimo ir 

Vyriausybės pasitarimo. Jis pasiūlė keletą pataisymų, susijusių su aplinkos sektoriumi, argumentuodamas 

tuo, kad Valstybės kontrolė vadovaujasi principu „leidžiama tik tai, kas leidžiama; visa kita – draudžiama“ ir 

jeigu tos veiklos nebus įvardytos tiesiogiai, nebus galima jų remti, nors jos yra labai svarbios kuriant 

ekonominiam augimui palankią aplinką. Jis iš principo sutiko, kad vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir 

atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra būtų perkelti į prioriteto „Ekonominiam augimui palanki aplinka“ 3 

tikslo 3.5. uždavinį „Skatinti darnų išteklių naudojimą“. Tačiau jis pastebėjo, kad buvo panaikintas nuotekų 

tvarkymas, ir su tuo negali sutikti. Be to, nebeliko žodžių „atliekų prevencija ir perdirbimas“. Tai reikėtų 

grąžinti į tekstą. Inesis Kiškis taip pat išreiškė susirūpinimą, kad nėra gamtinių išteklių valdymo tikslo 

plačiąja prasme. Jo teigimu, į sumanų valdymą yra žiūrima labai siaurai – tik kaip į biurokratinio aparato 

efektyvią veiklą, o pamirštami tokie svarbūs valdymo aspektai kaip klimato kaitos procesų, oro taršos, 

saugomų teritorijų valdymas. Jis pažymėjo, kad šitokį valdymą plačiąja prasme reikės įtraukti į kitus NPP 

prioritetus ir jų tikslus. Dar viena jo iškelta problema – paviršinių nuotekų tvarkymas, kuri niekur nėra 

įrašyta. Jo teigimu, Vidaus reikalų ministerija šią problemą puikiai supranta ir diskusijos dėl jos sprendimo 

dar vyks.  

Rolandas Kriščiūnas pažymėjo, kad darbo grupių pateikti uždavinių aprašymai labai skiriasi pagal 

detalumą, todėl jie bus tikslinami NPP rengimo eigoje. 

Adomas Ąžuolas Audickas pažymėjo, kad visos formuluotės, kurios pateiktos bendroje prioritetų 

detalizavimo lentelėje, yra gautos iš Aplinkos ministerijos 2012 m. birželio 6 d. ir kad į daugumą Aplinkos 

ministerijos pasiūlymų atsižvelgta. 

Lina Domarkienė pateikė pastabą, kad reikėtų suvienodinti tekste vartojamas sąvokas – mokslinių 

tyrimų ir eksperimentinės plėtra (MTEP) bei mokslinių tyrimų ir technologinės plėtra (MTTP). Ji domėjosi, 

kodėl prioriteto „Į aukštą pridėtinę vertę orientuota, integrali ekonomika“ 1 tikslo „Skatinti į globalias rinkas 

orientuotus vertės kūrimo tinklus“ rodiklis „universitetų ir pramonės bendradarbiavimas MTEP srityje“ 

apima tik universitetus, o ne apskritai mokslo institucijas. Ji pažymėjo, kad šis rodiklis yra labai svarbus, bet 

naudojant dabartinę formuluotę jis labai susiaurinamas. Lina Domarkienė pastebėjo, kad tai galėjo atsirasti 

dėl vertimo klaidų. Ji pažymėjo, kad Globalaus konkurencingumo indeksas yra žymiai platesnis, todėl apima 

ne tik universitetų ir pramonės bendradarbiavimą. Ji pasiūlė tai atidžiai išnagrinėti.  

Adomas Ąžuolas Audickas sutiko, kad sąvokas reikia suvienodinti. Jis sutiko su Linos Domarkienės 

pastaba dėl rodiklio ir teigė, kad platesnis požiūris į minėtą rodiklį yra aktualesnis. Kita vertus, indeksai jau 

yra sukurti ir jie ne visada turi geriausius rodiklius.  

Rūta Skyrienė pasiteiravo, kaip ketinama finansuoti ir ar apskritai ketinama finansuoti prioriteto 

„Ekonominiam augimui palanki aplinka“, 1 tikslo „Užtikrinti augimui palankią reguliacinę ir mokesčių 

aplinką“ veiklas.  

Rolandas Kriščiūnas paaiškino, kad ne visos veiklos, patenkančios į NPP, yra finansuotinos. Po šiuo 

tikslu patenkančios veiklos yra reguliacinio pobūdžio, tačiau jeigu jos gali prisidėti prie pažangos kūrimo, jos 

gali būti įtrauktos į NPP.  
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Jolantai Šliužienei susidarė įspūdis, kad detalizuojant prioritetus yra išskiriama viena tikslinė grupė 

(šiuo atveju – jaunimas), kuriai bus teikiamas prioritetas. Ji pažymėjo, kad visuomenėje yra daugiau grupių, į 

kurias reikia atkreipti dėmesį, ypač kalbant apie verslumo skatinimą, ir apgalvoti, ar kuriama verslo aplinka, 

apie kurią kalbama NPP, bus palanki visoms toms grupėms.   

Rolandas Kriščiūnas akcentavo, kad jaunimas iškeliamas dėl su juo susijusių problemų (nedarbo, 

emigracijos) masto, tačiau jį išskiriant, jokiu būdu nepaneigiama kitų grupių ir jų interesų svarba.  

Audra Mikalauskaitė papildė, kad Seimas yra ratifikavęs Neįgaliųjų teisių konvenciją. Šios 

Konvencijos ratifikavimas taip pat yra apsaugos instrumentas ir kitoms tikslinėms grupėms, ne tik 

neįgaliesiems.  

Jolanta Šliužienė patikslino, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skiria pakankamai dėmesio 

neįgaliesiems, tačiau sunerimti verčia kitų ministerijų – Ūkio bei Švietimo ir mokslo ministerijų – 

koordinuojami prioritetai, kuriuose, panašu, kad neliko vietos neįgaliesiems ir kitoms tikslinėms grupėms. 

Nerija Putinaitė paaiškino, kad tikslai ir uždaviniai, apie kuriuos diskutuojama šiame posėdyje, yra 

pakankamai stambūs, o Jolantos Šliužienės pastaba yra priemonių lygmenyje. Ji priminė, kad priemonių 

neįgaliesiems ir kitoms tikslinėms grupėms buvo ir 2007–2013 m. programavimo periode.  

Tadas Langaitis uždavė klausimą Ūkio viceministrui Adomui Ąžuolui Audickui, kodėl buvo 

atsisakyta pastatų renovacijos įtraukimo į NPP.  

Adomas Ąžuolas Audickas paaiškino, kad pastatų renovacijos nebuvo atsisakyta – apie ją bus 

kalbama priemonių lygmenyje. Be to, NPP yra likęs rodiklis, skirtas būtent pastatų renovacijai. 

 

 

6. „Lietuva 2030“ krypties „Sumanus valdymas“ detalizavimas NPP prioritetuose (darbo grupių 

veiklos pristatymas) 

 

Sigitas Šiupšinskas pristatė Sumanaus valdymo prioritetą „Visuomenės poreikius atitinkantis ir 

pažangus viešasis valdymas“ (pridedama). Jis teigė, kad darbą palengvino Vyriausybėje jau patvirtinta 

Viešojo valdymo tobulinimo programa. Ji davė orientyrus darbui su šiuo prioritetu. Paminėjo, kad yra keletas 

pasiūlymų, į kuriuos dar nebuvo atsižvelgta: tai Ūkio ministerijos ir Aplinkos ministerijos pasiūlymai. 

Aplinkos ministerijos pasiūlymas dėl valdymo plačiąja prasme buvo pateiktas po darbo grupės posėdžių ir 

juose nebuvo aptartas. Jis paaiškino, kad visuomenės valdymas orientuotas į bendrus dalykus, į strategiškai 

pajėgią, atvirą valdžią, viešųjų paslaugų kokybę, tačiau, pažymėjo, kad planuojant priemones, bus galima 

įvertinti ir atsižvelgti į Aplinkos ministerijos pasiūlymus. Ūkio ministerija siūlė įtraukti papildomą uždavinį, 

skirtą inovatyviems viešiesiems pirkimams ir jų perkėlimui į elektroninę erdvę. Darbo grupėje aptarus šį 

pasiūlymą, buvo nuspręsta neįtraukti papildomo uždavinio, nes tai netikslinga – jie gali būti integruoti į 1.2. 

uždavinį „Didinti viešojo valdymo institucijų veiklos efektyvumą“ arba į 3.3. uždavinį „Kurti visuomenei 

aktualias viešąsias ir administracines paslaugas, plėtoti elektronines paslaugas bei sprendimus sveikatos, 

transporto, erdvinių duomenų tvarkymo ir kitose srityse“, tačiau dėl to dar reikės susitarti. 

Sigitas Šiupšinskas informavo, kad Valstybės valdymo tobulinimo komisijoje buvo kalbėta, kad 

svarbu turėti kompetencijų centrus, savotiškus lyderius (pavyzdžiui, Ūkio ministerija – viešieji pirkimai; 

Vidaus reikalų ministerija – valstybės tarnyba; Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo 

ministerijos – informacinės technologijos). Įgyvendinant projektus reikėtų orientuotis į lyderystę ir į daugiau 

horizontalių projektų, apimančių kuo platesnę viešojo valdymo dalį kad būtų projekto lyderis ir būtų 

įtrauktos visos likusios viešojo sektoriaus institucijos. Reikia maksimaliai išnaudoti kompetencijas ir jas 

pritaikyti konsoliduotam projektui. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas kaip sėkmės prielaida 

siejasi su koordinavimo tema. Jis pabrėžė horizontalaus darbo visai lygiais (vadovų ir specialistų) svarbą.  

Rūta Skyrienė šio prioriteto rėmuose pasigedo kompetencijų savivaldybių lygmenyje išskyrimo.  

Sigitas Šiupšinskas pripažino, kad savivaldybių kompetencijos kelia nemažai problemų (ypač 

viešųjų pirkimų srityje). Jis paaiškino, kad Vidaus reikalų ministerija dirba ties šių problemų sprendimu. Jų 

siekis – konsoliduoti savivaldybių projektus ir jiems priskirti kompetentingą lyderį. Jis patikino, kad dėmesys 

savivaldybių gebėjimams stiprinti tikrai bus skiriamas.  

Mindaugas Keizeris, pasiremdamas paslaugos–proceso–rezultato logine seka, paaiškino, kad 

kiekvienas rezultatas turi savo kainą, kuri priklauso nuo rezultato kokybės: galima rezultatą pasiekti greičiau 

ir kokybiškesnį, tačiau tai atitinkamai didina kaštus. Jeigu nėra išteklių šiems kaštams padengti, atsiranda 

natūralus poreikis tobulinti paslaugos teikimo procesą. Jo nuomone, jeigu būtų vadovaujamasi tokia logika, 

būtų nesunku įvertinti kiekvieno proceso savikainą atskirose savivaldybėse. Tai suteiktų galimybę lyginti 

savivaldybes tarpusavyje, skleisti gerąsias praktikas, taikyti tinkamas metodikas procesui tobulinti.  
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Sigitas Šiupšinskas padėkojo Mindaugui Keizeriui už įžvalgas. Jis pažymėjo, kad šiuo metu 

metodikų ir instrumentų, skirtų procesų tobulinimui, yra sukurta pakankamai daug, tačiau jų taikymas nėra 

toks efektyvus, kaip norėtųsi. Jis išdėstė paslaugų centrų formavimo viziją, kurios esmė ta, kad pirminiai 

veiksmai teikiant kai kurias viešąsias paslaugas (pavyzdžiui, dokumentų priėmimas) vykdomi atskirose 

teritorijose, o sprendimo priėmimas – centruose. Jo nuomone, tokių centrų formavimas (ne steigimas) 

optimizuos esamus tarpinstitucinius ryšius, nes institucijų bendradarbiavimas užtikrina, kad bus sumažinti 

laiko ir administraciniai kaštai bei padidintas paslaugos prieinamumas. Jis pažymėjo, kad šių paslaugų centrų 

formavimas bus įtrauktas į NPP priemonių aprašymus.  

 

 

7. Horizontalios darbo grupės „Kultūra“ veiklos pristatymas 

 

Gediminas Rutkauskas pristatė horizontalų prioritetą „Kultūra“ (pridedama). 

Rolandas Kriščiūnas padėkojo už aiškų pristatymą bei paaiškino, kad horizontalūs prioritetai taip pat 

bus teikiami viešajam aptarimui.  

 

 

8. Horizontalios darbo grupės „Regioninė plėtra“ veiklos pristatymas 

 

Sigitas Šiupšinskas pristatė horizontalų prioritetą „Regioninė plėtra“ (pridedama). Jis informavo, kad 

dalyvaujant Finansų ministerijai MPT vyko pasitarimas dėl koordinatoriaus funkcijos realizavimo. Jo 

teigimu, koordinatorius vykdo savotiško statisto funkcijas: iš atskirų institucijų surenka informaciją, ją 

apibendrina ir pateikia Vyriausybei, bet neturi jokių papildomų realių instrumentų koordinavimui užtikrinti. 

Jo nuomone, įgaliojimų suteikimas koordinatoriui yra vienas iš svarbių sėkmės elementų, priešingu atveju 

nukentės horizontalaus prioriteto įgyvendinimo kokybė. Tad artimiausiais mėnesiais reikia aiškiai nustatyti 

tuos įgaliojimus.  

Jis pažymėjo, kad buvo kilusi diskusija dėl antrojo tikslo realizavimo. Iš Finansų ministerijos buvo 

gautas pasiūlymas perkelti tikslą „Didinti teritorinę sanglaudą regionuose“ į prioritetą „Ekonominiam 

augimui palanki aplinka“. Iš pradžių Vidaus reikalų ministerija abejojo dėl tikslo perkėlimo, nes jis apima ne 

tik ekonomiką, bet ir socialinę sferą. Tačiau išklausius Finansų ministerijos argumentus dėl Europos 

Sąjungos sanglaudos politikos fondų reglamentų reikalavimų, neprieštarautų dėl šio tikslo perkėlimo, bet tik 

su sąlyga, kad tikslas bus keliamas toks, koks buvo pateiktas – jo turinys nebus keičiamas.  

Rolandas Kriščiūnas paaiškino, kad nors šis tikslas ir turi socialinį aspektą, tačiau kuriant 

ekonominiam augimui palankią aplinką socialinė dimensija taip yra svarbi. Jis išreiškė pritarimą idėjai 

stiprinti horizontalių prioritetų koordinatorių funkciją, siekiant geresnių NPP horizontalių prioritetų 

įgyvendinimo rezultatų. 

 

 

9. Regionų plėtros tarybų ir savivaldybių pasiūlymai dėl regioninės politikos Lietuvoje 2014–

2020 m. 

 

Rolandas Kriščiūnas pasiūlė paskutinį pranešimą „Regionų plėtros tarybų ir savivaldybių pasiūlymai 

dėl regioninės politikos Lietuvoje 2014–2020 m.“ pristatyti kitame posėdyje.  

Sigitas Šiupšinskas pritarė pasiūlymui, teigdamas, kad Komisijai dar teks grįžti prie šitų klausimų, 

siekiant nustatyti, kokios svarbos – valstybinės ar regioninės – yra iniciatyvos, pateiktos vertikaliuose 

prioritetuose. 

 

 

10. Sprendimo priėmimas dėl NPP prioritetų 

 

Posėdžio pirmininkas, kviesdamas priimti sprendimą dėl NPP prioritetų, paklausė, ar Komisijos 

nariai pritaria tokiai NPP prioritetų išdėstymo logikai, kuri buvo pristatyta, ir siūlymui ją teikti viešajam 

aptarimui ir  Vyriausybės pasitarimui. 

Komisijos nariai pritarė pateiktiems NPP prioritetams.   
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NUTARTA: Bendru Komisijos narių sutarimu: 

 

1. Patvirtinti Komisijos darbo reglamento pakeitimus: 

 

1.1. pavadinime, 1, 2 punktuose ir priede vietoj „Komisija 2014–2020 m. Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos klausimams spręsti“ įrašant „2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos komisija“ ir įrašant naują „Valstybės žinių“ numerį; 

1.2. 19 punkte vietoj „Komisijos sprendimai įsigalioja Komisijos posėdžio nutarimo pasirašymo 

dieną“ įrašant „Komisijos sprendimai įsigalioja juos priėmus“. 

 

2. Pritarti Nacionalinės pažangos programos prioritetams ir jų tikslams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Rolandas Kriščiūnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretoriato vadovė Loreta Maskaliovienė 

     

 

 






























































































































