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Nacionalinės pažangos programos (NPP) 
prioritetų viešasis aptarimas (I)

2012 m. liepos 20 d. Nacionalinės pažangos programos 
prioritetų viešojo aptarimo renginys, Nacionalinė dailės 
galerija.

Renginio tikslas:
� plačiajai visuomenei pristatyti galimus NPP prioritetus;
� paskatinti Lietuvos gyventojus, organizuotos pilietinės 

visuomenės grupes, socialinius partnerius, verslo įmonių 
ir asocijuotų organizacijų atstovus bei įvairių sričių 
ekspertus aktyviai teikti pasiūlymus ir pastabas dėl 
galimų programos prioritetų, jų turinio.

Renginio metu dalyvavo apie 300 mokslo, verslo, meno, 
kultūros, žiniasklaidos, vyriausybinių organizacijų bei 
institucijų atstovų.



NPP prioritetų viešasis aptarimas (II)

Pasiūlymai ir pastabos dėl galimų Nacionalinės pažangos 
programos prioritetų pateikti: 

� 2012 m. liepos 20 d. Nacionalinės pažangos programos 
prioritetų viešojo aptarimo renginiometu. 

� 2012 m. liepos 3 d. – liepos 31 d. elektoriniu paštu adresu 
diskusija@finmin.lt. Pastabos ir pasiūlymai gauti iš 26
suinteresuotųjų pusių (socialinių, ekonominių, regioninių 
partnerių, organizuotos pilietinės visuomenės grupių ir 
kt.).



Prioritetams pateiktos pastabos ir pasiūlymai

14Bendros pastabos

8Regioninė plėtra 

170Iš viso:

11Kultūra

5Visuomenės poreikius atitinkantis ir 
pažangus viešasis valdymas

26Ekonominiam augimui palanki aplinka

22Į aukštą pridėtinę vertę orientuota, 
integrali ekonomika 

18Veikli ir solidari visuomenė

66Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra

Gautų pastabų ir 
pasiūlymų skaičius

NPP prioritetas



Pateiktos pastabos ir pasiūlymai dėl:

� didesnio NPP susietumo su atitinkamomis strategijos 
„Lietuva” 2030 pokyčių iniciatyvomis;

� naujų NPP prioritetų, įskaitant horizontalius, nustatymo;

� naujų tikslų ir uždavinių nustatymo;

� tam tikrų esamų tikslų atsisakymo, uždavinių apjungimo;

� tikslų ir uždavinių formuluočių tikslinimo;

� uždavinių veiklų koregavimo, apjungimo, papildymo 
naujomis veiklomis;

� vertinimo kriterijų / rodiklių papildymo;

� NPP valdymo, finansavimo.



Bendri NPP viešojo aptarimo metu pateikti 
pasiūlymai ir jų įvertinimas (I)

Siūloma NPP pateikti 
teisės aktuose nustatytą 
MTEP sąvokos 
apibrėžimą. 

NPP patikslinti MTEP sąvoką, į ją įtraukiant ir meninę 
kūrybą

Pritariama.Prie kiekvieno NPP prioriteto (jo tikslų, uždavinių) 
vertinimo rezultatų / kriterijų nurodyti konkretų duomenų 
šaltinį

Atsižvelgiama iš dalies.Ties žodžiais kultūra ir švietimas pridėti žodį sportas

Nepritariama.Nustatyti naujus horizontalius prioritetus –
Bendruomenių stiprinimas; Darnus vystymasis; 
Kūrybiškumas; Sveikas žmogus – sveika 
visuomenė

Nepritariama.Įtraukti naują NPP prioritetą Sveika ir veikli 
visuomenė

Komentaras Pasiūlymas 



Bendri NPP viešojo aptarimo metu pateikti 
pasiūlymai ir jų įvertinimas (II)

Finansinis 
klausimas.

Didinti ES struktūrinės paramos dalį, skiriamą regioninio 
planavimo būdu įgyvendinamoms priemonėms

Pritariama.NPP nustatyti horizontalių prioritetų koordinatorių 
įgaliojimus, pareigas ir atsakomybes.

Bus detalizuota NPP 
aprašant stebėsenos 
sistemą.

Teisės aktais įpareigoti institucijas, kad informacija apie 
vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimą būtų renkama viso 
periodo metu ir ne trumpiau nei projektų įgyvendinimo 
pabaiga.

Pritariame.Nustatyti aiškią takoskyrą investuojant į MTEP 
infrastruktūrą prioritetuose Visuomenės ugdymas, 
mokslas ir kultūra ir Į aukštą pridėtinę vertę 
orientuota, integrali ekonomika

Pritariame.Teisinio, reguliacinio pobūdžio tikslus, uždavinius ar 
uždavinių įgyvendinimo kryptis, nereikalaujančias 
investicijų, perkelti prie prioriteto įgyvendinimo sėkmės 
sąlygų ir prielaidų.

Komentaras Pasiūlymas 



Dėkoju už dėmesį!


