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Visuomenės 

poreikius atitinkantis 

ir pažangus viešasis 

valdymas

Visuomenės 

ugdymas, mokslas ir 

kultūra

Veikli ir solidari 

visuomenė

Į aukštą pridėtinę 

vertę orientuota, 

integrali 

ekononomika

Ekonominiam 

augimui palanki 

aplinka

Sumani visuomenė Sumani ekonomika Sumanus valdymas

Skatinti mokytis visą 

gyvenimą

Stiprinti tapatybę, 

pilietiškumą, 

atsakomybę ir 

bendradarbiavimą

Skatinti kūrybiškumą 

verslumą ir lyderystę

Skatinti žinių kūrimą, 

sklaidą ir panaudojimą

Skatinti sveikatos ir 

gamtinės  aplinkos 

tausojimą

Didinti gyventojų 

kokybišką užimtumą

Didinti gyventojų 

gerovę ir socialinę 

aprėptį

Didinti 

bendruomenių ir 

nevyriausybinių 

organizacijų 

vaidmenį

Didinti teritorinę 

sanglaudą regionuose

Skatinti darnų išteklių 

naudojimą, užtikrinti 

ekosistemų stabilumą 

Stiprinti strategines 

kompetencijas viešojo 

valdymo institucijose 

ir gerinti šių institucijų 

veiklos valdymą

Užtikrinti viešojo 

valdymo procesų 

atvirumą ir skatinti 

visuomenę aktyviai 

juose dalyvauti

Gerinti paslaugų 

kokybę ir didinti jų 

prieinamumą 

visuomenei

Sukurti palankias 

sąlygas verslumui ir 

darniai verslo plėtrai 

Sukurti tvarią ir 

efektyvią ekonominę 

infrastruktūrą

Lietuva 2030

NPP prioritetai 

(vertikalūs)

NPP prioritetų 

tikslai

NPP prioritetai 

(horizontalūs)

1) Stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę, didinti visuomenės 
kūrybingumą, bendruomeniškumą ir pilietiškumą

2) Plėtoti aukštos kokybės kultūros paslaugas, užtikrinant jų 
įvairovę, inovatyvumą, prieinamumą ir sklaidą 

Užtikrinti tolygią ir tvarią regionų plėtrą

Kultūra

Regioninė plėtra

Skatinti į globalias 

rinkas orientuotus 

vertės kūrimo tinklus

Skatinti verslo 

produktyvumą ir 

inovatyvaus verslo 

plėtrą

Siekti geros žmonių sveikatosSveikata visiems





Į aukštą pridėtinę vertę 

orientuota, integrali 

ekononomika

Sumani ekonomika

Skatinti verslo 

produktyvumą ir inovatyvaus 

verslo plėtrą

Lietuva 2030

NPP prioritetai 

(vertikalūs)

NPP prioritetų 

tikslai
Skatinti į globalias rinkas 

orientuotus vertės kūrimo 

tinklus

Kurti paskatas mokslo, studijų ir 

verslo bendradarbiavimui

Skatinti verslo procesų ir 

technologinių pajėgumų 

tobulinimą

NPP prioritetų 

uždaviniai
Skatinti vertės kūrimo tinklų 

kūrimąsi, plėtrą ir integraciją į 

tarptautinius tinklus

Skatinti eksportą

Formuoti paklausą 

inovacijoms, skatinti naujų 

inovatyvių produktų ir 

paslaugų kūrimą ir jų 

komercializavimą

Ekonominiam augimui palanki 

aplinka

Sukurti palankias sąlygas 

verslumui ir darniai verslo 

plėtrai

Sukurti tvarią ir efektyvią 

ekonominę infrastruktūrą

Skatinti verslumą ir verslo 

plėtrą, įskaitant tiesiogines 

užsienio investicijas 

Diegti darnaus vystymosi 

principus versle

Plėtoti modernią transporto 

infrastruktūrą ir darnų judumą 

Kurti pažangią ir saugią 

informacinių ir ryšių 

technologijų (IRT) 

infrastruktūrą ir sprendimus

Plėtoti energetinę 

infrastruktūrą

Didinti teritorinę sanglaudą 

regionuose

Spręsti tikslinėms teritorijoms 

(gyvenamosioms vietovėms) 

būdingas problemas, didinant 

konkurencingumą ir 

gyvenamosios vietos 

patrauklumą, skatinant 

ekonomikos augimą

Gerinti kaimo vietovių 

gyvenamąją aplinką 

(kompleksinis kaimo vietovių 

vystymas ir plėtra)

Užtikrinti augimui palankią 

reguliacinę aplinką 

Plėtoti turizmo infrastruktūrą, 

įskaitant kultūros ir gamtos 

paveldą

Skatinti darnų išteklių 

naudojimą, užtikrinti 

ekosistemų stabilumą  

Užtikrinti darnų energijos 

išteklių naudojimą

Tausoti gamtos išteklius, 

išsaugoti biologinę įvairovę ir 

kraštovaizdį

Tobulinti vandentvarkos,  

atliekų ir oro kokybės valdymo 

sistemas



Visuomenės 

poreikius 

atitinkantis ir 

pažangus viešasis 

valdymas

Sumanus valdymas

Stiprinti strategines 

kompetencijas viešojo valdymo 

institucijose ir gerinti šių 

institucijų veiklos valdymą

Užtikrinti viešojo valdymo 

procesų atvirumą ir skatinti 

visuomenę aktyviai juose 

dalyvauti 

Gerinti paslaugų kokybę ir 

didinti jų prieinamumą 

visuomenei

Lietuva 2030

NPP prioritetai 

(vertikalūs)

NPP prioritetų tikslai

Diegti į rezultatus orientuotą ir 

įrodymais grįstą valdymą 

Didinti viešojo valdymo 

institucijų veiklos efektyvumą

Stiprinti institucinius 

gebėjimus ir didinti valstybės 

tarnybos patrauklumą

Užtikrinti viešojo valdymo 

institucijų veiklos skaidrumą ir 

viešosios informacijos 

prieinamumą visuomenei

Sudaryti sąlygas visuomenei 

dalyvauti viešojo valdymo 

procesuose

Gerinti paslaugų kokybę 

taikant subsidiarumo principą 

ir kuo aktyviau į tai įtraukiant 

visuomenę

Gerinti asmenų aptarnavimą 

viešojo valdymo institucijose ir 

didinti teikiamų paslaugų 

prieinamumą visuomenei

Kurti visuomenei aktualias 

viešąsias ir administracines 

elektronines paslaugas, plėtoti 

elektronines paslaugas bei 

sprendimus sveikatos, 

transporto, erdvinių duomenų 

tvarkymo ir kitose srityse

NPP prioritetų 

uždaviniai

Užtikrinti saugios, patikimos, 

sąveikios valstybės 

informacinių išteklių ir bendro 

naudojimo informacinių 

technologijų infrastruktūros 

plėtrą ir optimizuotą valdymą


