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Lietuvos aplinkos analizė 



Lietuvos aplinkos analizės informacijos šaltiniai ir 
procesas 

NPP prioritetai 

SSGG analizė 

Vertinimai 
Makroekonominis modeliavimas 2014-2020 m. ES paramos vertinimai 

Programos 
Nacionalinė reformų darbotvarkė Konvergencijos programa 

Strateginis kontekstas 
LT 2030 ES 2020 



Ekonominės ir socialinės plėtros struktūriniai 
iššūkiai 

 
• Struktūriniai augimo faktoriai 

 
• Demografija ir skurdas 

 
• Tvarus augimas 

 
• Teritorinė plėtra 

 
 
 



Nacionalinės pažangos programos (NPP) 
rengimo etapai 



Nacionalinės pažangos programos 
pagrindiniai aspektai 



NPP pagrindiniai aspektai 

NPP – 7 m. laikotarpio strateginis dokumentas: 

 Įgyvendina strategijos “Lietuva 2030” ir atsižvelgia į strategijos “Europa 2020” 
ilgalaikius plėtros prioritetus 

 Užtikrinamas 3 aspektų integralumas: 

 NPP prioritetai ir tikslai apima kelių sektorių sritis ir siekia spręsti horizontalias problemas 

 Nustato nacionalinius horizontalius prioritetus – Kultūra, Regioninė plėtra ir Sveikata 
visiems, kurie integruojami į NPP vertikalius prioritetus 

 NPP įgyvendinimas remiasi visais pažangai skirtais finansiniais šaltiniais (nacionalinio 
biudžeto lėšos, ES struktūrinė parama, ES parama kaimo plėtrai ir žuvininkystės sektoriui, 
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui ir kt.).  

 NPP nustatomos tik ES paramos finansavimo proporcijos 

 Apima išankstines sąlygas ir sėkmės prielaidas bei numato vertinimo kriterijus  



2014-2020 m. NPP pagrindinės 
investavimo kryptys ir prioritetai 



Pagrindinės 2014-2020 m. NPP investavimo kryptys 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ES struktūrinės paramos proporcinis paskirstymas pagal NPP struktūrą*  

 * 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos proporcinis paskirstymas pagal NPP struktūrą  neapima techninei 
paramai numatomų 3 proc. ES struktūrinės paramos lėšų 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos 
proporcinis paskirstymas nurodytas be techninės paramos, kuri sudaro 2,78 proc.  

        ** ES struktūrinės paramos lėšų 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos proporcinis paskirstymas nurodytas 
skliausteliuose. 

 *** Minimali siektina proporcija 2014-2020 m. 
 

 

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, tvarią ir į skirtumų mažinimą orientuotą regionų plėtrą

Kultūra
 

Regioninė plėtra
 

Skatinti į globalias 
rinkas orientuotus 

vertės kūrimo tinklus
 

Skatinti verslo 
produktyvumą ir 

inovatyvaus verslo 
plėtrą

 

 Siekti geros žmonių sveikatos
 

Sveikata
 

7,63    (7,46)

3,27    (5,52)

0,58     (0,41)

1,66    (0,39)

1,73    (0,13)

8,84    (6,86)

3,91    (3,18)

0,71    (0,00)

6,21    (7,13)

26,91    (28,87)

18,34    (20,41)

4,60    (4.61)

4,75    (3,40)

3,68    (3,86)

1,45    (2,29)

0,39    (0,42)

2,34    (2,28)

14,87    (13,91)** 13,46    (10,04) 56,06    (61,02) 4,18    (4,99)8,43    (7,26)

4,00***

4,00***

15,00***



ES ir kt. tarptautinės paramos proporcinis paskirstymas pagal NPP struktūrą*  

* Proporcijos pagal NPP struktūrą  neapima techninei paramai skirtų 3 proc. ES struktūrinės paramos lėšų.  

* * Minimali siektina proporcija.  
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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, tvarią ir į skirtumų mažinimą orientuotą regionų plėtrą

Kultūra
 

Regioninė plėtra
 

Skatinti į globalias 
rinkas orientuotus 

vertės kūrimo tinklus
 

Skatinti verslo 
produktyvumą ir 

inovatyvaus verslo 
plėtrą

 

 Siekti geros žmonių sveikatos
 

Sveikata
 

6,71

2,92

0,59

1,59

2,42

7,76

3,32

1,51

9,25

24,08

19,17

4,50

5,95

5,49

2,20

0,54

2,00

14,23 12,59 57,00 4,7411,44

6,00**

6,00**

20,00**



ES intervencijų efektyvumo vertinimas 

• Infrastruktūros plėtros aspektai 

 

• Investicijos į žmogiškąjį kapitalą 

 

• Paklausos ir pasiūlos skatinimo balansas 

 

• Intervencijų finansavimo formų derinimas 

 

• Teritorinė plėtra 



Pasiruošimas Partnerystės sutarties 
ir Veiksmų programų rengimui 

 



Pagrindinės PS ir VP rengimo prielaidos ir 
rizikos 

• Prielaidos: 

– 2014-2020 Komisija 

– Patvirtintas pasirengimo grafikas 

– Patvirtinta NPP 

– Pradėtas VP ex-ante vertinimas 

• Rizikos: 

– Nėra sutarta dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės 
programos 

– Nežinomas 2014–2020 m. ES finansinės paramos dydis 

– Nepatvirtinti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos 
panaudojimo reglamentai 



Užduotis Terminai 

NPP tvirtinimas LRV  2012 m. lapkritis 

Partnerystės sutarties ir VP projektų rengimas 2012 m. gruodis – 2013 m. 

gegužė/birželis 

Ex-ante vertinimo atlikimas 2012 m. rugsėjis – 2013 m. 

birželis 

ES SF valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimas ir 

aprašymas 

2012 m. gruodis – 2013 m. 

gegužė/birželis 

Partnerystės sutarties ir VP projektų teikimas ir 

svarstymas 2014-2020 Komisijoje 

2013 m. gegužė/birželis 

Partnerystės sutarties ir VP projektų teikimas LRV 2013 m. birželis 

Partnerystės sutarties ir VP teikimas EK 2013 m. liepa 

Derybos su EK  2013 m. rugsėjis – lapkritis 

EK sprendimai dėl Partnerystės sutarties ir VP  2013 m. lapkritis – gruodis 



Ačiū už dėmesį! 


