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NPP rengimo inicijavimas

2018 m. kovo 28 d. vykusiame pasitarime Vyriausybė 
apsisprendė dėl 2021–2030 m. NPP rengimo

NPP – tai pagrindinis „skėtinis“ vidutinės trukmės (10 m.) 
planavimo dokumentas, kurį tvirtins Vyriausybė

NPP bus suplanuoti strateginiai tikslai ir uždaviniai –
pokyčiai, kurių bus siekiama visose viešosios politikos srityse

NPP skirta įgyvendinti valstybės pažangos strategiją 
„Lietuva 2030“

NPP taip pat turi prisidėti įgyvendinant 

JT 17 darnaus vystymosi tikslų



Kodėl nuspręsta rengti 2021-2030 m. NPP?

 2014–2020 m. NPP baigia galioti 2020 metais 

 Siekiant užtikrinti ilgalaikę šalies pažangą, reikalingas dokumentas, 
kuriame būtų nustatyti valstybės strateginiai tikslai ir uždaviniai

 Strateginiai tikslai reikalingi planuojant naujojo laikotarpio ES fondų
intervencijas ir kitas VB finansuojamas priemones

 NPP bus nustatyta ilgalaikė visų finansavimo šaltinių projekcija, 
integruotos ES ir VB lėšos

 NPP sudarys sąlygas optimizuoti kitus planavimo dokumentus, kuriuose 
nustatomi sektorių plėtros tikslai ir uždaviniai

 Užtikrinta efektyvesnė valstybės strateginių tikslų pasiekimo stebėsena



NPP rengimo grafikas
Nr. Etapas Terminas Rezultatas

1. Priimtas Vyriausybės sprendimas dėl NPP rengimo 2018-03-28 Atlikta

2. Patvirtinta NPP rengimo koncepcija 2018-07-11 Atlikta

3. Esamos situacijos analizės atlikimas 2018-11-30 Vykdoma

4. Analizės rezultatų aptarimas Valstybės pažangos taryboje 2018-12-14 Planuojama

5. LRVK darbo grupės sudarymas 2018-12-31 Planuojama

4. NPP projekto parengimas: strateginių tikslų, uždavinių ir 

poveikio rodiklių nustatymas

2019-05-31 Planuojama

5. NPP finansavimo ir įgyvendinimo plano parengimas 2019-06-30 Planuojama

6. NPP projekto aptarimas Valstybės pažangos taryboje +  

viešosios konsultacijos

2019-07-30 Planuojama

7. Vyriausybės nutarimo parengimas, derinimas ir 

tvirtinimas

2019-09-30 Planuojama
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NPP ir LRBP integralumo koncepcija

 Naujoji koncepcija remiasi prielaida, kad NPP ir LRBP yra tiesiogiai 
susiję ir negali būti naudojami atskirai, rengiant ir įgyvendinant 
žemesnio lygmens planavimo dokumentus, turinčius erdvinę 
(teritorinę) išraišką

 Abu šie dokumentai turi būti naudojami drauge planuojant VB ir ES 
fondų lėšas, skirtas LRBP sprendinių įgyvendinimui

 Naujoji NPP ir LRBP integralumo koncepcija padės užtikrinti darnų 
Lietuvos teritorijos vystymąsi, tolygią fizinės infrastruktūros plėtrą ir 
efektyvų lėšų panaudojimą



Sėkmės prielaidos

Suderinti NPP ir BP rengimo grafikai

Proaktyvi stebėsena ir jos rezultatų 
panaudojimas formuojant valstybės biudžetą 

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas



NPP ir LRBP suderinamumas rengimo etape
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Proaktyvi stebėsena
NUMATYTA:

NPP ir LRBP įgyvendinimui ministerijos 
turės parengti 4-7 m. plėtros programas

Plėtros programose bus nustatyti 
priemonių ir projektų rinkiniai, skirti 

įgyvendinti NPP tikslus / LRBP sprendinius

Sudarant valstybės biudžetą, bus 
atrinktos tos priemonės ir projektai, kurie 

bus finansuojami per artimiausius 3 
metus 

IŠŠŪKIAI:

Užtikrinti, kad į plėtros programas būtų 
įtrauktos tik tos priemonės ar projektai, 
kurie geriausiai prisideda prie NPP ir BP 

įgyvendinimo

Plėtros programų projektus parengti iki 
2020 m. gegužės 31 d. 

Atrinkti „prioritetines“ priemones ir (ar) 
projektus, kurioms finansavimas turi būti 

numatytas 3 m. valstybės biudžete



Dėkoju už dėmesį


