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Pranešimo tikslai ir struktūra

Strateginio planavimo sistemos pertvarka

BP vieta naujoje strateginio planavimo sistemoje

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba



Strateginio planavimo sistemos pertvarka
§ Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisija 2017 m. rugsėjo 28 

d. patvirtino strateginių projektų portfelį, į kurį buvo įtraukti du 
strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarką 
įgyvendinantys projektai:

• „Naujos strateginio planavimo sistemos, kuri apims strateginio, 
regioninio ir teritorinio planavimo procesus, sukūrimas ir 
įgyvendinimas“

• „Vidutinės trukmės viešųjų išlaidų planavimo susiejimas su 
siekiamais rezultatais“



Pertvarkos tikslai
optimizuoti strateginio planavimo dokumentų skaičių
integruoti ir supaprastinti planavimo bei atsiskaitymo 

procesus

valstybės biudžeto planavimą susieti su siekiamais 
rezultatais

stiprinti vidutinės trukmės (3 metų) biudžeto planavimą

skatinti skaidresnį valstybės investicijų ir biudžeto 
planavimo procesą, kuris būtų labiau suprantamas tiek 

sprendimų priėmėjams, tiek visuomenei



Strateginio planavimo 
sistemos tobulinimas

Esamos strateginio planavimo 
sistemos analizė
iki 2018-02-28

Strateginio planavimo dokumentų ir 
teisės aktų, įpareigojančių juos rengti, 

inventorizacija    iki 2017-12-31

Strateginio planavimo dokumentų
turinio analizė  iki 2018-02-28

Esamos strateginio planavimo 
sistemos  tobulinimas

2017 IV ketv. – 2018 I ketv.

Veiklos ataskaitų ir kt. atsiskaitymo 
formato tobulinimas, SPM pakeitimas

iki 2018-01-31

SVP formos tobulinimas, SPM pakeitimas
iki 2018-03-31

Naujos strateginio planavimo 
sistemos kūrimas

2018 – 2020 IV ketv.

Naujo strateginio planavimo modelio 
sukūrimas ir jo įdiegimo plano 

parengimas iki 2018-08-31

Strateginį planavimą reglamentuojančio 
Įstatymo patvirtinimas, SPM pakeitimas

iki 2019-03-31

Dokumentų turinio parengimas, 
suderinimas  iki 2020-12-31

Mokymai, konsultacijos, palaikymas

I etapas

II etapas

Pertvarkos etapai ir svarbiausi darbai
1 projektas. Strateginio planavimo dokumentų sistemos optimizavimas.

III etapas

Dalis analizės rezultatų skelbiama: http://kurklt.lt/projektai/lietuvos-strateginio-planavimo-dokumentu-sistemos-optimizavimo-modelis/



2021-2030 m. NPP rengimo inicijavimas
§ Vyriausybė 2018 m. kovo 28 d. vykusiame pasitarime apsisprendė dėl 

2021–2030 m. Nacionalinės pažangos programos (toliau – NPP) rengimo.

§ NPP – tai pagrindinis vidutinės trukmės planavimo dokumentas (7–9 
metų), kurį tvirtina Vyriausybė.

§ NPP rengiama siekiant įgyvendinti Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 
2030“, kurioje numatyti ilgalaikiai valstybės pažangos prioritetai. 

§ NPP aprašomos ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo kryptys, 
nustatomi ilgalaikiai plėtros tikslai, uždaviniai ir vertinimo kriterijai, 
numatomas VB ir ES finansinės paramos panaudojimas ilgalaikiams 
valstybės prioritetams įgyvendinti. 



Kodėl nuspręsta rengti 2021-2030 m. NPP?
§ 2014–2020 m. NPP baigia galioti 2020 m. 

§ Siekiant užtikrinti ilgalaikę šalies pažangą, reikalingas dokumentas, 
kuriame būtų nustatyti svarbiausi plėtros tikslai ir uždaviniai.

§ Plėtros tikslai naudingi planuojant naujojo laikotarpio ES fondų 
investicijas. 

§ Būtina užtikrinti ES ir VB lėšų planavimo sąsajas, vykdant strateginio 
planavimo ir biudžeto formavimo sistemų pertvarką.

§ NPP galėtų pasitarnauti kaip „skėtinis“ dokumentas, kurio pagrindu galima 
būtų optimizuoti kitus strateginio planavimo dokumentus.



2021-2030 m. NPP rengimo grafikas
Nr. Etapas Pradžia Pabaiga Trukmė

1. Dokumento koncepcijos parengimas 
(apibrėžiant dokumento turinį) 

2018-04-01 2018-06-30 3 mėn.

2. Esamos situacijos peržiūra/ 
papildymas (rengiant LT teritorijos 
bendrąjį planą atliktos analizės 
papildymas)

2018-07-01 2018-10-31 4 mėn.

3. Tikslų, uždavinių ir rodiklių 
nustatymas

2018-11-01 2019-05-31 7 mėn.

4. Detalizavimas / tvirtinimas 2019-06-01 2019-09-30 3 mėn.



NPP ir BP integralumo koncepcija

§ Naujoji koncepcija remiasi prielaida, kad NPP ir BP yra tiesiogiai susiję 
ir negali būti naudojami atskirai, užtikrinant žemesnio lygmens 
planavimo dokumentų, turinčių erdvinę (teritorinę) išraišką, 
suderinamumą ir įgyvendinimą. 

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

§ Naujoji NPP ir BP 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 
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NPP ir BP suderinamumas rengimo etape

Valstybės pažangos 
strategija 
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NPP ir BP suderinamumas įgyvendinimo etape

§ Kaip užtikrinti NPP ir BP suderinamumą įgyvendinimo etape bus 
apsispręsta vykdant strateginio planavimo ir biudžeto formavimo 
sistemų pertvarką, t. y. atsižvelgiant į naująjį strateginio planavimo 
sistemos modelį. 

§ Iššūkiai - diskusiniai klausimai:

• Ar / kaip sumažinti kitų sektorinių strategijų skaičių ir išvengti jų 
dubliavimo?

• Kaip suderinti su politiniu ciklu, kuriame atsiranda įvairios naujos 
iniciatyvos, prioritetai ir pan.?

• Kaip integruoti į vidutinės trukmės valstybės biudžeto formavimo 
procesą?



Dėkoju už dėmesį


