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SPRENDIMO ESMĖ

2021–2030 metų Nacionalinis pažangos planas (toliau – Planas) keičiamas, siekiant jo nuostatas suderinti su
Aštuonioliktosios Vyriausybės programos nuostatomis, atnaujinti Plano finansines projekcijas pagal
paskutinį, 2021-09-10 Finansų ministerijos paskelbtą, ekonominės raidos scenarijų, patikslinti ir papildyti
Planą aktualia informacija, remiantis nacionalinių plėtros programų rengimo metu atliktų problemų
priežasčių analizių rezultatais. Plano aplinkos analizės dalis aktualizuota, atsižvelgiant į tai, su kokiais
iššūkiais šiuo metu susiduria valstybė. Kartu, atsižvelgiant į paskutinius prieinamus Plano rodiklių faktinius
duomenis, atnaujintos rodiklių faktinės reikšmės. Siektinų rezultatų ambicija nėra mažinama.
Plano tikslas – nustatyti pagrindinius ateinantį dešimtmetį valstybėje siekiamus pokyčius, užtikrinančius
pažangą socialinėje, ekonominėje, aplinkos bei saugumo srityse, ir sutelkti visus finansavimo šaltinius jiems
įgyvendinti.
Plane nustatoma 10 ateinančio dešimtmečio strateginių tikslų, kuriems pasiekti numatyti pažangos
uždaviniai. Tiek strateginių tikslų, tiek pažangos uždavinių įgyvendinimo pažangai pamatuoti suplanuoti
konkretūs poveikio rodikliai. Planui įgyvendinti planuojama iš viso skirti 17,089 mlrd. eurų. Šios finansinės
projekcijos paskirstytos Plano strateginiams tikslams proporcine išraiška (skiriama pažangos lėšų dalis, nuo
visų pažangos lėšų, proc.) ir nurodomos absoliučia skaitine išraiška (milijonais eurų). Taip pat pateikiamas
finansinių projekcijų paskirstymas strateginių tikslų viduje pagal asignavimų valdytojus.
Plano įgyvendinimą koordinuos Vyriausybė, įgyvendinimo pažangos stebėseną – Vyriausybės kanceliarija.
Stebėsenos duomenys bus skelbiami viešai. Plano įgyvendinimo laikotarpiu du kartus – 2024 ir 2027 m. –
bus atliekami tarpiniai giluminiai ir kompleksiniai Plano įgyvendinimo pažangos vertinimai. 2031 m. bus
atliekamas baigiamasis Plano vertinimas, siekiant išanalizuoti Plano įgyvendinimo poveikį šalies socialinei
ekonominei gerovei ir jos raidai, aplinkai ir nacionaliniam saugumui. Vertinimų ataskaitos taip pat bus
skelbiamos viešai.
Kartu su Plano projektu teikiamas 2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo
nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos pakeitimo projektas, kuriuo ši plėtros
programa suderinama su Plane keičiamais rodikliais ir jų reikšmėmis, aktualiomis galimybėmis dėl
finansavimo šaltinių.
Projektai svarstyti tarpinstituciniuose pasitarimuose 2021-08-10 ir 2021-08-17 d. Yra patikslinti pagal gautas
pastabas ir suderinti su suinteresuotomis institucijomis.
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