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VISI IŠTEKLIAI 
Lietuvos nacionaliniame ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane (NEGADP) numatytas 
reformų ir investicinių priemonių rinkinys, kurį šalis parengė ES reaguojant į koronaviruso 
pandemijos sukeltą krizę. Vertinant absoliučiais skaičiais, Lietuva nusprendė panaudoti visą jai pagal 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę 
(EGADP) skirtą 2 224 mln. EUR dotaciją, tačiau 
nesinaudoti paskolos komponentu. Šios lėšos sudaro 
0,3 proc. visos EGADP lėšų ir atitinka 4,6 proc. šalies 
bendrojo vidaus produkto (BVP) 2019 m. (EGADP sudaro 
5,2 proc. ES 27 2019 m. BVP).1  

Be to, Lietuva toliau vykdo numatytas nacionalines 
reformas ir investicijas, kuriomis siekiama skatinti 
ekonomikos dinamiškumą ir sykiu pašalinti tam tikrus 
struktūrinius trūkumus. Ji taip pat siekia esminių tikslų, 
tokių kaip konvergencija siekiant aukštesnio gyvenimo 
lygio, žalioji pertvarka ir skaitmeninė pertvarka. Pagal 
NEGADP įgyvendinamos priemonės turės būti užbaigtos 
ne vėliau kaip 2026 m.  

Tarybai patvirtinus planą 2021 m. rugpjūčio mėn. Lietuva gavo 289 mln. EUR išankstinį finansavimą. 
Kitos devynios išmokos, mokamos kas šešis mėnesius, priklausys nuo plano įgyvendinimo pažangos.  

Europos Parlamentas, pagrindinis bendros ES ekonomikos gaivinimo priemonės kūrimo šalininkas, 
dalyvauja tarpinstituciniuose bendradarbiavimo ir diskusijų dėl plano įgyvendinimo forumuose ir 
tikrina Europos Komisijos darbą.  
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Valstybei būdingi iššūkiai 
Įgyvendindama Europos semestrą Taryba priima konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kuriose 
valstybėms narėms pateikiamos politikos gairės, kaip įgyvendinti struktūrines reformas, sykiu 
laikantis biudžeto atsakomybės principo ir vykdant patikimą makroekonominę politiką. Pagal 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę įgyvendinami NEGADP turi padėti 
veiksmingai spręsti didelę dalį 2019–2020 m. konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose 
nustatytų uždavinių.  

2019 m. ir 2020 m. Lietuvai pateiktas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas Europos Komisija 
sugrupavo į aštuonias plačias kategorijas: 1) viešieji finansai; 2) sveikatos priežiūra; 3) švietimas; 4) 
socialinė apsauga; 5) darbas; 6) moksliniai tyrimai ir inovacijos; 7) investicijos; 8) viešasis 
administravimas ir verslo aplinka. 

2020 m. Taryba rekomendavo Lietuvai, laikantis Stabilumo ir augimo pakte numatytos bendrosios 
nukrypti leidžiančios išlygos, imtis būtinų priemonių, kad būtų veiksmingai kovojama su pandemija, 
palaikoma ekonomika ir remiamas būsimas atsigavimas. Visų pirma Lietuvai rekomenduojama: 

1. kai leis ekonominės sąlygos, vykdyti fiskalinę politiką, kuria būtų siekiama užtikrinti 
apdairią vidutinės trukmės laikotarpio fiskalinę būklę ir skolos tvarumą, sykiu didinant 
investicijas; stiprinti sveikatos priežiūros sistemos atsparumą, be kita ko, sutelkiant tinkamą 
finansavimą ir sprendžiant sveikatos priežiūros darbuotojų ir ypatingos svarbos medicinos 
produktų trūkumo problemą; pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir 
kokybę;  

2. sušvelninti COVID-19 krizės poveikį užimtumui; didinti aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonių finansavimą ir aprėptį ir ugdyti įgūdžius; užtikrinti, kad socialinės apsaugos 
sistema būtų taikoma ir tinkama visiems, ir padidinti mokesčių ir išmokų sistemos 
veiksmingumą siekiant apsaugoti nuo skurdo;  

3. palaikyti įmonių, ypač MVĮ ir į eksportą orientuotų sektorių, likvidumą; siekiant remti 
ekonomikos atsigavimą, paankstinti brandžių viešųjų investicinių projektų įgyvendinimą ir 
skatinti privačiojo sektoriaus investicijas; sutelkti investicijas į žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką, visų pirma į itin didelio pralaidumo plačiajuosčio ryšio aprėptį ir naudojimą, švarią 
ir veiksmingą energijos gamybą ir vartojimą, taip pat į tvarų transportą; skatinti 
technologines inovacijas MVĮ.  

Įvairios konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos yra susijusios su našumo didinimu, visų pirma su 
poreikiu atnaujinti įgūdžius ir skatinti novatoriškesnę skaitmeninę ekonomiką; tai yra veiksniai, kurie 
ekonominėje analizėje įvardijami kaip labai svarbūs siekiant užtikrinti ilgalaikį šalies ekonomikos 
augimą. Sveikatos ir švietimo sistemų bei energetikos ir skaitmeninės infrastruktūros 
modernizavimas taip pat yra svarbus uždavinys. Darbo rinkoje reikalinga pažanga aktyvios darbo 
rinkos politikos priemonių gerinimo ir darbo rinkos neatitikimų mažinimo srityje. Tyrimai tai pat 
rodo, kad reikia gerinti socialinę saugą ir galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, sykiu 
mažinant skirtumus. Papildomi iššūkiai yra mokesčių sistemos veiksmingumo ir viešųjų investicijų 
efektyvumo užtikrinimas.  

Plano tikslai ir struktūra 
2021 m. gegužės 14 d. Lietuva Europos Komisijai pateikė savo NEGADP. Atsižvelgiant į EGADP 
nuostatas planu siekiama:  
1) padėti Lietuvai pašalinti didžiulį socialinį ir ekonominį poveikį, kurį sukėlė koronaviruso 
pandemija;  
2) padėti išspręsti struktūrinius Lietuvos ekonomikos uždavinius (pvz., mažinti našumo atotrūkį, 
vykdyti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, gerinti įgūdžius, mažinti esamus socialinius ir ekonominius 
skirtumus, be kita ko, susijusius su galimybe naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/20/european-semester-2020-country-specific-recommendations-adopted/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?toc=OJ:C:2019:301:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2019.301.01.0091.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32020H0826(15)
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com-2021-386_swd_lt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32020H0826(15)
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/08/30/Republic-of-Lithuania-2021-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-464874
https://www.oecd.org/economy/growth/Lithuania-country-note-going-for-growth-2021.pdf
https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Naujos%20kartos%20Lietuva%20planas.pdf
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paslaugomis, užtikrinti veiksmingą viešąjį administravimą ir mokesčių sistemą), didžiausią dėmesį 
skiriant trims strateginėms kryptims, kurios ES lygmeniu įvardijamos kaip bendri uždaviniai 
(skaitmeninimas ir inovacijos, žalioji pertvarka, socialinė įtrauktis).  

 Palyginti su scenarijumi, pagal kurį 
EGADP netaikomas, Lietuvos 
institucijų plane pateiktas 
modeliavimas rodo, kad ilguoju 
laikotarpiu BVP bus 0,73 proc. 
didesnis, palyginti su baziniu 
scenarijumi. Taip pat apskaičiuota, 
kad plano ilgalaikis poveikis 
užimtumui sieks 1,81 proc., o 
nedarbo lygis ilguoju laikotarpiu 
turėtų būti mažesnis 1,9 
procentinio punkto. 

Vykdydama investicijas ir 
įgyvendindama reformas 
septyniose Komisijos nustatytose pavyzdinėse srityse2 Lietuva savo EGADP numatė septynis 
komponentus, kuriuos planuoja įgyvendinti derindama 31 priemonę (4 investicijų priemones ir 27 
reformas): 

1. Atsparia grėsmėms ir ateities iššūkiams parengta sveikatos apsaugos 
sistema siekiama gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą. Susijusios 
priemonės skirtos sveikatos sektoriaus uždaviniams spręsti skatinant inovacijas, 
stiprinant sveikatos sistemos atsparumą ir reformuojant ilgalaikės priežiūros 
paslaugų teikimą. 

2. Žaliosios pertvarkos tikslas – didinti tvarios elektros energijos gamybą, 
plėtoti ekologišką transportą, pastatus ir miestų teritorijas, sykiu išsaugant ir 
atkuriant kai kurias natūralias buveines, taip pat didinant išteklių naudojimo 
efektyvumą. 

3. Skaitmenine pertvarka siekiant augimo siekiama gerinti viešųjų 
informacinių technologijų ir duomenų valdymą, remti inovacijas viešajame 
sektoriuje, gerinti valdžios paslaugas ir paspartinti 5G ryšio diegimą siekiant 
padidinti skaitmeninį junglumą. 

4. Kokybiškas ir prieinamas švietimas visą gyvenimą iš esmės padės siekti 
geresnio bendrojo išsilavinimo. Kitomis priemonėmis užtikrinamos geresnės 
mokymosi visą gyvenimą galimybės.    

5. Aukštasis mokslas, nuosekli inovacijų skatinimo sistema ir aukštos 
pridėtinės vertės verslas padės skatinti žinioms imlią ekonomiką ir stiprinti 
aukštojo mokslo sistemą. Atitinkamomis priemonėmis visų pirma siekiama 
gerinti aukštąjį mokslą ir mokslo tiriamąsias įstaigas, vykdyti veiksmingą 
inovacijų politiką ir remti pradedančiųjų įmonių ekosistemos kūrimą bei 
ekologiškas inovacijas. 

6. Veiksmingam viešajam sektoriui ir prielaidoms atsitiesti po pandemijos 
skirtomis priemonėmis siekiama veiksmingesnio, skaidresnio ir labiau 
skaitmeninio viešojo sektoriaus ir mokesčių administravimo.  

7. Daugiau galimybių kiekvienam aktyviai kurti šalies gerovę iš esmės 
apima dvi priemones: užimtumo rėmimą ir garantuotų minimalių pajamų apsaugą. 

 

 

 

 

 

1 diagrama. Finansavimo paskirstymas pagal 
komponentus 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1658
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Visuose septyniose Lietuvos plano komponentuose viršijami EGADP reglamente nustatyti išlaidų 
rodikliai (37 proc. NEGADP išteklių žaliajai pertvarkai ir 20 proc. – skaitmeninei pertvarkai): 
pagal planą numatyta skirti 37,8 proc. žaliajai pertvarkai ir 31,5 proc. skaitmeninei pertvarkai.  

1 lentelė. Lietuvos NEGADP komponentai 

Komponentas EGADP ištekliai 
(mln. EUR) 

Dalis 

1 komponentas. Atspari grėsmėms ir ateities iššūkiams parengta 
sveikatos apsaugos sistema  

268 12 % 

2 komponentas. Žalioji pertvarka  823 37 % 

3 komponentas. Skaitmeninė pertvarka siekiant augimo 448 20 % 

4 komponentas. Kokybiškas ir prieinamas švietimas visą gyvenimą 312 14 % 

5 komponentas. Aukštasis mokslas, nuosekli inovacijų skatinimo 
sistema ir aukštos pridėtinės vertės verslas 

200 9 % 

6 komponentas. Veiksmingas viešasis sektorius ir prielaidos atsitiesti 
po pandemijos 

64 3 % 

7 komponentas. Daugiau galimybių kiekvienam aktyviai kurti šalies 
gerovę 

109 5 % 

 2 224 100 % 

Duomenų šaltinis: Europos Komisija, (SWD(2021) 187). 

Reformos 
Lietuvos plane iš viso numatytos 27 reformos (žr. 2 lentelę), kurios yra ir esminė plano dalis, ir 
stimulas jį įgyvendinti.  

Su žaliąja pertvarka susijusios reformos padės gerokai padidinti investicijas šioje srityje. Ypač 
reformomis, kuriomis siekiama ekologiškesnio transporto, statybų sektoriaus ir energetikos 
sistemos, bus gerokai prisidedama prie Lietuvos žalinimo rezultatų gerinimo.  

Reformos, kuriomis spartinama skaitmeninė pertvarka ir gerinamas gyventojų švietimas bei 
skaitmeninių įgūdžių lygis, bus labai svarbios siekiant sėkmingai pereiti prie žinioms imlesnės 
ekonomikos.  

Reformos, skirtos sveikatos priežiūros sektoriaus atsparumui, kokybei, prieinamumui ir 
veiksmingumui gerinti, turėtų padėti pagerinti sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros paslaugų 
teikimą.  

Aukštojo mokslo ir inovacijų sistemos reformos yra labai svarbios siekiant sustiprinti Lietuvos 
ekonomikos augimo potencialą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu.  

Reformomis, kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingesnį viešąjį sektorių ir sustiprinti mokesčių 
administravimą, turėtų būti užtikrintas skaidrus ir veiksmingas išteklių naudojimas ir sumažintas 
galimas ekonominis ir finansinis švaistymas.  

Švietimo sistemos, tikslinės socialinės paramos ir mokymosi visą gyvenimą reformos turėtų ypač 
sustiprinti socialinę sanglaudą. 

  

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2021)187&lang=lt
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2 lentelė. Pagal Lietuvos NEGADP remtinos reformos 

 

 Sveikatos 
priežiūros 
paslaugų 
kokybės ir 

prieinamumo 
gerinimas ir 

inovacijų 
skatinimas 

Ilgalaikės 
priežiūros 
paslaugų 
teikimas 

Sisteminis 
sveikatos 
priežiūros 
sistemos 

atsparumo 
dirbti 

ekstremaliomi
s situacijomis 
stiprinimas 

Didesnio kiekio 
tvarios elektros 

energijos 
gamyba šalyje 

Judumas 
neteršiant 
aplinkos 

Pastatų 
renovacijos 

spartinimas ir 
tvarios miestų 

aplinkos 
užtikrinimas 

 Žiedinės 
ekonomikos 

kūrimas 

 Viešųjų 
informacinių 
technologijų 

valdymo 
pertvarka 

Duomenų 
valdymo ir 

atvirųjų 
duomenų 

veiksmingumo 
užtikrinimas 

Į klientus 
orientuotos 
paslaugos 

 Šiuolaikiškas 
bendrasis 

ugdymas – 
konkurencingų 

įgūdžių 
pagrindas  

Suaugusiųjų 
galimybės 
tobulinti 

gebėjimus ir jų 
kvalifikacijos 
pripažinimas 

Profesinio 
orientavimo 

sistema 
pasiūlai ir 
paklausai 

darbo rinkoje 
suderinti 

 Profesinio 
rengimo ir 

mokymo srityje 
įgyta žaliajai ir 
skaitmeninei 

pertvarkai 
reikalinga 

kompetencija 

 Kokybiškas 
aukštasis 
mokslas ir 

stiprios 
aukštojo 

mokslo įstaigos 

 Veiksmingas 
inovacijų 
politikos 

įgyvendinimas, 
padidėjusi 
inovacijų 

paklausa, gerai 
parengta 

pradedančiųjų 
įmonių 

ekosistema ir 
žaliųjų 

inovacijų plėtra 

Bendros 
mokslo ir 
inovacijų 

misijos 
pažangiosios 
specializacijos 

srityje 

 Veiksmingas 
viešasis 

sektorius 

Teisingesnė ir 
augimui 

palankesnė 
mokesčių 
sistema 

Ilgalaikis 
nacionalinio 

biudžeto 
tvarumas ir 
skaidrumas 

 Mokestinių 
pareigų 

vykdymo 
gerinimas 

Įmonėms 
prieinamos 
nemokumo 

rizikos valdymo 
priemonės 

Išmanusis 
mokesčių 

administravima
s siekiant 
greičiau 

sumažinti PVM 
atotrūkį 

Elektroninės 
dokumentų 
ekosistemos 

kūrimas 

Vieno langelio 
sistema 

sumokėti 
baudoms 

Audito ir 
kontrolės 
duomenų 
saugojimo 

sistema 

Garantuotų 
minimalių 

pajamų apsauga 

Investicijos 
NEGADP finansinių išteklių komponentu siekiama padidinti Lietuvos ekonomikos atsparumą 
įgyvendinant 31 priemonę (27 reformų ir 4 investicijų priemonės). Jos turėtų padėti padidinti šalies 
ekonomikos augimo potencialą ilguoju laikotarpiu.  

Keturios NEGADP numatytos investicijų priemonės yra: ŠESD absorbavimo pajėgumo didinimas 
(2 komponentas. Žalioji pertvarka), Būtinos novatoriškų technologinių sprendimų įmonių ir žmonių 
gyvenime sąlygos, 5G diegimas (3 komponentas. Skaitmeninė pertvarka siekiant augimo) ir Į klientą 
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orientuotas užimtumo rėmimas (7 komponentas. Daugiau galimybių kiekvienam aktyviai kurti šalies 
gerovę). 

Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiamos su pagrindinėmis priemonėmis susijusios investicijos ir 
pateikiama kiekvieno komponento pavyzdžių. 

3 lentelė. Didžiausios apimties priemonės, remtinos pagal kiekvieną Lietuvos NEGADP 
komponentą 

 

D
id

ži
au

si
os

 a
pi

m
ti

es
 p

ri
em

on
ės

 ir
 k

om
po

ne
nt

o 
pr

oc
en

ti
nė

 d
al

is
 

Sisteminis 
sveikatos 
priežiūros 
sistemos 
atsparumo 
dirbti 
ekstremaliomis 
situacijomis 
stiprinimas, 
55 proc. 

Sveikatos 
priežiūros 
paslaugų 
kokybės ir 
prieinamumo 
gerinimas ir 
inovacijų 
skatinimas, 
40 proc.  

 

Transporto 
žalinimas, 
42 proc. 

Tvarios 
elektros 
energijos 
gamyba, 
29 proc. 

Pastatų 
renovacijos 
spartinimas, 
26 proc.  

ŠESD 
absorbavimo 
pajėgumo 
didinimas, 
2 proc. 

Būtinos 
novatoriškų 
technologinių 
sprendimų 
įmonių ir 
žmonių 
gyvenime 
sąlygos, 
26 proc. 

Viešųjų 
paslaugų 
veiksmingumas, 
26 proc. 

Viešųjų 
informacinių 
technologijų 
valdymo 
pertvarka, 
25 proc. 

5G diegimas, 
16 proc. 

Bendrojo 
ugdymo 
modernizavimas, 
79 proc.  

Profesinio 
rengimo ir 
mokymo srityje 
įgyta žaliajai ir 
skaitmeninei 
pertvarkai 
reikalinga 
kompetencija, 
12 proc. 

Bendros 
mokslo ir 
inovacijų 
misijos 
pažangiosios 
specializacijos 
srityje, 52 proc. 

Veiksmingas 
inovacijų 
politikos 
įgyvendinimas, 
padidėjusi 
inovacijų 
paklausa, gerai 
parengta 
pradedančiųjų 
įmonių 
ekosistema ir 
žaliųjų 
inovacijų 
plėtra, 30 proc. 

Kokybiškas 
aukštasis 
mokslas ir 
stiprios 
aukštojo 
mokslo 
įstaigos, 
18 proc. 

 

Teisingesnė 
ir augimui 
palankesnė 
mokesčių 
sistema, 
32 proc. 

Veiksmingas 
viešasis 
sektorius, 
26 proc. 

Ilgalaikis 
nacionalinio 
biudžeto 
tvarumas ir 
skaidrumas, 
12 proc. 

Į klientą 
orientuotas 
užimtumo 
rėmimas, 
100 proc. 

 

Investicijomis į atsparią grėsmėms ir ateities iššūkiams parengtą sveikatos apsaugos sistemą 
siekiama padėti užtikrinti, kad Lietuvos sveikatos sistema taptų prieinamesnė, veiksmingesnė ir 
atsparesnė. Jomis siekiama pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą bei 
skatinti inovacijas (40 proc. komponentui skirtų lėšų). Svarbus dėmesys taip pat skiriamas 
sisteminiam sveikatos priežiūros sistemos atsparumo dirbti ekstremaliomis situacijomis stiprinimui 
(55 proc. komponentui skirtų lėšų).  

Investicijomis į žaliąją pertvarką sprendžiami tvarios elektros energijos gamybos (29 proc. 
komponentui skirtų lėšų), transporto žalinimo (42 proc.) ir pastatų renovacijos (26 proc.) klausimai.  

Investicijomis į skaitmeninę pertvarką iš esmės siekiama pertvarkyti viešųjų informacinių 
technologijų valdymą (25 proc. komponentui skirtų lėšų), padidinti viešųjų paslaugų veiksmingumą 
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(26 proc.), remti novatoriškų technologinių sprendimų sklaidą (26 proc.) ir paspartinti 5G 
technologijų diegimą (16 proc.).  

Investicijomis į kokybišką ir prieinamą švietimą visą gyvenimą siekiama modernizuoti bendrąjį 
ugdymą (79 proc. komponentui skirtų lėšų) ir profesinį rengimą bei mokymą (12 proc.).  

Investicijomis į aukštąjį mokslą ir inovacijas siekiama pagerinti aukštojo mokslo sistemą (18 proc. 
komponentui skirtų lėšų), remti inovacijų politiką ir pradedančiųjų įmonių ekosistemos plėtrą bei 
ekologiškas inovacijas (30 proc.). Be to, didelė šiam komponentui skirta investicijų dalis (52 proc.) 
numatyta bendroms mokslo ir inovacijų misijoms pažangiosios specializacijos srityje.  

Investicijomis į veiksmingą viešąjį sektorių ir prielaidoms atsitiesti po pandemijos reikalingų sąlygų 
kūrimą siekiama veiksmingesnio viešojo sektoriaus (26 proc. komponentui skirtų lėšų), teisingesnės 
ir ekonomikos augimui palankesnės mokesčių sistemos (32 proc.) ir didesnio ilgalaikio nacionalinio 
biudžeto tvarumo ir skaidrumo (12 proc.).  

Investicijos į paskutinį komponentą (100 proc.) skirtos į klientus orientuotam užimtumo rėmimui. 

 

Valdysena 
Lietuva sukūrė valdysenos sistemą plano įgyvendinimui, stebėsenai ir kontrolei užtikrinti.  

Lietuvos finansų ministerija bus nacionalinė EGADP koordinatorė. Ji parengs ir priims plano valdymo 
ir kontrolės sistemai reikalingus teisės aktus ir užtikrins tinkamą audito procesą ir įrašų saugojimą. 
Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) bus plano administravimo įstaiga. Ji vertins ir atrinks 
projektus ir užtikrins, kad jie atitiktų projektų sutartis, taip pat nacionalinės ir ES teisės aktus. CPVA 
stebės projektų įgyvendinimo pažangą ir teiks reikiamą informaciją Finansų ministerijai. Finansų 
ministerija glaudžiai bendradarbiaus su atitinkamomis ministerijomis ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, kad užtikrintų ir stebėtų plano įgyvendinimą. 

Planas bus įgyvendinamas pagal nacionalinę strateginio valdymo sistemą ir peržiūrėtas ES 
struktūrinių fondų valdymo procedūras. Strateginio planavimo sistema turėtų užtikrinti sąsają tarp 
investicijų ir šalies strateginių tikslų, taip pat iš įvairių finansavimo šaltinių finansuojamų investicijų 
darną. Taip pat peržiūrimi ES struktūrinių fondų administravimo procesai, siekiant juos optimizuoti 
2021–2027 m. laikotarpiui. Šiuo metu kuriama IT priemonė, skirta EGADP ir 2021–2027 m. ES 
struktūrinių fondų lėšomis finansuojamoms investicijoms valdyti ir stebėti, ir tikimasi, kad iki 2022 m. 
vidurio ji pradės visapusiškai veikti.  

2021 m. balandžio mėn. NEGADP tema vyko viešos konsultacijos, kuriose galėjo dalyvauti piliečiai ir 
organizacijos. Ankstyvaisiais NEGADP rengimo etapais surengta nemažai teminių diskusijų, kuriose 
dalyvavo darbdavių organizacijos, profesinės sąjungos, vietos valdžios institucijos ir 
nevyriausybinės organizacijos. Siekiant užtikrinti atitinkamų subjektų atsakomybę, labai svarbu, kad 
įgyvendinant NEGADP investicijas ir reformas dalyvautų visos vietos valdžios institucijos ir 
suinteresuotieji subjektai, įskaitant socialinius partnerius. 

https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-kitos-investicijos/naujos-kartos-lietuva
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG6fLRquv0AhWuSvEDHTDbAHYQFnoECAgQAQ&url=https://www.cpva.lt/en&usg=AOvVaw0UlsK4nIQLaNDP5Knpppr-
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10477_2021_INIT&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10477_2021_INIT&from=LT
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Komisijos vertinimas 
2021 m. liepos 2 d. Europos Komisija teigiamai įvertino Lietuvos nacionalinį ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo planą ir pasiūlė Tarybai jį patvirtinti. 10 iš 11 vertinimo kriterijų, nustatytų 
EGADP reglamente (V priede), atveju Komisija planui priskyrė aukščiausią įmanomą įvertinimą (A) 
(žr. 2 diagramą). 9 kriterijus (išlaidų pagrindimas) buvo vienintelis kriterijus, pagal kurį gautas B 
(vidutinis) įvertinimas.  

Vertindama pagal kriterijų Nr. 1, Komisija daro išvadą, kad Lietuvos plane pateikiamas visapusiškas 
ir proporcingas atsakas į ekonominę ir socialinę padėtį, tinkamai prisidedant prie šešių EGADP 
ramsčių (žaliosios pertvarkos, skaitmeninės pertvarkos, pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos, sveikatos ir ekonominio, socialinio bei institucinio atsparumo ir 
naujai kartai skirtų politikos priemonių).  

Į NEGADP įtrauktos priemonės, padedančios spręsti pagrindinius uždavinius, išdėstytus 2019 m. ir 
2020 m. konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose (2 ir 11 kriterijai).  

Komisija mano, kad plane daugiausia 
dėmesio skiriama augimą skatinančioms 
reformoms ir investicijoms, kuriomis siekiama 
didinti Lietuvos ekonomikos augimo 
potencialą, gerinti darbo rinkos sąlygas ir 
socialinį atsparumą (3 kriterijus). Remiantis 
Komisijos atliktu modeliavimu pagal QUEST 
modelį, dėl ekonominio NEGADP poveikio 
Lietuvos BVP galėtų padidėti 1–1,6 proc. ir iki 
2026 m. galėtų būti sukurta iki 9 000 
papildomų darbo vietų 3. 

NEGADP priemonėmis pagrindinėse politikos 
srityse siekiama šalinti ilgalaikes ekonomikos 
augimo kliūtis – tai turėtų užtikrinti ilgalaikį 
plano poveikį Lietuvos ekonomikai ir 
visuomenei (7 kriterijus). Našumo augimas 
vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu turėtų 
didėti dėl įvairių priemonių, pavyzdžiui, 

investicijų į skaitmeninimą, perėjimo prie žaliosios ekonomikos, švietimo ir inovacijų, taip pat dėl 
priemonių, kuriomis siekiama veiksmingesnio viešojo sektoriaus. Be to, tikimasi, kad planas turės 
didelį poveikį socialinės sanglaudos gerinimui, skurdo ir pajamų nelygybės mažinimui; jame 
siūlomos svarbios sveikatos priežiūros reformos ir numatomos geresnės galimybės naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis.  

Plane numatytos didžiausios apimties priemonės yra susijusios su reforma, kuria siekiama užtikrinti 
netaršų judumą, pereiti prie modernaus bendrojo ugdymo, skatinti tvarios elektros energijos 
gamybą Lietuvoje, spartinti pastatų renovaciją ir užtikrinti tvarią miestų aplinką – kiekvienai iš tokių 
priemonių numatyta daugiau kaip 200 mln. EUR biudžeto išlaidų. 

Komisijos vertinimu, Lietuvos plane numatytos priemonės, kuriomis remiami klimato kaitos tikslai, 
sudaro 37,8 proc. visų skirtų asignavimų (5 kriterijus), o tai viršija EGADP reikalaujamą procentinę 
dalį (37 proc.). Planas atitinka Komisijos 2020 m. konkrečiai šaliai skirtas gaires dėl Lietuvos 
nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano įgyvendinimo. Lietuvos NEGADP 31,5 proc. 
asignavimų skiriama skaitmeninei pertvarkai remti (6 kriterijus) ir viršijama EGADP reikalaujama 
procentinė dalis (20 proc.).  

Komisijos teigimu, jokios plane numatytos priemonės nedaro reikšmingos žalos aplinkai, t. y. 
laikomasi reikšmingos žalos nedarymo principo, įtvirtinto EGADP nuostatose (4 kriterijus). Nors 

 
Duomenų šaltinis: Europos Komisija, 
(SWD(2021) 0158). 

2 diagrama. Komisijos suteikti įvertinimai 
pagal kriterijus 

https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-analysis-recovery-and-resilience-plan-lithuania_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0386
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
https://ec.europa.eu/info/publications/global-economy-version-quest-simulation-properties_en
https://ec.europa.eu/info/publications/global-economy-version-quest-simulation-properties_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0515
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/lt_final_necp_main_lt.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/lt_final_necp_main_lt.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/c2021_1054_en.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2021)187&lang=lt
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informacijos apie įvairių priemonių išlaidų sąmatas apimtis ir kokybė skiriasi, visos apskaičiuotos 
NEGADP išlaidos laikomos iš esmės pagrįstomis, patikimomis, atitinkančiomis išlaidų efektyvumo 
principą ir numatomą poveikį (9 kriterijus).  

Be to, vertinime pabrėžiama, kad Lietuvos institucijų apibūdinti tikrinimo mechanizmai, duomenų 
rinkimas ir atsakomybė atrodo pakankami, kad mokėjimo prašymai būtų pagrįsti, kai bus pasiektos 
tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės (10 kriterijus). Vertinime taip pat daroma išvada, kad plane 
pakankamai išsamiai apibūdinti instituciniai subjektai, atsakingi už atskirų reformų ir investicijų 
įgyvendinimą pagal kiekvieną komponentą. Plano komponentų aprašyme konkrečiai nurodyti 
subjektai, daugiausia sektorių ministerijos ir jų kontroliuojamos įstaigos, kurie bus atsakingi už 
priemonių įgyvendinimą (8 kriterijus). 

Tarybos sprendimas ir išankstinis finansavimas 
2021 m. liepos 20 d. ES ekonomikos ir finansų ministrai patvirtino Lietuvos NEGADP vertinimą. 
Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl NEGADP priede išdėstytos plane numatytos reformos ir 
investiciniai projektai, jo stebėsenos ir įgyvendinimo tvarka ir tvarkaraštis, įskaitant atitinkamas 
tarpines reikšmes (kokybinius pasiekimus) ir siektinas reikšmes (kiekybinius pasiekimus), ir susiję 
rodikliai.  

Taryba patvirtino, kad plano įgyvendinimo laikotarpiu Lietuva turėtų gauti 2 224 mln. EUR dotacijų. 
Tarybai pritarus, Europos Komisija ir Lietuva pasirašė finansavimo susitarimą, kuris suteikė galimybę 
išmokėti išankstinio finansavimo sumą, sudarančią 13 proc. šaliai skirtų dotacijų. 2021 m. rugpjūčio 
17 d. Komisija išmokėjo išankstinio finansavimo sumą (289 mln. EUR), todėl Lietuva gali pradėti 
įgyvendinti NEGADP.  

Dalis išankstinio finansavimo sumos bus skirta 2020–2021 m. jau vykdomiems projektams, 
atitinkantiems EGADP nuostatas, nes pagal EGADP valstybėms narėms suteikiama galimybė remti 
nuo 2020 m. vasario 1 d. (pandemijos protrūkio) pradėtas tinkamas finansuoti priemones. Tolesni 
mokėjimai bus vykdomi devyniomis išmokomis, atsižvelgiant į investicijų ir reformų įgyvendinimo 
pažangą, remiantis Komisijos sprendimu, kuriuo patvirtinama, kad Lietuva patenkinamai pasiekė 
atitinkamas tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes (žr. toliau). Komisija gali išmokėti išankstinio 
finansavimo sumą ir dalines išmokas viena ar keliomis dalimis, atsižvelgdama į turimas lėšas. 
Išankstinis finansavimas bus įskaitytas laikui bėgant, proporcingai išskaitant jo sumą iš vėlesnių 
mokėjimų. Galutinis tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių pasiekimo terminas yra 2026 m. rugsėjo 
30 d. 

Europos Parlamentas 
Prasidėjus pandemijai Europos Parlamentas tvirtai rėmė idėją pradėti taikyti bendrą ES ekonomikos 
gaivinimo priemonę, ir drauge su Taryba, kaip viena iš teisėkūros institucijų, priėmė EGADP 
reglamentą. Parlamentas taip pat reikalavo, kad jam būtų suteikta galimybė dalyvauti rengiant, 
priimant ir įgyvendinant gaivinimo fondą ir kad jis visapusiškai dalyvautų sprendimų priėmimo 
procese demokratinės atskaitomybės užtikrinimo tikslu.  

Pagal EGADP reglamentą ir Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto klausimų Parlamentas gali tikrinti 
Komisijos atliktą nacionalinių planų vertinimo darbą. Europos Parlamente Pirmininkų sueiga įsteigė 
nuolatinę EGADP tikrinimo darbo grupę, kurią sudaro Biudžeto komiteto (BUDG) ir Ekonomikos ir 
pinigų politikos (ECON) komiteto nariai. Ši darbo grupė rengia ir stebi dialogą ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo klausimais, kurį Parlamentas kas du mėnesius rengia su Europos Komisijos 
atstovais. 

Be to, Tarpinstituciniame susitarime numatyti specialūs Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstituciniai susitikimai dėl platesnės ekonomikos gaivinimo priemonės „Next Generation EU“ 
(NGEU) įgyvendinimo. Šie posėdžiai yra uždari ir turi vykti ne rečiau kaip tris kartus per metus. Per 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/lithuanias-recovery-and-resilience-plan_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10477-2021-INIT/lt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10477-2021-ADD-1/lt/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_21_4224
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_LT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q1222(01)&from=LT#page=15
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biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą Parlamentas taip pat užtikrins demokratinę NGEU 
išteklių panaudojimo priežiūrą. 

Tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 
Neskaitant rugpjūčio mėn. išmokėto 13 proc. išankstinio finansavimo, visi kiti NEGADP mokėjimai 
priklausys nuo Lietuvos plano įgyvendinimo pažangos. Iš viso planuojamos devynios išmokos, kurių 
kiekviena susieta su tam tikrų tarpinių reikšmių (kokybinių tikslų) ir siektinų reikšmių (kiekybinių 
tikslų) įgyvendinimu.  

Pagal EGADP reglamentą Lietuva turi patvirtinti EGADP išteklių įsipareigojimus iki 2023 m. pabaigos, 
o mokėjimai turi būti atlikti ne vėliau kaip 2026 m. pabaigoje. Iš 3 diagramos matyti, kad apie 60 proc. 
dotacijų mokėjimų numatyta išmokėti per pirmąsias tris išmokas.  

 Kad visiškai įgyvendintų savo NEGADP, 
Lietuva iš viso turės pasiekti 98 tarpines 
reikšmes ir 93 siektinas reikšmes.  

Tarpinės reikšmės vyrauja pirmoje plano 
dalyje (daugiau kaip 67 proc. visų tarpinių 
reikšmių susietos su pirmosiomis trimis 
išmokomis). 

Pirmoji išmoka siekia 649,5 mln. EUR ir yra 
susieta su 33 tarpinėmis reikšmėmis. Jos 
apima priemones, susijusias su 
planuojamomis reformomis, tokias kaip: 
žaliųjų teisės aktų įsigaliojimas, atvirųjų 
duomenų ir skaitmeninės pertvarkos 
kompetencijos centro veiklos pradžia, radijo 
dažniai, paskirti 5G tinklams diegti, atitinkamų 

teisės aktų pakeitimų, kuriais sudaromos sąlygos greičiau įdiegti elektroninių ryšių infrastruktūrą, 
įsigaliojimas, kompetentingos institucijos, administruojančios transporto inovacijų priemones, 
paskyrimas, teisės aktų dėl švietimo sistemos reformų įsigaliojimas, galimybių plėtoti ikimokyklinio 
ugdymo infrastruktūrą savivaldybėse tyrimas, persvarstytų teisės aktų dėl su inovacijomis susijusių 
reformų įsigaliojimas, apmokestinimo projektų pateikimas, viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerysčių rengimo ir įgyvendinimo taisyklių pakeitimų įsigaliojimas, audito ir kontrolės duomenų 
saugojimo sistema, EGADP įgyvendinimo stebėsenos informacija, teisės akto, kuriuo nustatoma 
papildoma išmoka neįgaliems ir vyresnio amžiaus vienišiems asmenims, įsigaliojimas, teisės aktų dėl 
akredituotos socialinės rūpybos paslaugų teikimo reikalavimų įsigaliojimas, užimtumo tarnybos ir 
užimtumo rėmimo sistemos reformos. 

Lietuvos suinteresuotųjų subjektų nuomonės 
2021 m. balandžio mėn. daugiau kaip šimtas nevyriausybinių organizacijų (NVO) parašė laišką, 
kuriame klausiama, kodėl nesilaikoma pažadų įtraukti pilietinę visuomenę į Lietuvai svarbius 
procesus. Pasak laišką pasirašiusių asmenų, politinės partijos nepakankamai konsultuojasi su NVO: 
„Šiuo metu svarstomas Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas. Socialinių ir 
ekonominių partnerių įtraukimo procesas yra formalus, niekas nematė viso plano projekto. 
Dokumentas nėra viešai skelbiamas.“ 

2021 m. birželio mėn. „Business Europe“ ir Lietuvos pramonininkų konfederacija atliko savo narių 
apklausą dėl Lietuvos plano; šių organizacijų nariai pabrėžė, kad socialinių partnerių dalyvavimas 
rengiant planą buvo labai menkas. Pažymėdami, kad ES iš esmės imasi tinkamų reagavimo į 
ekstremaliąją situaciją priemonių, jie taip pat teigė, jog pagal Lietuvos planą turimos lėšos geriausiai 

3 diagrama. Numatytas išmokų tvarkaraštis 

 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649410
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1372362/daugiau-nei-100-nvo-kreipesi-i-simonyte-kodel-organizaciju-balsas-tapo-nebesvarbus
https://www.businesseurope.eu/publications/reform-barometer-2021-country-results-lithuania
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panaudojamos tik labai ribotu mastu. Visų pirma jie pabrėžė, kad nepakankamai dėmesio skiriama 
verslo konkurencingumui ir MTPI. 

Pasak „Open Procurement EU“, NVO ir specialistų, įskaitant „Transparency International“ Lietuvos 
skyrių, koalicijos, nors Lietuvos plane daug dėmesio skiriama komunikacijai apie teigiamus 
investicijų rezultatus plačiajai visuomenei, nėra aiškių įsipareigojimų neapsiriboti įprastais 
vyriausybės kontrolės mechanizmais, siekiant užtikrinti aktyvų informacijos skelbimą ir 
bendradarbiauti su platesnėmis suinteresuotųjų subjektų grupėmis planuojant ir stebint EGADP 
išlaidas. 

Ekspertų diskusija 
Tarptautinis valiutos fondas (TVF) savo naujausioje konsultacijoje pagal IV straipsnį giria Lietuvą už 
jos ekonominę politiką, nes per pandemiją Lietuvos ekonomikos susitraukimas buvo vienas iš 
mažiausių Europoje ir ji sugebėjo reaguoti į krizę taikydama anticiklinę politiką, prie kurios prisidėjo 
dideli ekonomikos ir narystės euro zonoje rezervai, sykiu vengdama nebiudžetinių ir nebalansinių 
priemonių. TVF taip pat pabrėžia, kad EGADP ir ES parama suteikia galimybę paspartinti sudėtingas 
reformas, be kita ko, švietimo, sveikatos priežiūros, klimato kaitos ir skaitmeninimo srityse. TVF 
rekomenduoja teikti pirmenybę reformoms, kuriomis siekiama didinti našumą, spręsti 
demografines problemas ir užtikrinti tolesnę konvergenciją su euro zonos pajamų lygiais. 

Naujausioje ataskaitoje dėl Lietuvos „Going for Growth“ Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacija (EBPO) primena, kad krizė atskleidė didelius skurdo rodiklius ir palyginti silpną žemos 
kvalifikacijos darbuotojų integraciją į darbo rinką. EBPO savo Lietuvos ekonomikos perspektyvose 
taip pat priminė, kad našumo didinimas tebėra vienas iš svarbiausių ilgalaikio augimo prioritetų ir 
kad galėtų būti naudingos geresnės politikos priemonės, kuriomis sprendžiami su įgūdžiais susiję 
uždaviniai ir skatinama platesnė pažangių technologijų sklaida.  

Naujausioje Tarptautinės energetikos agentūros parengtoje Lietuvos energetikos politikos 
apžvalgoje pateikiamos politikos rekomendacijos, kaip išnaudoti progą panaudoti ES lėšas 
ekonomikos gaivinimui. Joje pabrėžiama, kad, nepaisant pastarojo meto pastangų, išmetamų 
teršalų kiekis didėja, ypač transporto sektoriuje. Siekdama paremti savo plataus užmojo klimato 
srities tikslus Lietuva turės teikti pirmenybę energijos vartojimo efektyvumui, parengti tvirtą 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių strategiją ir reformuoti energijos mokesčius. 

EBPO paskelbtoje Lietuvos aplinkosauginio veiksmingumo apžvalgoje pritariama Lietuvos planui 
panaudoti gaivinimo asignavimus tam, kad būtų paspartintos pastangos plėtoti atsinaujinančiųjų 
išteklių energetiką, pereiti prie alternatyviųjų degalų pramonėje ir transporte, naudoti daugiau 
elektra varomų transporto priemonių ir vežti krovinius geležinkeliais, modernizuoti pastatus ir 
šildymo sistemas. 

Neseniai atliktame EBPO tyrime „Mobilising Evidence at the Centre of Government in Lithuania“ 
pabrėžiama, kad Lietuvos vyriausybei ne visada pavyksta laiku ir tinkamu formatu pateikti 
pagrindžiamuosius duomenis ir vertinimus, taip pat jai sunku pateikti duomenis ir vertinimus tada, 
kai jų prašoma. 

EUROPOS PARLAMENTO PAGRINDŽIAMOJI ANALIZĖ 
Recovery and Resilience Dialogue with the European Commission – state of play, Paramos ekonomikos 
valdymui skyrius, Europos Parlamentas, 2021 m. gruodžio mėn. 

Recovery and Resilience Plans: stakeholders' involvement, Paramos ekonomikos valdymui skyrius, 
Europos Parlamentas, 2021 m. gruodžio mėn. 

The Recovery and Resilience Plans: governance at national level, Paramos ekonomikos valdymui 
skyrius, Europos Parlamentas, 2021 m. spalio mėn. 

 

https://www.access-info.org/wp-content/uploads/RFF_transparency.pdf
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/09/01/pr21253-latvia-imf-executive-board-concludes-2021-art-iv-consultation-with-the-republic-of-latvia
https://www.oecd.org/economy/growth/Lithuania-country-note-going-for-growth-2021.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/66c5ac2c-en/1/3/2/30/index.html?itemId=/content/publication/66c5ac2c-en&_csp_=9b4ecb1aafc11518f34da944ee244a5b&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/energy/lithuania-2021-energy-policy-review_db346bb1-en
https://www.oecd-ilibrary.org/energy/lithuania-2021-energy-policy-review_db346bb1-en
https://www.oecd.org/newsroom/lithuania-strong-on-renewables-and-recycling-must-do-better-on-transport-agriculture-and-emissions-reductions-says-oecd.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/323e3500-en.pdf?expires=1639047061&id=id&accname=ocid194994&checksum=29F6B9673307C62E72E6590545B63127
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_IDA(2021)689473
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_IDA(2021)689453
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_IDA(2021)689444
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KITI ŠALTINIAI 
European Union countries' recovery and resilience plans, Bruegel, 2021 m. gruodžio mėn. 
Article IV Consultation with the Republic of Lithuania, TVF, 2021 m. rugsėjo mėn. 

Going for Growth, EBPO, 2021 m. balandžio mėn.  
Economic Outlook, EBPO, 2021 m. tomas, 2 leidinys, 2021 m. gruodžio mėn. 

 

BAIGIAMOSIOS PASTABOS 

1 Šiame informaciniame pranešime pateikiamos diagramos ir lentelės grindžiamos Lietuvos NEGADP, Tarybos 
įgyvendinimo sprendimo dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo, 
Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo 
patvirtinimo priedo ir Komisijos tarnybų darbinio dokumento Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
plano analizės klausimu duomenimis. Panaudoti tokie duomenys, kokie šaltinyje buvo pateikti šio dokumento rengimo 
metu. Iš skirtingų šaltinių gauti duomenys gali nesutapti. 

2  Pavyzdinės sritys: 1) žalinimas – švarios technologijos ir atsinaujinantieji energijos ištekliai; 2) renovavimas – energijos 
vartojimo efektyvumas viešuose ir privačiuose pastatuose; 3) įkrovimas ir degalų papildymas – tvarus transportas ir 
įkrovimo stotelės; 4) junglumas – sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugos; 5) modernizavimas – viešojo administravimo 
skaitmeninimas; 6) plėtojimas – duomenų debesijos pajėgumai ir tvarūs procesoriai; 7) perkvalifikavimas ir kvalifikacijos 
kėlimas – švietimas ir mokymas skaitmeniniams įgūdžiams remti. 

3 Šie rezultatai neapima galimo teigiamo struktūrinių reformų poveikio. 
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Pirmas leidimas. NGEU įgyvendinimo informaciniai pranešimai atnaujinami svarbiausiais planų etapais. 
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