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sritys, kuriose turėtų vykti pokyčiai 



Pav. 3 Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslai 



Kodėl DVT yra naudingi? 
• Horizontalus, integruotas, sisteminis požiūris ir valdymas  

• Strateginiame planavime atsižvelgiama į visas sritis, kurias padengia DVT (sąsajos) 

• Užtikrinti deramą gyvenimo kokybę visiems (lygybė, prieinamumas visiems) 

• Komunikacijos įrankis, bendra kalba/suvokimas 
• Su pasauliu, Europa (tarptautinis palyginimas) 

• Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

• Skirtingų suinteresuotų šalių įtraukimas 
• Proaktyvus dalyvavimas planavimo ir įgyvendinimo procesuose  

• Privatus sektorius, universitetai, savivalda, NVO, pilietinė visuomenė, kt. 

• Pozicija tarptautinėje arenoje 
• Glaudesnis bendradarbiavimas su kitomis šalimis, augantis šalies konkurencingumas/patrauklumas ilgalaikėms 

investicijoms 

• Finansų skirstymas pagal DVT 
• ES pinigai, projektiniai pinigai 

• Kaip ir kompanijos, taip ir šalys yra vertinamos pagal Environmental-Social-Governance indeksus – didina šalies 
galimybes pritraukti privačias investicijas 



DVT 
tarpusavio 
ryšiai 
 
Kaip DVT siejasi 
vienas su kitu?  
 
Kas gali trukdyti 
siekti skirtingų 
DVT? 



Esama situacija (I) 
Darnaus vystymosi Lietuvoje problematika 
• Trūksta informacijos, viešinimo, temos suaktualinimo 

• kas tai yra, kodėl tai yra svarbu Lietuvai? 

• Nėra aiškios politinės ir institucinės atsakomybės 
• Strategijose kalbama apie DV, tai deklaruojama prioritetu, 

tačiau nėra įgyvendinimo priemonių  
• Vyrauja sektorinis matymas 
• Trūksta integruotų rodiklių ir tarpusavyje derančių 

kokybiškų duomenų, nėra reguliarios stebėsenos ir 
vertinimo sistemos 



Lentelė 1. NPP 2020 prioritetų ir DVT sąsajos, pagal NPP 2020 prioritetų uždavinius ir tikslus ir DVT uždavinius. Kaip galėtų NPP 2030 prioritetai būti susieti su DVT?   



Esama situacija (II) 
DVT Lietuvoje – kas jau nuveikta? 

1. DVT uždavinių ir rodiklių lentelė su lietuviškais 
rodiklių atitikmenimis (Statistikos departamentas) 

• 61 proc. JT DVT rodiklių padengta (iš ~230), 23 proc. nėra renkami 
duomenys, 16 proc. neaktualūs LT 

2. Tarpinstitucinė analizė, kurioje įvardinta, pvz.  
• kokios egzistuojančios strategijos atliepia kokį DVT 
• kokios institucijos yra atsakingos už kurį DVT 

3. Lietuvos DVT prioritetai? 
 

 



Lietuvos DVT prioritetai?  

Lietuvai aktualios sritys1 Atitinkantys DVT  
Skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, 
užimtumo skatinimas 

DVT1 (DVT10) 

Visuomenės sveikatos stiprinimas, sveikatos priežiūros 
kokybės ir paslaugų prieinamumo didinimas 

DVT3 (DVT2) 

Inovatyvios ekonomikos ir išmaniosios energetikos plėtra (DVT8, DVT9), DVT12 ir 
DVT7 (DVT 13) 

Kokybiškas išsilavinimas DVT4 

Vystomasis bendradarbiavimas DVT17 

1Pagal LR vyriausybės pasitarimo protokolą 2017 m. spalio 31 d. Nr. 47 (Lietuvos DVT ataskaitai Jungtinėse Tautose), taip pat žr. 
Nacionalinės darnaus vystymosi komisijos posėdžio protokolą 2016 m. rugsėjo 7 d. Nr. LV-318 



Geroji užsienio šalių praktika (I) 
Kaip DVT yra integruojami? 
*Remiantis Airijos, Slovėnijos, Nyderlandų, Estijos ir Švedijos pavyzdžiais: 

INVENTORIZACIJA 
• Esamos DVT integravimo situacijos analizė: institucinės atsakomybės už DVT didinimas, pademonstravimas, jog DVT jau 

šiandien yra dalinai atliepiami egzistuojančiose strategijose (visos šalys) 

INTEGRAVIMAS 
• DVT yra tiesiogiai atliepiami nacionalinėse ilgalaikėse strategijose (Slovėnija) ARBA tiesiogiai neatliepiami (Airija, 

Nyderlandai, Estija), bet jais remiamasi 
• DVT - visuose strateginiuose dokumentuose ir planuose, aiškus DVT ryšys su šalies prioritetais (Estija) 

ATSAKOMYBĖ 
• Aukšto lygio politinis suinteresuotumas DVT tema, tiesioginė ministrų atsakomybė  
• Už DVT procesą atsakinga ta pati institucija, kuri yra atsakinga ir už strateginį šalies plėtros planavimą (Slovėnija, Estija); 

kuriamos specialios darbo grupės ir sekretoriatai (Švedija, Airija, Estija) 
• Visų ministerijų įtraukimas, aiškus atsakomybių pasiskirstymas 

PARTNERYSTĖS 
• Aiškus suvokimas, kad viešasis sektorius negali pilnai įgyvendinti DVT, dėl to labai daug dėmesio skiriama 

nevyriausybinių organizacijų bei privataus sektoriaus iniciatyvoms (Nyderlandai, Estija, Švedija)  

GLOBALUS KONTEKSTAS 
• DVT kaip priemonė padidinti šalies svarbą, konkurencingumą tarptautinėje arenoje  (visos šalys) 

 
 



Slovėnija 
2030 
 
 



Geroji užsienio šalių praktika (II) 
Rodikliai 
• Aiškiausiai DVT rodikliai yra išskiriami atskirose darnaus vystymosi 

strategijose (Nyderlandai) 
• Nacionalinėse strategijose įvardijami darnaus vystymosi principai, o 

stebimi ES ir DVT rodikliai (Airija) 
• Progresas link DVT matuojamas kartu su strateginių rodiklių pasiekimais 

(Slovėnija) 
• Ne visi JT DVT rodikliai matuojami, tie kurie atliepia nacionalinį kontekstą / yra 

duomenų 
• Kasmetinis darnumo monitoringas (visos šalys) 
• Atviras, dinamiškas, gyvas rodiklių rinkinys 
• 2 rodiklių tipai (kritinis požiūris į rodiklius): 

• Siektinos reikšmės 
• Įgyvendinimui užtikrinti būtini indikatoriai 

 



Išvados ir rekomendacijos 
DVT integravimo procesas ir rodikliai 
• Institucinė atsakomybė + komunikacija 
• Šalies prioritetų suvedimas su / pagrindimas DVT ir jų 

uždaviniais 
• Rodiklių sąrašas + stebėsena 

 
 



Mūsų projekto produktas/i 
Prioritetas – teritorijų planavimas ir LRBP 
• Rekomendacijos ir modelis LRBP koncepcijos 

rengėjams  
• MODELIS: žingsniai, kaip integruoti DVT, identifikuojant 

poveikio vietas 
• SISTEMA: su DVT susietas checklist rodiklių atrankai į 

strateginių rodiklių sistemą  
• Rekomendacijos NPP 2030 rengimui 

• Strategija paremta darniu vystymusi 



Klausimai diskusijai 

• DVT jau yra įtraukti į CPVA/FinMin pristatomą strateginio 
planavimo modelį: kaip DVT integravimas yra 
įsivaizduojamas naujajame modelyje?  

• Ko reikia, kad DVT būtų geriau suprantami, į juos 
atsižvelgiama, jie būtų matuojami? 

• Kalbant apie DVT integravimą į strateginį lygmenį, kaip mes ir 
mūsų projektas galėtų prisidėti? 

 
 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 
Daugiau informacijos:  
kurklt.lt/projektai/darnus-teritoriju-planavimas 
 
Kontaktai: 
Ieva Punytė ieva.punyte@kurklt.lt 
Kristina Simonaitytė kristina.simonaityte@kurklt.lt  

http://kurklt.lt/projektai/darnus-teritoriju-planavimas/
http://kurklt.lt/projektai/darnus-teritoriju-planavimas/
http://kurklt.lt/projektai/darnus-teritoriju-planavimas/
http://kurklt.lt/projektai/darnus-teritoriju-planavimas/
http://kurklt.lt/projektai/darnus-teritoriju-planavimas/
http://kurklt.lt/projektai/darnus-teritoriju-planavimas/
mailto:ieva.punyte@kurklt.lt
mailto:Kristina.simonaityte@kurklt.lt


Darnaus vystymosi principų ir konkrečiai DVT taikymo ir integravimo į 
nacionalinę politiką SSGG analizė 

TEIGIAMI VEIKSNIAI NEIGIAMI VEIKSNIAI 
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STIPRYBĖS 

• DVT – aiškus, konkretus komunikacinis įrankis apie 
darnų vystymąsi 

• DVT suderinti ir priimti bendru tarptautinės 
bendruomenės sutarimu 

• Tikslai kalba apie ilgalaikę perspektyvą – nauda 
kuriama ne tik šiandienos, bet ir ateities kartoms 

• Pagrindiniai DVT principai: skatinama gerovė 
(įskaitant ekonominę), tuo pačiu užtikrinant visos 
planetos sveikatą ir atsparumą įvairioms grėsmėms 

• Integruotas, kompleksinis požiūris 

SILPNYBĖS 

• Žvelgiant detaliau į DVT – ne tik 17 tikslų, bet ir jų 
uždavinius ir rodiklius – atsiranda labai daug informacijos, 
reikalaujančios specifinių žinių ir gebėjimų viską apdoroti, 
įžvelgti sinergijas, naudas ir pan. 

• DVT rodiklių suderinimui su nacionalinių strateginių 
dokumentų rodikliais ir jų integralumo bei teritorinės 
dimensijos įvertinimui reikia papildomų resursų ir 
kompetencijų  

• Gali būti sunku susieti DVT su jau vykdomomis veiklomis 
įgyvendinant šalies prioritetus 

• Kai kurių uždavinių/rodiklių atvejais trūksta konkretumo ir 
duomenų 
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• Glaudesnis bendradarbiavimas tiek tarp institucijų 
nacionaliniu lygiu, tiek su tarptautine bendruomene 
siekiant bendrų tikslų 

• Užtikrinamas tikrai darnus vystymasis, apimantis 
socialinius, ekonominius ir aplinkos veiksnius 

• Visapusiškai auganti visuomenės ir individo gerovė 

• Sprendimų priėmimo procesuose įgyvendinami 
nauji principai – auganti partnerystė ir įtrauktis, 
integralumas, visuotinė lygybė 

GRĖSMĖS 

• Nepakankamas temos suaktualinimas, žinių trūkumas apie 
problemas kylančias dėl nedarnaus vystymosi bei DVT 
suteikiamas galimybes jų sprendimui 

• Aiškių metodologijų, įrankių, kaip užtikrinti darnų vystymąsi 
įvairiose srityse/kaip integruoti DVT trūkumas  

• Šiuo metu nėra aiškios institucinės atsakomybės už DVT 
procesą 

Plačiau žr. Esamos situacijos analizė 

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2018/05/darnus-vystymasis-ir-planavimas-Lietuvoje_esama-situacija.pdf


NPP Prioritetas / aprašas Darnaus vystymosi tikslo atitikmuo/bruožas 

1 PRIORITETAS „VISUOMENĖS UGDYMAS, MOKSLAS IR KULTŪRA“ 
Skatinti kiekvieną gyventoją realizuoti savo galimybes mokantis, kuriant, tiriant, tikslinga veikla prisiimant atsakomybę už save, valstybę ir aplinką. 
Stiprinti gyventojų gebėjimus, leidžiančius ne tik prisitaikyti prie vis sparčiau kintančių sąlygų, bet ir patiems tapti kaitos iniciatoriais – kurti naujas žinias, 
inicijuoti naujus kultūrinius, socialinius ir ekonominius procesus, atrasti būdus, kaip konsoliduoti visuomenę ir stiprinti demokratiją, plėtojant nuolatinį 
mokymąsi, žinių kūrimą, kūrybiškumą ir verslumą, stiprinant Lietuvos tapatybę, pilietiškumą, lyderystę, bendradarbiavimą ir atsakomybę už save, 
valstybę, gamtinę ir kultūrinę aplinką. 

DVT4 – Švietimas ir išsilavinimas 
DVT16 – Stiprios institucijos ir pilietiška visuomenė 

2 PRIORITETAS „VEIKLI IR SOLIDARI VISUOMENĖ“ 
Gerinti gyvenimo kokybę, stiprinti socialinę sanglaudą ir užtikrinti visiems lygias galimybes. Skurdo ir socialinės atskirties prevencija ir gyventojų 
sveikatos stiprinimas ir išsaugojimas, gyventojų užimtumo didinimas, gyventojų gebėjimas bendrai atliepti regioninius ar vietos iššūkius, naujų formų 
ir būdų, leidžiančių rezultatyviau ir efektyviau spręsti socialines problemas, paieška ir diegimas 

DVT1 – Skurdo ir socialinės atskirties mažinimas 
DVT3 – Sveikata  
DVT5 – Lygios galimybės 
DVT8 – Deramas darbas/užimtumas 
DVT10 – Sumažinti socio-ekonominę nelygybę  
DVT16 – Visuomenės įtraukimas 

3 PRIORITETAS „EKONOMINIAM AUGIMUI PALANKI APLINKA“ 
Sukurti augimui ir konkurencingumui palankias aplinkos sąlygas. Ugdyti verslumą skatinančias ir verslo plėtrai palankias sąlygas, plėtoti tvarią ir 
efektyvią ekonominę infrastruktūrą, racionaliai naudojant gamtos išteklius, užtikrinant teritorinę sanglaudą. 

DVT1 – Skurdo ir socialinės atskirties mažinimas 
DVT6 – Švarus vanduo (gamtiniai resursai) 
DVT7 – Švari energija  
DVT8 – Deramas darbas/užimtumas 
DVT9 – Pramonė, inovacijos, infrastruktūra 

DVT10 – Sumažinti socio-ekonominę nelygybę 

DVT11 – Darnus judumas 
DVT12 – Atsakinga gamyba 
DVT13 – CO2 emisijų mažinimas 

DVT14 – Gamtos resursai  
DVT15 – Gamtos resursai 
DVT16 – Pilietinė visuomenė 

4 PRIORITETAS „Į AUKŠTĄ PRIDĖTINĘ VERTĘ ORIENTUOTA, INTEGRALI  EKONOMIKA“ 
Skatinti ekonomikos orientaciją į aukštą pridėtinę vertę. Didinti ekonomikos integralumą per vertės kūrimo tinklų plėtrą ir įsiliejimą į tarptautines vertės 
kūrimo grandis, verslo inovatyvumą ir investicijomis į MTEP, kuriant ir komercinant naujus produktus ir paslaugas, verslo produktyvumo didinimą. 

DVT4 – Švietimas, R&D 
DVT8 – Deramas darbas/užimtumas 
DVT9 – Pramonė, inovacijos, infrastruktūra 
DVT10 – Sumažinti socio-ekonominę nelygybę 
DVT12 – Atsakinga gamyba 
DVT17 – Integracija į tarptautinius tinklus 

5 PRIORITETAS „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS  VALDYMAS“ 
Sekti visuomenės poreikius atitinkančių ir į šalies pažangą orientuotų viešojo valdymo rezultatų. Remtasi pagrindiniais principais ir siekiamybėmis, kaip 
strateginių kompetencijų viešojo valdymo institucijose stiprinimu ir šių institucijų veiklos valdymo gerinimu, viešojo valdymo procesų atvirumo 
užtikrinimu ir aktyvaus visuomenės dalyvavimo šiuose procesuose skatinimu, bei visuomenei teikiamų paslaugų kokybės gerinimu ir šių paslaugų 
prieinamumo didinimu. 

DVT11 – Visuomenės įtraukimas į planavimo procesus 

DVT16 – Stiprios institucijos 

 
 
 

Horizontalus: 6 PRIORITETAS „KULTŪRA“ 
Stiprinti visuomenės tapatybę, kūrybingumą, plėtojant konkurencingas kultūros paslaugas visoje Lietuvoje. Tai numato, kad Kultūros sektorius turi tapti 
šių procesų katalizatoriumi, įtvirtinant sumanios ekonomikos ir visuomenės vertybines nuostatas – atvirumą, kūrybingumą ir atsakomybę. Šiuo prioritetu 
ir išsikeltais uždaviniais siekiama užtikrinti kryptingą ir konsoliduotą kultūros sektoriaus potencialo panaudojimą, stiprinti jo poveikį teigiamiems pokyčiams 
visuomenės ir valstybės raidoje. 

DVT4 – Švietimas ir išsilavinimas 
DVT11 – Kultūros paveldas 

Horizontalus: 7 PRIORITETAS „REGIONINĖ PLĖTRA“ [Ryšys su erdviniu planavimu] 
Tolygi, tvari ir į skirtumų mažinimą orientuota regionų plėtra. Teritorinės sanglaudos regionuose didinimas. Šis prioritetas taip pat atliepia 
kompleksinio pobūdžio („Urban“ tipo) priemonės. Siekiama spręsti problemas, kurios yra tam tikroje teritorijoje, siekiant pašalinti jų atsiradimo / buvimo 
priežastis, dėl kurių šios teritorijos santykinai atsilieka, atsižvelgiant į teritorijos specifiką. 

DVT3 – Sveikatos paslaugų užtikrinimas 
DVT 8 – Deramas darbas, socio-ekonominės nelygybės mažinimas 
DVT 9 – Inovacijos 
DVT10 – Nelygybės mažinimas 
DVT 11 – Regioninė plėtra, darni miestų plėtra, planavimas 
DVT 16 – Stiprios institucijos, partnerystės 

Horizontalus: 8 PRIORITETAS „SVEIKATA VISIEMS“ 
Geros žmonių sveikata. Sveikata yra būtina Lietuvos valstybės saugumo ir klestėjimo bei atviros, teisingos ir darnios pilietinės visuomenės kūrimo 
prielaida. 

DVT3 – Sveikata 
DVT 4 – Švietimas 
DVT 11 – Darnus transportas, viešos žalios erdvės 
DVT16 – Smurto mažinimas 

Lentelė 1 NPP prioritetai ir juos atitinkantys DVT (atsižvelgiant į NPP prioritetų uždavinius ir tikslus) 



NPP 2020 prioritetai 
1. VISUOMENĖS UGDYMAS, 

MOKSLAS IR KULTŪRA • • 

2. VEIKLI IR SOLIDARI 
VISUOMENĖ • • • • • • 

3. EKONOMINIAM AUGIMUI 
PALANKI APLINKA • • • • • • • • • • • • 

4. Į AUKŠTĄ PRIDĖTINĘ 
VERTĘ ORIENTUOTA, 
INTEGRALI EKONOMIKA 

• • • • • • 

5. VISUOMENĖS POREIKIUS 
ATITINKANTIS IR 
PAŽANGUS VIEŠASIS 
VALDYMAS 

• • 

6. KULTŪRA (Horizontalus) 
• • 

7. REGIONINĖ PLĖTRA 
(Horizontalus) 

 
 • • • • • • 

8. SVEIKATA VISIEMS 
(Horizontalus) • • • • 

SOCIALINĖ APLINKA EKONOMIKA APLINKOS APSAUGA 


