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Prioritetas Nr. 1: pažangesnė Europa, skatinanti novatorišką ir pažangią 
ekonomikos pertvarką. 

Europos Komisijos prioritetiniai tikslai: 
• stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegti pažangiąsias technologijas;
• pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms ir vyriausybėms;
• stiprinti MVĮ augimą ir konkurencingumą;
• ugdyti pažangiajai specializacijai, pramonės pereinamajam laikotarpiui ir verslumui 

reikalingus įgūdžius.

Diskusijos dalyviai: 

• dr. Mindaugas Bulota, KTU Nacionalinio inovacijų ir verslo centro direktorius;
• Vytautas Stankevičius, PVC direktorius; 
• dr. Deividas Vijeikis, Šiaurės miestelio technologijų parko inovacijų ir verslo konsultantas.

Diskusiją moderuoja Arūnas Gražulis, Jungtinis techninis sekretoriatas.



ES valstybių narių inovacijų sistemų diegimo rezultatai, 2018



Prioritetas Nr. 2: žalesnė, mažo anglies dvideginio kiekio Europa, skatinanti
perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas,
žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją bei valdymą.

Europos Komisijos prioritetiniai tikslai:
• skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiąją energetiką;
• kurti sumaniąsias elektros energijos sistemas ir tinklus, energijos kaupimo vietos lygmeniu

sprendimus;
• skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikų prevenciją ir atsparumą nelaimėms,
• skatinti tvarią vandentvarką;
• skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos;
• skatinti biologinę įvairovę, žaliąją infrastruktūrą miesto aplinkoje ir mažinti taršą.

Diskusijos dalyviai:
• Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono meras;
• Inga Ringailaitė, aplinkosaugos ekspertė, Jungtinis techninis sekretoriatas.

Diskusiją moderuoja Jurgita Rosinskienė, Jungtinis techninis sekretoriatas.



Prioritetas Nr. 3: geriau sujungta Europa, stiprinanti regionines IRT jungtis 
ir skatinanti mobilumą

Europos Komisijos prioritetiniai tikslai:
• gerinti skaitmeninį junglumą (connectivity);
• kurti tvarų, atsparų klimato kaitai, pažangų, saugų ir įvairiarūšį transeuropinį

transporto tinklą (TEN-T);
• plėtoti tvarų, klimato kaitai atsparų, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regioninį ir

vietos judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T ir tarpvalstybinį judumą;
• skatinti tvarų įvairiarūšį judumą miestuose.

Diskusijos dalyviai: 
• Virgaudas Lukoševičius, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Ekonomikos, strateginio 

planavimo ir apskaitos valdybos direktorius; 
• Darius Žvironas, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro viršininkas; 
• Arūnas Gražulis, Jungtinis techninis sekretoriatas, Pietų Baltijos programos atstovas 

Lietuvai.
Diskusiją moderuoja Aira Ilčiukienė, Jungtinis techninis sekretoriatas.



Prioritetas Nr. 4: socialiai atsakingesnė Europa, įgyvendinanti Europos socialinių
teisių ramstį.

Europos Komisijos prioritetiniai tikslai:
• didinti darbo rinkų veiksmingumą ir galimybes gauti kokybišką darbą per socialines

inovacijas ir infrastruktūrą;
• suteikti galimybes naudotis kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą

paslaugomis plėtojant infrastruktūrą;
• didinti socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias

sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant
aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas;

• užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis plėtojant
infrastruktūrą, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą.

Diskusijos dalyviai: 
• Sonata Dumbliauskienė, Lazdijų savivaldybės mero patarėja; 
• dr. Brigita Kreivinienė, Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos skyriaus vedėja, 
• Aistė Žukauskė, Jungtinis techninis sekretoriatas.
Diskusiją moderuoja Živilė Marcinkevičienė, Jungtinis techninis sekretoriatas.



Prioritetas Nr. 4: socialiai atsakingesnė Europa

Europos Komisijos išskirti konkretūs su tarpvalstybiniu aspektu susiję tikslai:

• galimybė susirasti kokybišką darbo vietą; 

• galimybė naudotis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis
ir jų kokybė;

• galimybė naudotis kokybiškomis, tvariomis ir įperkamomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis;

• sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumo, 
atsparumo ir veiksmingumo gerinimas;

• socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu.



Prioritetas Nr. 5: piliečiams artimesnė Europa, skatinanti tvarią ir integruotą
miestų, kaimų ir pakrančių vietovių plėtrą ir vietos iniciatyvas. 

Europos Komisijos prioritetiniai tikslai: 
• integruota socialinė, ekonominė ir aplinkos plėtra, puoselėjant miestų vietovių kultūros 

paveldą ir saugumą juose;
• integruota socialinė, ekonominė ir aplinkos vietos plėtra, puoselėjant kultūros paveldą ir 

saugumą, įskaitant kaimų ir pajūrio vietovėse, taip pat pasitelkiant bendruomenės 
inicijuotą vietos plėtrą.

Diskusijos dalyviai: 
• Svetlana Griškevičienė, Varėnos r. savivaldybės Finansų ir investicijų skyriaus vedėja;
• dr. Jovita Tirvienė, Birštono savivaldybės administracijos direktorė; 
• Andrius Valickas, VRM Regioninės politikos grupės vyresnysis patarėjas.

Diskusiją moderuoja dr. Gediminas Česonis, Jungtinis techninis sekretoriatas.



Diskusijos apibendrinimas ir klausimyno pildymas


