
Stebėsenos rodiklių parinkimo metodologiniai principai: 

• Kiekviename strateginio planavimo lygmenyje turi būti naudojami tam lygmeniui tinkami rodikliai. 

Strateginiai tikslai turi būti matuojami plačiais, bent keletą vienos viešosios politikos srities posričių 

apimančiais, planuojamų intervencijų poveikį atspindinčiais, rodikliais. Uždaviniai taip pat turi būti 

matuojami intervencijų poveikį atspindinčiais rodikliais, tačiau šie gali būti siauresnės apimties, 

atspindėti vieną konkretų viešosios politikos srities posritį. Plėtros programų lygmenyje, planuojant 

konkrečias intervencijų įgyvendinimo priemones ir projektus, turėtų būti naudojami produkto ir 

rezultato lygmens rodikliai, nurodantys intervencijomis planuojamų sukurti produktų kiekį arba 

trumpuoju laikotarpiu konkrečios intervencijos sukuriamus rezultatus; 

• Kiekvienas strateginiams tikslams, uždaviniams, priemonėms ar projektams stebėti naudojamas 

rodiklis turi būti kokybiškas. Siekiant užtikrinti strateginiams tikslams, uždaviniams, priemonėms ar 

projektams stebėti naudojamų rodiklių kokybę, kiekvienas stebėsenai planuojamas naudoti rodiklis turi 

atitikti žemiau išvardintus kriterijus, apjungiančius RACER, CREAM ir SMART tarptautinius rodiklių 

kokybės standartų kriterijus: 

✓ Rodiklio formuluotė turi būti aiški ir lengvai suprantama net ir ne viešosios politikos srities, 

kurios tikslus, uždavinius, priemones ar projektus matuoja pasirinktas rodiklis, 

specialistams; 

✓ Rodiklis turi būti specifiškas, aiškiai atspindintis, kokio pokyčio yra siekiama; 

✓ Rodiklis turi aiškiai ir neprieštaringai nurodyti pokyčio, kurio siekiama, kryptį (t. y. ar turėtų 

būti siekiama rodiklio reikšmę didinti ar mažinti); 

✓ Rodiklio duomenų šaltinis turi būti lengvai identifikuojamas; 

✓ Rodiklio skaičiavimo metodika turi būti apibrėžta pagal patikimus nacionalinius ar 

tarptautinius standartus; 

✓ Rodiklis turi būti stebimas periodiškai; 

✓ Rodiklio stebėjimas turi būti santykinai nebrangus už jo pasiekimą atsakingai institucijai; 

✓ Siektina, jog stebėsenai būtų naudojami tokie rodikliai, kurie skaičiuojami ir kitose šalyse, 

todėl sudaro galimybes palyginti Lietuvos pasiekimus tarptautinėje perspektyvoje; 

✓ Siektina, jog stebėsenai būtų naudojami jau anksčiau, kitų strateginių dokumentų 

stebėsenai naudoti, strateginio planavimo sistemoje įsitvirtinę, rodikliai. 

• Kiekvienas strateginiams tikslams, uždaviniams, priemonėms ar projektams stebėti naudojamas rodiklis turi 

būti tinkamas konkretaus strateginio tikslo, uždavinio, priemonės ar projekto stebėsenai. Kiekvieno rodiklio 

tinkamumas strateginių tikslų, uždavinių, priemonių ar projektų stebėsenai turi būti įvertintas, atsižvelgiant 

į šiuos kriterijus: 

✓ Rodiklis turi būti logiškai susijęs su strateginiu tikslu, uždaviniu, priemone ar projektu, kurio 

stebėsenai yra pasirinktas (t. y. įgyvendinus planuojamas intervencijas, priemones, 

projektus, pasiekus planuojamus tikslus, įgyvendinus uždavinius, rodiklio reikšmė turi 

pasikeisti); 

✓ Rodiklis turi būti pasirinktas atsižvelgiant į galimą suplanuotų tikslų, uždavinių, priemonių 

ar projektų poveikio jam kryptį – turi būti pasirenkami tokie rodikliai, kurių reikšmes pasiekti 

tikslai, įgyvendinti uždaviniai, priemonės ar projektai paveiks teigiamai; 

✓ Rodiklis turi būti pasirinktas, atsižvelgiant į potencialaus strateginių tikslų, uždavinių, 

priemonių ar projektų įgyvendinimo poveikio jam mastą – turi būti pasirenkami tokie 

rodikliai, kurių reikšmės sėkmingai pasiekus išsikeltus viešosios politikos tikslus, įgyvendinus 

suplanuotus uždavinius, priemones, projektus ne tik pasikeis, tačiau šis pokytis bus 

reikšmingas. 

• Parenkant rodiklius strateginių tikslų, uždavinių, priemonių ar projektų įgyvendinimo stebėsenai, būtina 

įsitikinti, jog šie rodikliai bus stebimi ir ateityje. Tai ypatingai svarbu tais atvejais, kai rodiklio reikšmes 

skaičiuoja ne nacionalinė ar tarptautinė viešojo sektoriaus institucija, tačiau privačios įstaigos, kurios dažnai 



išsilaiko projektiniu pagrindu – rodiklio reikšmes skaičiuoja tik tuomet, kai konkurso būdu gauna tam 

finansavimą. Tokiais atvejais užtikrinti nuoseklią rodiklio stebėseną yra ypatingai sudėtinga; 

• Jeigu strateginiam tikslui, uždaviniui, priemonei ar projektui stebėti yra pasirenkama sukurti naują, anksčiau 

neskaičiuotą ir stebėsenai nenaudotą, rodiklį, labai svarbu jo skaičiavimo metodiką sukurti, rodiklio 

stebėsenai reikalingų duomenų prieinamumą ir finansinių bei žmogiškųjų išteklių, reikalingų tokio rodiklio 

stebėsenai, pakankamumą įvertinti dar prieš įtraukiant jį į stebėsenos rodiklių rinkinį; 

• Nustatant pasirinktų stebėsenos rodiklių siektinas reikšmes, būtina remtis prieinamais objektyviais 

duomenimis – praeities rodiklio kaitos tendencijomis, tarptautiniu rodiklio reikšmių palyginimu, pagal 

patikimą metodologiją atliktomis rodiklio kaitos esant baziniam scenarijui (be intervencijų) prognozėmis; 

• Rodiklio siektinas reikšmes būtina derinti su kituose galiojančiuose strateginiuose dokumentuose, kurių 

įgyvendinimo stebėsenai naudojamas tas pats arba labai panašus rodiklis, nustatytomis rodiklių reikšmėmis; 

• Kiekvienas strateginiams tikslams, uždaviniams, priemonėms ar projektams stebėti pasirinktas rodiklis, jo 

duomenų šaltiniai ir skaičiavimo metodika turi būti detaliai aprašyti, remiantis pridėtu rodiklių aprašymo 

šablonu ir jo pildymo instrukcija, siekiant, jog rodiklis visu jo stebėjimo periodu būtų skaičiuojamas 

naudojant tą pačią metodiką ir tuos pačius duomenų šaltinius, taip užtikrinant pradinės, tarpinės ir galutinės 

rodiklio reikšmių palyginamumą. 

Rodiklių aprašymo šablono pildymo instrukcija: 

1. Lentelės stulpelyje „Rodiklio kodas“ nurodomas rodiklio kodas, susidedantis iš trijų, taškais atskirtų, 

skaitmenų. Pirmasis skaitmuo nurodo strateginio tikslo eilės numerį, antrasis – uždavinio eilės numerį, 

trečiasis – rodiklio eilę tarp visų konkretaus strateginio tikslo uždaviniui matuoti naudojamų rodiklių (pvz. 

rodiklio kodas 6.1.5. nurodo, jog tai yra penktas rodiklis, skirtas šeštojo strateginio tikslo pirmajam 

uždaviniui matuoti). Strateginio tikslo rodikliai žymimi skaitmeniu ir didžiąja raide. Skaitmuo atspindi 

strateginio tikslo eilės numerį, raidė – rodiklio vietą tarp kitų, tikslui matuoti skirtų, rodiklių (pvz. rodiklio 

kodas 5B nurodo, jog tai yra antras rodiklis, skirtas penktajam strateginiam tikslui matuoti). Raidė 

kiekvienam strateginio tikslo rodikliui suteikiama lotynų abėcėlės tvarka. Jeigu rodiklis dar išskiriamas pagal 

požymius (pvz. vyrai / moterys, skirtingos PISA tyrimų sritys, skirtingos amžiaus grupės ir pan.), kiekvienas 

rodiklis su konkrečiu požymiu aprašomas naujoje eilutėje ir žymimas prie rodiklio kodo pridedant mažąją 

raidę, atsipindinčią požymio eilę (pvz. rodiklis „Per paskutines 4 savaites besimokiusių asmenų dalis: 25–64 

metų amžiaus“ žymimas 3.5.1.a, o rodiklis „Per paskutines 4 savaites besimokiusių asmenų dalis: 50–74 

metų amžiaus“ žymimas 3.5.1.b).; 

2. Lentelės stulpelyje „Rodiklio pavadinimas“ nurodomas rodiklio pavadinimas taip, kaip jis suformuluotas 

2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano 1 priede pateiktame strateginių tikslų, uždavinių ir poveikio 

rodiklių sąraše; 

3. Lentelės stulpelyje „Matavimo vienetai“ nurodomi matavimo vienetai taip, kaip jie nurodyti 2021–2030 

metų nacionalinio pažangos plano 1 priede pateiktame strateginių tikslų, uždavinių ir poveikio rodiklių 

sąraše; 

4. Lentelės stulpelyje „Sąvokų apibrėžtys“ pateikiami rodiklio pavadinime naudojamų sąvokų arba galutinio 

2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano 1 priede pateiktame strateginių tikslų, uždavinių ir poveikio 

rodiklių sąraše pateikto rodiklio apskaičiavimui naudojamų pirminių rodiklių pavadinimų sąvokų apibrėžimai 

(komentuojamos tik keliomis prasmėmis galimos suprasti arba ne srities specialistui nežinomos sąvokos). 

Pavyzdžiui, aprašant rodiklį „Išteklių produktyvumas“, nurodoma, jog „Išteklių produktyvumas – 

makroekonominė sąvoka, naudojama šalia kapitalo ir darbo produktyvumo. Apibrėžia, kiek BVP sukuria 

vienas kilogramas materialių išteklių.“ Šiame lentelės stulpelyje taip pat turi būti pakomentuoti ir kaip 

rodikliai naudojami įvairūs indeksai, nurodant, kokias pagrindines dimensijas jie apima. Tais atvejais, kai 

nėra aišku, kada rodiklio reikšmė laikoma pasiekta, šioje dalyje apibrėžiama ir kas laikoma rodiklio reikšmės 

pasiekimo momentu; 



5. Lentelės stulpelyje „Atsakinga institucija“ nurodoma už rodiklio stebėseną ir pasiekimą atsakinga institucija 

taip, kaip ji nurodyta 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano 1 priede pateiktame strateginių tikslų, 

uždavinių ir poveikio rodiklių sąraše; 

6. Lentelės stulpelyje „Įvedimo tipas“ pasirenkama iš sąrašo „Automatinis“ arba „Rankinis“. „Automatinis“ 

rodiklio įvedimo tipas pasirenkamas tada, kai rodiklis į 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano 

stebėsenos duomenų bazę iš kito patikimo, susieto duomenų šaltinio (pvz. LR statistikos departamento, 

Eurostat, ŠVIS, Higienos instituto duomenų bazės ir pan.) importuojamas automatiškai, be papildomo 

rodiklio perskaičiavimo, matavimo vienetų ar kitų pakeitimų poreikio. „Rankinis“ rodiklio įvedimo tipas 

pasirenkamas tada, kai rodiklis į 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano stebėsenos duomenų bazę 

turi būti įvestas ranka, dėl to, jog nėra kaupiamas kitose duomenų bazėse arba dėl to, jog, prieš patenkant 

į 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano stebėsenos duomenų bazę, turi būti perskaičiuotas arba 

kitaip apdorotas; 

7. Lentelės stulpelyje „Apskaičiavimo tipas“ pasirenkama iš sąrašo „Pateikiamas tiesiogiai šaltinyje“, 

„Apskaičiuojamas iš kelių pirminių rodiklių“, „Reikalingas atskiras tyrimas“ arba „Pateikiamas pagal atskirą 

užklausą“. Apskaičiavimo tipas „Pateikiamas tiesiogiai šaltinyje“ pasirenkamas tais atvejais, kai visais 

atžvilgiais identiškas pateiktam 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano 1 priedo strateginių tikslų, 

uždavinių ir poveikio rodiklių sąraše rodiklis yra randamas patikimose, viešai prieinamose, duomenų bazėse 

(pvz. LR statistikos departamento, Eurostat, ŠVIS, Higienos instituto duomenų bazės ir pan.) ir gali būti be 

papildomų pakeitimų perkeltas į 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano stebėsenos duomenų bazę. 

Apskaičiavimo tipas „Apskaičiuojamas iš kelių pirminių rodiklių“ pasirenkamas tais atvejais, kai visi pirminiai 

rodikliai, reikalingi konkrečiam aprašomam rodikliui apskaičiuoti, yra viešai prieinami patikimose duomenų 

bazėse (pvz. LR statistikos departamento, Eurostat, ŠVIS, Higienos instituto duomenų bazės ir pan.), tačiau 

tam, kad būtų gauta konkretaus aprašomo rodiklio reikšmė, rodiklį įvedančiam asmeniui reikalinga atlikti 

papildomus veiksmus (apskaičiuoti rodiklio reikšmę pagal tam tikrą formulę, perskaičiuoti rodiklio reikšmę 

pagal kitus matavimo vienetus ar pan.). Apskaičiavimo tipas „Reikalingas atskiras tyrimas“ pasirenkamas 

tais atvejais, kai pirminiai rodikliai / duomenys, reikalingi rodikliui apskaičiuoti, nėra prieinami patikimose 

duomenų bazėse, turi būti atskirai surinkti (pvz. atliekant apklausas) arba kai rodiklio apskaičiavimo 

metodika yra tokia sudėtinga, jog už rodiklio stebėjimą atsakingos institucijos tarnautojai be išorinių 

paslaugų rodiklio reikšmės apskaičiuoti negali. Apskaičiavimo tipas „Pateikiamas pagal atskirą užklausą“ 

pasirenkamas tada, kai rodiklio apskaičiavimui reikalingi duomenys yra nuolat kaupiami už rodiklio 

skaičiavimą atsakingos institucijos, tačiau nėra periodiškai skelbiami viešai, todėl, norint gauti atitinkamų 

metų rodiklio reikšmę, reikia kreiptis tiesiogiai į už rodiklio skaičiavimą atsakingą insitucija ir prašyti pateikti 

reikalingus duomenis; 

8. Lentelės stulpelyje „Skaičiavimo būdas“ įrašoma rodiklio reikšmės gavimo formulė ar aprašomas rodiklio 

reikšmės gavimo metodas (jeigu formulės pritaikyti nėra galimybės). Pavyzdžiui, rodiklis „Transporto 

paslaugų eksportas“ apskaičiuojamas sudedant keturių pirminių rodiklių reikšmes. Todėl lentelės stulpelyje 

„Skaičiavimo būdas“ nurodoma tokia rodiklio apskaičiavimo formulė – Rodiklis1 + Rodiklis2 + Rodiklis3 + 

Rodiklis 4; 

9. Lentelės stulpelyje „Pirminis rodiklis N. Pirminio rodiklio pavadinimas šaltinyje“ nurodomas pirminio 

rodiklio, reikalingo aprašomo rodiklio reikšmei apskaičiuoti, pavadinimas originaliame duomenų šaltinyje 

(jeigu duomenų šaltinyje rodiklio pavadinimas pateikiamas užsienio kalba, stulpelyje taip pat nurodomas 

pavadinimas užsienio kalba). Taip pat tame pačiame stulpelyje nurodomos parinktys, kurias reikia pasirinkti, 

jog duomenų šaltinyje būtų pateikta reikalingo pirminio rodiklio reikšmė. Tuo pačiu principu pildoma tiek 

stulpelių, kiek yra pirminių rodiklių, reikalingų aprašomo rodiklio reikšmei apskaičiuoti; 

10. Lentelės stulpelyje „Pirminis rodiklis N. Duomenų šaltinis“ nurodomas pirminio rodiklio, reikalingo 

aprašomo rodiklio reikšmei apskaičiuoti, duomenų šaltinio pavadinimas (pvz. Eurostat, LR statistikos 

departamentas ir pan.). Tuo pačiu principu pildoma tiek stulpelių, kiek yra pirminių rodiklių, reikalingų 

aprašomo rodiklio reikšmei apskaičiuoti; 



11. Lentelės stulpelyje „Pirminis rodiklis N. Nuoroda“ pateikiama internetinė nuoroda, kurią atsidarius 

patenkama į pirminio rodiklio, reikalingo aprašomo rodiklio reikšmei apskaičiuoti, internetinį duomenų 

šaltinį. Tuo pačiu principu pildoma tiek stulpelių, kiek yra pirminių rodiklių, reikalingų aprašomo rodiklio 

reikšmei apskaičiuoti; 

12. Lentelės stulpelyje „Rodiklio reikšmės paskelbimo duomenų šaltinyje dažnis“ nurodoma, kas kiek laiko 

duomenų šaltinyje yra paskelbiama arba gali būti apskaičiuota (atsižvelgiant į apskaičiavimui reikalingų 

pirminių rodiklių paskelbimo duomenų šaltinyje dažnį) aprašomo rodiklio reikšmė (pvz. kas metus, kas 

ketvirtį, kas keturis metus ir pan.); 

13. Lentelės stulpelyje „Rodiklio reikšmės paskelbimo duomenų šaltinyje laiko lagas“ nurodoma, koks yra 

laiko atotrūkis tarp duomenų šaltinyje paskelbtos naujausios aprašomo rodiklio reikšmės laiko taško ir šios 

reikšmės paskelbimo laiko taško (pvz. jeigu 2020 m. yra skelbiama aprašomo rodiklio 2018 m. reikšmė, tai 

rodiklio reikšmės paskelbimo duomenų šaltinyje laiko lagas yra 2 metai). Jeigu aprašomo rodiklio reikšmė 

yra apskaičiuojama iš kelių pirminių rodiklių, tuomet rodiklio reikšmės paskelbimo duomenų šaltinyje laiko 

lagas nurodomas pagal to pirminio rodiklio, kurio atveju atotrūkis tarp duomenų šaltinyje paskelbtos 

reikšmės laiko taško ir šios reikšmės paskelbimo laiko taško yra didžiausias, laiko lago dydį (pvz. jeigu 

aprašomas rodiklis yra apskaičiuojamas pasitelkiant du pirminius rodiklius ir vieno iš jų laiko lago reikšmė 

yra 1 metai, o kito – 2 metai, aprašomo rodiklio laiko lago reikšmė taip pat bus lygi 2 metams, kadangi 

reikalinga turėti abiejų pirminių rodiklių reikšmes tam, kad galėtų būti apskaičiuota aprašomo rodiklio 

reikšmė); 

14. Lentelės stulpelyje „Rodiklio reikšmės paskelbimo duomenų šaltinyje mėnuo“ tų rodiklių, kurie yra viešai 

prieinami reguliariai atnaujinamose duomenų bazėse (pvz. Eurostat, LR statistikos departamento) ir kurių 

paskelbimo datos yra žinomos, atveju yra nurodomas konkretus mėnuo, kurį įprastai yra paskelbiami 

naujausi rodiklio duomenys. Šiame lentelės stulpelyje pateikta informacija papildo lentelės stulpelyje 

„Rodiklio reikšmės paskelbimo duomenų šaltinyje laiko lagas“ pateiktą informaciją. Pavyzdžiui, jeigu 

lentelės stulpelyje „Rodiklio reikšmės paskelbimo duomenų šaltinyje laiko lagas“ nurodoma, kad atotrūkis 

tarp duomenų šaltinyje paskelbtos naujausios aprašomo rodiklio reikšmės laiko taško ir šios reikšmės 

paskelbimo laiko taško yra 1 metai, o lentelės langelyje „Rodiklio reikšmės paskelbimo duomenų šaltinyje 

mėnuo“ nurodoma, kad naujausios rodiklio reikšmės įprastai yra paskelbiamos gegužės mėnesį, tai leidžia 

numatyti, kad, pavyzdžiui, 2019 m. rodiklio reikšmė bus paskelbta 2020 m. gegužės mėnesį; 

15. Lentelės stulpelyje „Detaliausias prieinamas rodiklio geografinis matavimo lygmuo“ nurodoma, kokiu 

žemiausiu geografiniu lygmeniu (pvz. savivaldybių, apskričių, regionų, nacionaliniu) gali būti prieinami 

statistiškai patikimi duomenys pagal aprašomą rodiklį; 

16. Lentelės stulpelyje „Požymis: DVT rodiklis“, nurodoma, ar konkretus rodiklis naudojamas kaip nacionalinis 

darnaus vystymosi tikslų pasiekimo stebėsenos rodiklis. Jeigu rodiklis yra naudojamas kaip nacionalinis 

darnaus vystymosi tikslų pasiekimo stebėsenos rodiklis, stulpelyje nurodoma „Taip“. Jeigu rodiklis nėra 

naudojamas kaip nacionalinis darnaus vystymosi tikslų pasiekimo stebėsenos rodiklis, stulpelyje nurodoma 

„Ne“; 

17. Lentelės stulpelyje „Požymis: BP rodiklis“, nurodoma, ar konkretus rodiklis naudojamas Lietuvos bendrojo 

plano „Lietuva 2030“ įgyvendinimo pažangos stebėsenai. Jeigu rodiklis yra naudojamas Lietuvos bendrojo 

plano „Lietuva 2030“ įgyvendinimo pažangos stebėsenai, stulpelyje nurodoma „Taip“. Jeigu rodiklis nėra 

naudojamas Lietuvos bendrojo plano „Lietuva 2030“ įgyvendinimo pažangos stebėsenai, stulpelyje 

nurodoma „Ne“; 

18. Lentelės stulpelis „Uždaviniui matuoti skirto rodiklio sąsaja su tikslo rodikliu X“ pildomas tik uždavinio 

rodiklių atžvilgiu. Pildant šį stulpelį pasirenkama iš sąrašo „Tiesioginė“, „Netiesioginė“ arba „Nėra sąsajos“. 

Uždaviniui matuoti skirto rodiklio sąsaja su konkrečiu tikslo rodikliu, kurio numeris nurodomas stulpelio 

pavadinime, vietoje raidės „X“, nurodoma kaip „Tiesioginė“ tuo atveju, jeigu pasiekta uždaviniui matuoti 

skirto rodiklio reikšmė automatiškai pakeis ir konkretaus tikslo rodiklio reikšmę (pvz. pasiekus rodiklio 

„Transporto sektoriuje išmetamo ŠESD kiekio pokytis, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu“ siektiną reikšmę, 

automatiškai pasikeis ir esama rodiklio „Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 



sumažėjimas ES ATLPS nedalyvaujančiuose sektoriuose, palyginti su 2005 m.“ reikšmė, todėl uždaviniui 

matuoti skirto rodiklio sąsaja su minėtu tikslo rodikliu yra tiesioginė). Uždaviniui matuoti skirto rodiklio 

sąsaja su konkrečiu tikslo rodikliu nurodoma kaip „Netiesioginė“ tuo atveju, jeigu pasiekta uždaviniui 

matuoti skirto rodiklio reikšmė teoriškai gali paveikti konkretaus tikslo rodiklio reikšmę, tačau tik per tam 

tikrus tarpinius mechanizmus,  o šie tarpiniai mechanizmai ir konkretus uždavinio rodiklio siektinos reikšmės 

pasiekimo poveikio tikslo rodiklio reikšmei dydis turi būti nustatytas atliekant atskirą tyrimą (pvz. pasiekus 

uždaviniui matuoti skirto rodiklio „Alkoholio suvartojimas, tenkantis vienam šalies gyventojui, vyresniam 

negu 15 m. amžiaus“ siektiną reikšmę, tai turės poveikį tikslo rodiklio „Vidutinė tikėtina sveiko gyvenimo 

trukmė“ pokyčiui, bet tik tuo atveju, jeigu minėto uždaviniui matuoti skirto rodiklio pokyčiai paskatins 

reikalingus įvykti tarpinius pokyčius, pavyzdžiui, lems sumažėjusį su alkoholio vartojimu susijusių ligų 

paplitimą). Pasirinkimas „Nėra sąsajos“ pasirenkamas tais atvejais, kai pasiekus uždaviniui matuoti skirto 

rodiklio siektiną reikšmę, tai neturės jokios įtakos tam tikro tikslo rodiklio reikšmei arba galima įtaka yra 

labai tolima ir priklausoma nuo daugelio kitų, su konkrečiu analizuojamu rodikliu nesusijusių, veiksnių. Tuo 

pačiu principu pildoma tiek stulpelių, kiek konkrečiam tikslui priskirta jį matuojančių rodiklių; 

19. Lentelės stulpelis „Uždaviniui matuoti skirto rodiklio galima sąsaja su Plėtros programų priemonėmis“ 

pildomas tik uždavinio rodiklių atžvilgiu. Pildant šį stulpelį pasirenkama iš sąrašo „Tiesioginė“ arba 

„Netiesioginė“. Pildant šį stulpelį identifikuojama galima teorinė sąsaja tarp uždaviniui matuoti skirto 

rodiklio ir galimų įgyvendinti Plėtros programų priemonių. Sąsaja nurodoma kaip „Tiesioginė“ tais atvejais, 

kai teoriškai galima suplanuoti ir įgyvendinti tokias priemones, kurių įgyvendinimas automatiškai pakeistų 

uždaviniui matuoti skirto rodiklio reikšmę (pvz. jeigu siekiant rodiklio „Naujų mokslų daktaro laipsnį 

apsigynusių asmenų skaičius tūkstančiui 25–34 amžiaus gyventojų“ suplanuotų reikšmių būtų įgyvendinta 

priemonė, skirta naujoms doktorantūros vietoms finansuoti, jos sėkmingas įgyvendinimas iš karto pakeistų 

minėtam uždaviniui matuoti skirto rodiklio reikšmę). Sąsaja nurodoma kaip „Netiesioginė“ tais atvejais, kai 

teoriškai įgyvendintos Plėtros programų priemonės gali turėti įtakos uždaviniui matuoti skirto rodiklio 

reikšmės pasikeitimui, tačiau šį įtaka ir jos dydis turi būti nustatyti atskiro tyrimo metu (pvz. siekiant rodiklio 

„Suminis gimstamumo rodiklis“ galima įgyvendinti įvairias Plėtros programų priemones, skatinančias šio 

rodiklio siekimą, tačiau nėra galimybės įgyvendinti tokių priemonių, kurios tiesiogiai paveiktų rodiklio 

reikšmę); 

20. Lentelės stulpelyje „Kiti (NPP nenaudojami) prieinami rodiklio duomenų pjūviai“ nurodoma kokiais kitais, 

2021–2030 metų nacionaliniame pažangos plane nenaudojamais, pjūviais duomenų šaltinyje yra prieinami 

aprašomo rodiklio duomenys. 


