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Regioninės politikos status quo

• Gaunamos ES fondų parama investicijos
• Investicijos įsavinamos investuojamos
• Sukuriant tam tikrą infrastruktūrą
• Regiono plėtros tarybos dalyvauja 

skirstant ES paramą investicijas pagal 
ministerijų taisykles



Sukurta 3846,5 m2 viešųjų ar komercinių statinių



REGIONINĖS POLITIKOS BALTOJI KNYGA
(pasiūlyta keisti požiūrį)

• Regionų plėtros tarybų vaidmuo – ne tik techninės projektų atrankos procedūros, bet ir 
visavertis politikos koordinavimas bei savivaldybių bendrų reikalų sprendimas

• Funkcinės zonos (funkciniai regionai/funkcinės teritorijos) be administracinių ribų

• Regioninės paslaugos (naujos regionų tarybų funkcijos)

• Teisinės, fiskalinės ir kitos paskatos investicijų pritraukimui ir darbo vietų kūrimui

• Plėtros ir inovacijų rėmimo skatinamosios priemonės regionų lygiu (regioninė specializacija)

• Didesnis dėmesys regionų ir vietos gebėjimams ir kompetencijai

• Didesnis dėmesys įrodymais pagrįstam valdymui, įskaitant bandomąsias iniciatyvas („pilotus“)

• Didesnis dėmesys bendradarbiavimo, viešųjų ryšių ir regioninės rinkodaros iniciatyvoms



Kitas požiūris gali veikti ir su esamu reguliavimu – kuriami geresni 
įrankiai regionams ir savivaldybėms

• GIS įrankiai („Sumanūs regionai“);
• Sąnaudų-naudos analizės metodai (regioninėms 

strategijoms);
• Kokybės vadyba (paslaugų standartai);
• Procesų vadyba (procesų žemėlapiai ir 

optimizacija);
• Komunikacinės strategijos/metodai (vidinės ir 

išorinės)



Reikiami pokyčiai

• Planavimo paskui pinigus („money based“) principą pakeisti vizijų
įgyvendinimo („vision based“) principu. T.y. regionai kurtų viziją ir strategiją,
o atsižvelgiant į tai valdžios institucijos kartu su savivaldybėmis, privačiais
investuotojais – ieškotų finansavimo šaltinių. Regiono tikslas – suformuoti
tokią strategiją, į kurią norėtų ir galėtų investuoti ir viešasis, ir privatusis
sektoriai.

• Regioninę politika orientuoti į teritorinę sanglaudą. T.y. bet kurioje Lietuvos
vietoje gyvenantis žmogus turi gauti pakankamai kokybiškas valstybės,
privačias paslaugas, lengvai pasiekti darbo vietas.



Todėl turime planuoti geriau

• Daugiau vizijos

• Dar daugiau integruoto požiūrio

• Daugiau kryptingų ir tikslingų veiksmų

• Daugiau orientacijos į rezultatus

• Daugiau platesnio ir integruotesnio požiūrio į finansavimo šaltinius ir 
jų galimybes



BANDOMOSIOS INICIATYVOS („PILOTAI“)



Baltojoje knygoje numatytos bandomosios 
iniciatyvos (pilotai)
• Regioninės politikos priemonių planavimas ir įgyvendinimas

funkcinėse zonose (Tauragė+ regionas; Šalčininkai+...)

• Teritoriniu principu veikiantis finansinis instrumentas

• Regioninis viešųjų paslaugų organizavimo modelis



Regioninės paslaugų sistemos
• Gyventojų poreikių analizė (>10 000 gyventojų statistinis 

tyrimas ir kokybiniai metodai)
• Apribojimų ir kliūčių sumažinimas (procesų „išvalymas“)
• Procesų, funkcijų ir kokybės standartas („regioninis ISO“)
• Tarpsavivaldybinio atsiskaitymo mechanizmas;
• Koordinavimo funkcijų nustatymas regiono plėtros 

taryboms;
• Esamo (pagal galimybes) ir būsimo ES finansinio periodo 

lėšų panaudojimas infrastruktūros ir techninėms (IT ir kt.) 
priemonėms

• Regionai skirtingi – regionų lygiu valdomos paslaugos gali 
skirtis



Regioninės politikos priemonių planavimas ir 
įgyvendinimas funkcinėse zonose
• Ekspertų kompetencijos tinklų sukūrimas
• Vietos partnerių sutelkimas
• Kokybiškų metodinių priemonių parengimas regionų plėtros 

taryboms ir savivaldybėms (procesų valdymo ir kokybės vadybos 
sistemos, planavimo metodiniai dokumentai, sąnaudų-naudos 
analizės instrumentai, užsienio šalių praktikos pritaikymo 
rekomendacijos, komunikacijos strategijos ir kt.);

• Finansavimo modelio išbandymas (konkrečiais projektais), 
rezultatų įvertinimas

• Nauji integruoto regioninio planavimo principai



Ką turėsim padaryti?
• Susitelkti ir (nes turim ribotą laiko limitą):

• Apsibrėžti teritoriją (funkcinę zoną)
• Įsivertinti esamą situaciją
• Nustatyti poreikius
• Parengti strategiją ir veiksmų planą
• „Surasti“ finansavimo šaltinius
• Parengti ir įgyvendinti projektą (-us)
• Integruoti veiksmus į integruotų teritorijų vystymo programą ir regiono plėtros planą 
• Integruoti veiksmus į regiono plėtros planą po 2020 m.
• Įsivertinti kaip viskas „veikia“

• Mokytis iš (nes darydami mokomės - „learning by doing“):
• Turimos patirties
• Daromų klaidų

• Parengti naują regioninės plėtros planavimo ir finansavimo modelį (kad kiti regionai 
pasinaudotų gerąja patirtimi)



Tauragė+ regiono bandomoji strategija
• Naujas požiūris į integruotas teritorines investicijas – planuojamas ne teritorijos vystymas, 

bet ieškom sprendimų atskiroms sritims (investicinio patrauklumo didinimas, viešųjų 
paslaugų prieinamumas, ...) funkciniais ryšiais susijusioje teritorijoje

• Daugiau integruoto požiūrio į finansavimo galimybes – ne tik ES investicijos, bet ir kiti 
finansavimo šaltiniai, ne 20+ projektų finansavimo sąlygų aprašų, bet vienas finansavimo 
sąlygų aprašas 

• Platesnis partnerių įsitraukimas – ne tik formalus derinimas, bet ir realus poreikių atliepimas

• Pasirengimas regiono plėtros planavimui po 2020 m. – pilotinė iniciatyva bus pagrindas 
planavimo ir planų įgyvendinimo finansavimo mechanizmui ir regiono specializacijos krypčių 
įtraukimui



Galimybės plėtrai po 2020 m.

Turbūt bus mažesnės



Ačiū už dėmesį

www.nrp.vrm.lt


