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Regioninės politikos raida 



Status quo: Akmens amžius 

Žemės ūkio revoliucija, įvykusi apie 10 000 pr. m.e., suteikė didelį 
postūmį statybai. Žmonės, tapo sėslesni, kad galėtų dirbti laukus ir ėmė 
statyti pastatus.  



Sukurta 3846,5 m2 viešųjų ar komercinių statinių 
 



Užsienio šalių patirtis: Bronzos amžius 

• Iškilo didžiųjų upių slėnių, įskaitant Nilą, Tigrą ir Eufratą, Indą ir Huang 
Ho-kultūros. Susikūrė pirmosios bendruomenės, kurios buvo  
pakankamai didelės, kad jos būtų vadinamos miestais. Didėjo turtinė 
nelygybė, susijusi su techninėmis naujovėmis. Atsirado regioninė 
gamybos specializacija. 



Užsienio šalių patirtis: Graikijos civilizacija 

Atėnai 5-4 amžiuje pr. m. e. turėjo nepaprastą valdymo sistemą: 
demokratiją. Pagal šią sistemą visi piliečiai turėjo lygias politines teises, 
žodžio laisvę ir galimybę tiesiogiai dalyvauti politinėje arenoje. Be to, 
piliečiai ne tik dalyvavo tiesioginėje demokratijoje, kuria jie patys 
priėmė sprendimus, kuriais jie gyveno, bet ir aktyviai tarnavo 
institucijose, kurios juos valdė. 



Užsienio šalių patirtis: Romos civilizacija 

Geriausi senojo pasaulio kelių statytojai buvo romėnai, kurie suprato 
geros susisiekimo sistemos ekonominius ir administracinius privalumus. 
Romėnai buvo ir pirmieji sukūrę viešojo transporto ir pašto sistemas, 
kurios buvo pranoktos tik XIX a. atsiradus geležinkeliams. 



Jūros lygis +5 metrai Jūros lygis +20 metrų 

Naujos galimybės plėtrai* 
  
 
 
 
 
 
*po 2100 m. 



ES sanglaudos politika po 2020 m.  

(-) 

•Bus mažiau € 

•Bus mažiau subsidijų (taip pat ir verslui) 

•Bus daugiau administracinės naštos (inovatyvūs 
instrumentai ir „supaprastinimai“) 



ES sanglaudos politika po 2020 m.  

(+) 
•Bus mažiau įsisavintų € 
•Bus daugiau į vietovę orientuoto požiūrio (place based 

approach) 
•Bus daugiau dėmesio strateginiams klausimams (kad 

neperkelti uosto į Tauragę) 



Naujoji regioninė politika  
– naujos galimybės dabar 

• Kolegialumas, atvirumas, koordinacija 

• Racionaliai valdomi ištekliai, orientacija į rezultatus 

• Sumanūs įrankiai 



Regioninės politikos Baltoji knyga 

• Regioninės politikos Baltąją knygą parengė Vidaus reikalų ministerija. Jai talkino 
Vidaus reikalų ministro sudaryta komisija, kurioje dirbo ministerijų, Seimo valstybės 
valdymo ir savivaldybių komiteto, Lietuvos savivaldybių asociacijos, asocijuotų verslo 
struktūrų, akademinės ir kitų bendruomenių atstovai (per 100 žmonių) 

 
• Dokumentas buvo rengiamas siekiant suderinti vietos savivaldos, regionų ir 

centrinės valdžios bei socialinių ir ekonominių partnerių tolygios valstybės plėtros 
vizijas ir veiksmus joms pasiekti 

 
• Apimamas laikotarpis nuo 2017 iki 2027 metų, siekiant nubrėžti ilgalaikės regionų 

plėtros gaires 
 



4WD 

Verslas Mokslas 

Valdžia Bendruomenė 



Regioninės politikos iššūkiai: 
• Geografiškai subalansuotas darnus ir tvarus ekonomikos augimas (kad 

būtų darbo vietų) 

• Kokybiškos gyvenimo sąlygos visoje Lietuvoje (kad būtų pakankamos 
kokybės viešųjų paslaugų) 

 

Tikslas: 
• Sudaryti oraus, aktyvaus, saugaus, sveiko ir patrauklaus gyvenimo ir 

darbo prielaidas visoje Lietuvoje 



Uždaviniai  

1. Sukurti veiksmingos regioninės politikos sistemą 

2. Užtikrinti, kad darnus ir tvarus ekonomikos augimas būtų 
geografiškai subalansuotas  

3. Sudaryti kokybiško gyvenimo sąlygas visoje Lietuvoje 

4. Pagerinti regionų įvaizdį 

 



1 uždavinys: sukurti veiksmingos regioninės politikos 
sistemą 

• Gerinamos savivaldos konsultacijos su 
gyventojais 

• Savivaldybėms priskiriama ekonominės 
aplinkos gerinimo funkcija ir gerinamos 
sąlygos jai vykdyti 

• Sukuriamas Vietos plėtros fondas 

• Veikia regionų kompetencijų biurai 

• Į regionų plėtros tarybų veiklą 
įtraukiamas verslas ir socialiniai 
partneriai (1/3 narių) 

• Plečiamos regionų plėtros tarybų galios 

• Išlaikome 10 apskričių, bet leidžiame 
funkcinius regionus ir ranguojame 
regioninius centrus 

• Koordinuota ir operatyvi regioninės 
politikos sistema 

• „Sumanūs regionai“ leidžia objektyviai 
vykdyti regioninę politiką 

• 2020 m. atnaujinamas Lietuvos 
teritorijos bendrasis planas 



2 uždavinys: užtikrinti, kad darnus ir tvarus ekonomikos 
augimas būtų geografiškai subalansuotas 

• Nuo 2018 m. savivaldybėms nemažinama 
bendroji biudžeto dotacija, jeigu joms pavyks 
surinkti viršplaninių GPM mokesčio pajamų 

• Paprastinamos ir greitinamos žemės panaudos 
investiciniams projektams procedūros 

• Sudaromos sąlygos greitai įtraukti naujas 
teritorijas ir pašalinti nekonkurencingas 
teritorijas LEZ 

• Atsižvelgiant į regionų geografinę, ekonominę 
ir kultūrinę specifiką įgyvendinami papildomi 
plėtros projektai 

• Įgyvendindama regionų ekonominė 
specializacija 

• Priemonės verslui pritraukti į regionus: 
„Investicijų greitukas“, ŪKMIN regioninės 
priemonės verslui ir t.t. 

• Švietimo sistema pritaikoma regiono 
poreikiams 

• Gerinamas susisiekimas tarp dirbančiųjų ir 
darbo vietų 

• Vykdomas savivaldybių ir regionų atstovavimas 
per Lietuvos diplomatines atstovybes 

• Valstybės darbo vietų kūrimas regionuose, 
įkurdinant naujai steigiamas ar 
reorganizuojamas valstybės įstaigas ne Vilniuje 



3 uždavinys: sudaryti kokybiško gyvenimo sąlygas 
visoje Lietuvoje 

• Suderinamas paslaugų pasiekiamumo standartas 
visoje Lietuvos teritorijoje 

 

• Užtikrinama pakankama viešųjų paslaugų kokybė 
Lietuvos gyventojams, nepaisant to, kur jie gyvena 

 

• Įtraukiami alternatyvūs viešųjų paslaugų teikėjai, 
galintys užtikrinti geriausią kainos ir kokybės santykį 

 

• Gyvenamasis būstas: siūlomos lengvatinės paskolos 
jaunoms šeimoms ne didmiesčiuose 

• Švietimas: užtikrinamas kokybiškas ugdymas visoje 
Lietuvoje, vyksta mokytojų pritraukimas į vietas, kur 
jų labiausiai trūksta, gerinamos mokymosi sąlygos 
grįžtantiems iš užsienio 

• Psichologinė aplinka: pagalba šeimai, pozityvus 
auklėjimas, paslaugos senjorams ir jaunimui 
savivaldybėse 

• Sveikata: kokybiškos paslaugos visiems Lietuvos 
gyventojams, paskatos gydytojams dirbti 
regionuose 

• Kultūra: regioninės priemonės, tautinių 
bendruomenių skatinimas, profesionalių kolektyvų 
judumas po regionus 

 



4 uždavinys: pagerinti regionų įvaizdį 
 

 

 

 
 

• Vyksta aktyvios diskusijos apie gerąją regioninės politikos praktiką 
• Teikiama informacija apie galimybes gyventi, mokytis, dirbti ir auginti vaikus 

regionuose 
• Gyventojai raginami įsitraukti į regionų plėtrą ir įvaizdžio gerinimą (konkursai, 

socialinės akcijos ir t.t.) 
• Vystomi savivaldybių ir regionų ryšiai su užsienio lietuviais 
• Apdovanojamos geriausiai dirbančios savivaldybės ir regioninis verslas 
• Mezgamas regioninių ambasadorių tinklas, skleidžiantis pozityvias žinias apie 

galimybes regionuose 
 
 
 



Naujas požiūris į investavimą: 
• Nebe ES, valstybės, savivaldybės, ..., bet 

mūsų visų pinigai 
• Nebe parama, bet investicijos 
• Lėšos nebe įsavinamos, panaudojamos, 

bet investuojamos 
• Ne tik kiekybiniai kiekybiškai vertinami 

produktai, bet ir analizuojama, ar 
kokybiški bus rezultatai 

• Ne pastatų, o gyvenimo kokybė 



Atviresni regionai: 

• 1/3 regionų plėtros tarybų narių 
sudarys socialiniai ir ekonominiai 
partneriai, padedantys suderinti 
bendruomenės, valdžios ir verslo 
iniciatyvas  

• Atveriamas kelias peržengiančioms 
administracines ribas iniciatyvoms 
(funkciniai regionai) 



Regioninė specializacija (I) 

• Aiškiai identifikuotas regiono 
išskirtinumas (specializacija) 

• Kryptinga plėtra ir rinkodara  
• Profesinio ir kolegijų mokslo reforma –

kiekvieno regiono poreikiams  
• Regioniniai ES finansavimo kvietimai 

konkrečių sričių įmonėms 
• Būtina verslo plėtrai viešoji 

infrastruktūra  
• Skirtingų sričių ekspertų partnerystės 
• Kita (laukiame siūlymų) 



Kur specializuosis Klaipėdos ir 
Tauragės regionai? 



Klaipėda 4.0 

• 1. Jūrinė ekonomika 
• 2. Bioekonomika 
• 3. Kūrybinė ir paslaugų 

ekonomika 
• 4. Pažangios pramonės 

ekonomika 
• 5. Darnus pakrančių ir jūros 

turizmas 
• 6. Inovatyvus ir ekologinis 

žemės ūkis 



Tauragė 4.0 

1. Inovatyvi eksportuojanti 
gamyba ir paslaugos 

2. Miškininkystė, mediena ir 
baldų pramonė. 

3. Maistas ir žemės ūkis 

4. Cleantech/Greentech 

5. Paslaugų centrų kūrimas   

6. Turizmas 

 



Pašalinus dublikatus – mėlynai žalias regionas* 

Klaipėdos regionas 

1. Jūrinė ekonomika 

2. Bioekonomika 

3. Kūrybinė ir paslaugų ekonomika 

4. Pažangios pramonės ekonomika 

5. Darnus pakrančių ir jūros turizmas 

6. Inovatyvus ir ekologinis žemės ūkis 

 

Tauragės regionas 

1. Inovatyvi eksportuojanti gamyba ir 
paslaugos 

2. Miškininkystė, mediena ir baldų 
pramonė 

3. Maistas ir žemės ūkis 

4. Cleantech/Greentech 

5. Paslaugų centrų kūrimas   

6. Turizmas 

 
* Tačiau specializacija galėtų būti labiau specializuota 



Kodėl regioninė specializacija? 
• Gali būti atsisakoma kvotų (ir „įsisavinimo“); 

• Tai teritorinis investavimo būdas (pagal vietos, o ne ministerijos poreikius); 

• Kokybiškų projektų „pipeline“ (nuo koncepcijos parengimo, partnerių 
pritraukimo iki galutinio rezultato pasiekimo), neapsiribojant konkrečiu 
finansavimo šaltiniu/įstaiga. 

• Geresnis įvairiapusių projektų finansavimo šaltinių prieinamumas (Lietuvos 
bei užsienio privačių rinkos dalyvių, finansinių institucijų, Europos Komisijos 
iniciatyvų ištekliai regionų/vietos plėtrai); 

• Galimas dalinio/pilno grįžtamumo regionų plėtros finansavimo modelis 
(Vietos plėtros fondas), mažinantis priklausomybę nuo subsidijų ir dotacijų 



Nauji įrankiai - „Sumanūs regionai“: 

 
*Įvertinus kokybės, pajėgumo, pageidaujamo kelionės laiko, 
tikslinės grupės dydžio, sąnaudų kriterijus, galima rasti 
geriausiai gyventojų poreikius atitinkančias vietas ir įstaigas. 
Kviečiame prisijungti: https://arcg.is/040qy9 

 

• Objektyvios žinios apie žmonių poreikius ir 
institucijų galimybes 

• Investicijos ir ištekliai ten, kur reikia 
• Užtikrintas paslaugų pasiekiamumas 
• Koordinuoti tarpinstituciniai regioniniai 

sprendimai 
• Ekonominio augimo ir žmonių skaičiaus augimo 

siekianti savivaldybių finansavimo politika 
• Gyvas Lietuvos teritorijos bendrasis planas 

https://arcg.is/040qy9
https://arcg.is/040qy9


Kuriamos regioninės paslaugų sistemos: 
• Kad autobusas nesustotų ties savivaldybės riba, 

o traukinys kursuotų ne tik pagal grybautojų 
grafiką (regioninis transportas); 

• Kad visi gyventojai visas paslaugas  pasiektų per 
30 minučių (atnaujintas GMP parkas, 1000 km 
žvyrkelių), o darbą – per valandą; 

• Kad koncentruojant paslaugų vietas, jos taptų 
kokybiškos (multicentrai); 

• Kad internetas visoje Lietuvoje visada 
nustebintų atvykusius iš užsienio 



Ir viskas bus gerai 


