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Teisės aktai, turintys įtakos savivaldybių plėtros ir veiklos 
planavimui

• LR regioninės plėtros įstatymas, nuoroda: 
https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/3b9cbed0b6dc11eab9d9cd0c85e0b745

• LR strateginio valdymo įstatymas, nuoroda: 
https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/3b9cbed0b6dc11eab9d9cd0c85e0b745

• LR strateginio planavimo metodika (Vyriausybės nutarimo projektas, kol kas pateiktas pastaboms 
ir dar nepaskelbtas tar-e);

• 2021-2027 m. ES fondų investicijų programa, nuoroda: 
https://www.esinvesticijos.lt/lt//pasirengimas-2021-2027/2021-2027-m-es-fondu-investiciju-
programos-rengimas

https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/3b9cbed0b6dc11eab9d9cd0c85e0b745
https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/3b9cbed0b6dc11eab9d9cd0c85e0b745
https://www.esinvesticijos.lt/lt/pasirengimas-2021-2027/2021-2027-m-es-fondu-investiciju-programos-rengimas


Regioninės politikos institucijų sistema

Regiono plėtros taryba (RPT): pelno nesiekiantis ribotos 

civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įsteigtas 

nemažiau kaip ¾ apskrities savivaldybių

RPT administracijos 

direktorius: juridinio 

asmens vadovas, priimamas į 

pareigas konkurso, 

organizuojamo ir vykdomo 

Vyriausybės nustatyta tvarka, 

būdu kadencijai 4 m.

RPT kolegija: 

savivaldybių merai ir 

savivaldybių tarybų 

deleguoti šių savivaldybių 

tarybų nariai 

RPT visuotinis 

susirinkimas: regiono 

plėtros dalyviai –

įsteigusios savivaldybės

RPT administracija

Nacionalinė regioninės plėtros taryba: kolegiali 

Vyriausybės ir Vidaus reikalų ministerijos patariamoji 

institucija nacionalinės regioninės politikos formavimo 

ir įgyvendinimo klausimais

Kompetencijų centras: 
ekspertinės valstybės įstaigos ir 

išorės ekspertai

Patariamoji partnerių 

grupė: darbdaviai, 

profesinės sąjungos, 

bendruomenės NVO



RPT kolegijos sudarymo principai

• Kolegija sudaroma iš visų regiono plėtros tarybos steigėjomis esančių savivaldybių merų ir savivaldybių tarybų deleguotų 

šių savivaldybių tarybų narių. 

• Sudarant Kolegiją, turi būti užtikrinama, kad bendras Kolegijos narių skaičius nebūtų didesnis kaip šių dviejų skaičių suma:

1) regiono plėtros tarybos steigėjomis (dalyvėmis) esančių savivaldybių skaičiaus, padauginto iš 2; 

2) regiono plėtros tarybos steigėjomis (dalyvėmis) esančių savivaldybių gyventojų skaičiaus, padalinto iš 35 000. 

• Nustatant Kolegijoje savivaldybei atstovaujančių narių skaičių, turi būti užtikrinama, kad:

1) kiekvienai savivaldybei Kolegijoje atstovautų ne mažiau kaip du Kolegijos nariai; 

2) kiekvienai savivaldybei atstovaujančių Kolegijos narių skaičius būtų ne mažesnis kaip savivaldybės gyventojų skaičius, 

padalintas iš 35 000, išskyrus atvejį, kai šis skaičius viršytų 1/3 visų Kolegijos narių;

3) vienai savivaldybei atstovaujančių Kolegijos narių skaičius būtų ne didesnis už 1/3 visų Kolegijos narių;

4) savivaldybei, kurios gyventojų skaičius, padalintas iš 35 000, yra didesnis už 1/3 visų Kolegijos narių, atstovautų 1/3 

Kolegijos narių.



RPT kolegijos įgaliojimai

• tvirtina regiono plėtros planą ir jo pakeitimus; 

• tvirtina regiono plėtros plano įgyvendinimo ataskaitas;

• priima sprendimus dėl projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais, taip pat sprendimus dėl regiono plėtros tarybų 

sprendimų, kuriais projektai pripažinti regioninės svarbos projektais, pripažinimo netekusiais galios;

• nustato kompetencijų centro paslaugų regiono plėtros tarybai poreikį; 

• priima sprendimus dėl atstovavimo regionui tarptautinėse regionų bendradarbiavimo organizacijose ir dėl regiono plėtros 

tarybos bendradarbiavimo su kitų valstybių regionais; 

• priima sprendimus dėl pasiūlymų teikimo savivaldybių taryboms perduoti savivaldybių viešųjų paslaugų teikimo 

administravimo įgaliojimus regiono plėtros tarybai, o savivaldybių taryboms priėmus sprendimą perduoti konkrečius 

viešųjų paslaugų teikimo administravimo įgaliojimus regiono plėtros tarybai, priima sprendimus dėl tokių įgaliojimų 

įgyvendinimo;

• tvirtina regiono plėtros tarybos metinį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą;

• skiria regiono plėtros tarybos administracijos direktorių ir atleidžia jį iš pareigų.



Savivaldybių institucijų įgaliojimai

Savivaldybių tarybos:

• teikia pasiūlymus regiono plėtros tarybai dėl 
savivaldybėje numatomų įgyvendinti projektų 
pripažinimo regioninės svarbos projektais; 

• pagal kompetenciją priima sprendimus dėl Regionų 
plėtros programoje nustatytų išankstinių sąlygų 
įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje.

Savivaldybių vykdomosios institucijos:

• vadovaudamosi savivaldybių tarybų 
patvirtintais planavimo dokumentais ir (ar) 
kitais savivaldybių tarybų priimtais 
sprendimais, teikia pasiūlymus regiono 
plėtros tarybai dėl regiono plėtros plano ir 
jo pakeitimų;

• vadovaudamosi regionų plėtros tarybų ir 
savivaldybių tarybų priimtais sprendimais, 
organizuoja projektų įgyvendinimą;

• vadovaudamosi regionų plėtros tarybų ir 
savivaldybių tarybų priimtais sprendimais, 
organizuoja išankstinių sąlygų 
įgyvendinimą.



Nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo teritorijos

• regionų teritorijos;

• tikslinės teritorijos - teritorijos, išskirtos pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus, siekiant bent vieno iš 

šių tikslų:

1) papildomai skatinti palankių sąlygų socialinei ir ekonominei plėtrai neturinčios teritorijos vystymąsi, mažinant socialinius ar 

ekonominius skirtumus tarp regionų arba regiono vidinius socialinius ar ekonominius netolygumus;

2) išnaudoti išskirtinį teritorijos plėtros potencialą;

3) padėti prisitaikyti prie iš esmės pasikeitusių ekonominės ar socialinės aplinkos sąlygų.

• funkcinės zonos - ekonominiais ar socialiniais ryšiais pasižyminti ir (ar) bendrai naudojamą infrastruktūrą ir (ar) paslaugų tinklą 

turinti teritorija, kurios vystymas numatytas regiono plėtros plane ar kelių regionų plėtros planuose.

• prie Lietuvos ir kaimyninės valstybės bendros sausumos ar jūros sienos esančios teritorijos.



Valstybės lygmens planavimo dokumentų sistema



Regionų ir vietos lygmens planavimo dokumentų sistema

Regionų plėtros planai (4-10 m.)

Savivaldybių strateginiai plėtros planai (4-10 m.)

Savivaldybių strateginiai veiklos  planai (3 m.)

Savivaldybių įstaigų/seniūnijų metiniai veiklos planai (1 m.)

Regiono plėtros 
tarybos kolegija

Savivaldybės 
taryba

Savivaldybės 
administracijos 

direktorius



Regiono plėtros plano turinys ir finansavimas

1) Geografinė vietovė, kuriai taikomas Regiono plėtros planas (RPP1) apima:

• regiono teritoriją ir regione esančias tikslines teritorijas;

• funkcinę zoną, identifikuotą Regionų plėtros programoje (RPP) arba nustatomą RPT sprendimais. Funkcinėms zonoms, 
kurių teritorija visiškai ar iš dalies sutampa su daugiau kaip vieno regiono teritorija skirtos priemonės atitinkamai 
nustatomos keliuose Regiono plėtros planuose.

2) RPP1 pateikiama analitinės dalys bei RPP priemonės bei įgyvendinami  projektai;

3) RPP1 tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonės ir projektai finansuojami iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos 
Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) ir savivaldybių biudžetų lėšų ir gali būti finansuojami iš kitų šaltinių.

4) RPP1 įgyvendinti nustatoma ES fondų lėšų dalis nuo Lietuvos Respublikai skiriamų ES fondų lėšų, išreikšta procentine 
išraiška, turi būti ne mažesnė kaip 85 procentai vidutinės paskutinių trejų finansinių metų vietos valdžios sektoriaus išlaidų 
bendrojo kapitalo formavimui dalies, palyginti su visu valdžios sektoriumi.



2021-2027 m. ES investicijų programos projektas (5-asis 
prioritetas „Piliečiams artimesnė Lietuva“)

Konkretus uždavinys:

Integruotos socialinės, ekonominės ir aplinkos vietos plėtros skatinimas, puoselėjant kultūros paveldą ir saugumą, įskaitant 

kaimų ir pajūrio vietoves, taip pat pasitelkiant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą.

Planuojamos veiklos:

– investuoti į funkcinių zonų centrus, sprendžiant jų esmines problemas: investicijų ir darbo vietų trūkumo Lietuvos 

Respublikos teritorijos bendrojo plano išskirtoje centrų grupėje, apimančioje regioninius centrus, prioritetinius regionų 

ekonominės plėtros centrus ir kurortus (toliau bendrai vadinama – ekonominiais centrais) ir 3 didžiausių miestų (Vilniaus, 

Kauno, Klaipėdos) driekos problemos sprendimą;

– mažinti paslaugų prieinamumo netolygumus ir didinti transporto integraciją tam, kad užtikrinti minėtų centrų ir 

aplinkinių teritorijų sanglaudą.

Įgyvendinant visas uždavinio veiklas, prioritetas bus teikiamas esamų pastatų ir statinių panaudojimui, nekuriant papildomos 
infrastruktūros: kultūros paveldo įveiklinimui, neefektyviai naudojamų pastatų ar statinių konversijai, daugiafunkciškumui ir 
mišriam naudojimui.



2021-2027 m. ES investicijų programos projektas (5-asis 
prioritetas „Piliečiams artimesnė Lietuva“)

- Miestų kompaktiško vystymosi skatinimas: bus investuojama į urbanizuotų teritorijų pritaikymą mišriam naudojimui
(pvz. pramonines, komercines teritorijas pritaikant kultūrinei ar laisvalaikio veiklai), urbanizuotų teritorijų atgaivinimą ir
konversiją, šias teritorijas panaudojant vidinei miesto plėtrai, įskaitant trūkstamos socialinės infrastruktūros įrengimą
pagrindinių viešųjų paslaugų (ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, pirminės sveikatos priežiūros) teikimui aukšto
gyventojų tankumo (nuo 1500 gyv./km2) aglomeracijų dalyse, kur tokios paslaugos nėra pasiekiamos pėsčiomis. Šiomis
investicijomis siekiama paskatinti gyventojus dažniau rinktis gyvenamą vietą jau urbanizuotose teritorijose, turinčiose gerai
išvystytą socialinės infrastruktūros tinklą ir efektyvią viešojo transporto sistemą, taip mažinant miestų drieką.

- Sumanaus miesto („Smart city“) technologijų diegimas. Diegiant šias technologijas bus siekiama mažinti miestų driekos
neigiamą poveikį aplinkai ir didinti infrastruktūros naudojimo efektyvumą miesto ir priemiesčių teritorijose.

- Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas ekonominių centrų ir didžiųjų miestų aglomeracijų funkcinėse zonose:
viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų veiklos konsolidavimas, prioritetą teikiant kelių savivaldybių teritorijas
aptarnaujančioms arba kelių tipų paslaugas („po vienu stogu“) teikiančioms įstaigoms, pagalba diegiant reagavimo į poreikį
(angl. – „on demand“) paslaugas, mobilias paslaugas, paslaugas namuose, perduodant viešųjų paslaugų teikimą
nevyriausybinėms ir bendruomeninėms organizacijoms ar įgyvendinant kitus efektyvumą didinančius viešųjų paslaugų
modelius. Šiomis investicijomis siekiama skatinti savivaldybių ir kitų viešųjų paslaugų teikėjų iniciatyvas, susijusias su
bendru turto, žmogiškųjų išteklių naudojimu arba valdymu, taip pat kitas bendradarbiavimo formas, kuriomis kompleksiškai
sprendžiamos paslaugos prieinamumo ir išteklių naudojimo efektyvumo problemos ir didinamas viešųjų paslaugų sistemų
tvarumas.



2021-2027 m. ES investicijų programos projektas (5-asis 
prioritetas „Piliečiams artimesnė Lietuva“)

- Regioninė transporto integracija: numatoma investuoti į savivaldybių viešojo transporto sistemų tarpusavio integraciją,
regioninių transporto valdymo sistemų sukūrimą, reagavimo į poreikį principu veikiančių viešojo transporto paslaugų
kūrimą; pėstiesiems, dviračiams, viešajam transportui skirtos infrastruktūros įrengimą didžiųjų miestų aglomeracijų ir
ekonominių centrų teritorijose, kuriose kartu investuojama pagal kitas uždavinio veiklas, taip pat esamose pramoninės ar
komercinės paskirties teritorijose ir į šių teritorijų jungtis su atitinkamų funkcinių zonų gyvenamosiomis teritorijomis.
Šiomis investicijomis siekiama sukurti viešojo transporto ir darnaus judumo sistemas, peržengiančias savivaldybių ribas,
taip padidinant didžiųjų miestų aglomeracijų ir ekonominių centrų sukuriamų darbo vietų ir paslaugų prieinamumą jų
funkcinių zonų gyventojams;

- Regionų plėtros tarybų gebėjimų stiprinimas: bus stiprinami įsteigtų regionų plėtros tarybų kolegijų narių ir
administracijų gebėjimai, suteikiant įgūdžius ir žinias, kurių reikia teritorinių strategijų įgyvendinimui. Regionų, kuriuose
yra Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos aglomeracijos, atveju prioritetas bus teikiamas urbanistinės plėtros temoms ("sumanaus
miesto" analitinių įrankių taikymo, erdvinio planavimo, poveikio aplinkai vertinimo ir valdymo, bendruomenės įtraukimo
ir pan.); regionų, kuriuose yra ekonominiai centrai atveju prioritetas bus teikimas ekonominės plėtros skatinimo temoms
(finansinių, reguliacinių, rinkodaros ir pan. ekonominės plėtros priemonių derinimo, siekiant pritraukti investicijas ir kurti
darbo vietas). Šiomis investicijomis bus papildomos kitos pagal šį uždavinį įgyvendinamos veiklos, užtikrinant jų
efektyvumą.

- Gerosios praktikos perdavimas ir perėmimas (tinklaveika): bus remiamas regionų ir savivaldybių tarpusavio
bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su MTEPI institucijomis, įmonėmis, NVO, įskaitant technologijų perdavimą,
taikomuosius tyrimus, socialinius eksperimentus, socialinių ir valdymo inovacijų diegimą, savivaldybių administracinių
procedūrų harmonizavimą. Šiomis investicijomis bus papildomos kitos pagal šį uždavinį įgyvendinamos veiklos,
užtikrinant jų efektyvumą.


