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Regionų plėtros programos finansavimas (ES)
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Regioninės pažangos priemonės

• Stiprinti regionų ekonominį augimą, atsižvelgiant į jų potencialą (VRM)

• Didinti darbo vietų pasiekiamumą ir viešųjų paslaugų prieinamumą visiems (VRM)

• Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus (SADM)

• Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose (SAM)

• Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą (SAM)

• Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams (ŠMSM)

• Plėtoti įvairialypį švietimą  vykdant visos dienos mokyklų veiklą (ŠMSM)

• Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse (SM)

• Skatinti darnų judumą miestuose (SM)

• Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (AM)

• Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje (AM)

• Sutvarkyti praeityje užterštas ir pažeistas urbanizuotas teritorijas (AM)

• Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą (AM)

• Stiprinti savivaldybių aplinkos oro monitoringą (AM)



Regionų plėtros programos struktūra

• Analizė ir pagrindimas (problemos, jų sąsajos ir mastas)

• Regioninės pažangos priemonės ir preliminarios reikalingos 
pažangos lėšos, išankstinės sąlygos

• Rodikliai, jų reikšmės, rodiklių diferencijavimas ir detalizavimas

• Preliminariai numatomos pažangos lėšos regionams



Regioninės plėtros problemos

1. Skirtingas regionų ekonominio augimo potencialas ir netolygi 
ekonomikos plėtra.

2. Atskiriems regionams būdinga didesnė skurdo rizika ir  
socialinė atskirtis.

3. Nepakankamai tvari aplinka, neigiamai įtakojanti regionų 
patrauklumą.



1 problema.  Skirtingas regionų ekonominio augimo 
potencialas ir netolygi ekonomikos plėtra

• Regioniniai ekonominiai skirtumai ir skirtumai regionų viduje nemažėja

• Pastebimi ir ženklūs darbo rinkos tarpregioniniai skirtumai.

• Sprendžiant problemą numatoma prisidėti prie NPP siekio padidinti 
užimtumo lygį bei dirbančiajam tenkančią pridėtinę vertę (našumą) bei 
sumažinti šių rodiklių tarpregioninius ir vidinius regionų netolygumus. 

• RPP numatomos investicijos į ekonominio potencialo stiprinimą, 
investicinio patrauklumo didinimą, verslumo ugdymą ir verslo 
aplinkos gerinimą, siekiant kurti naujas kokybiškas darbo vietas ir plėtoti 
aukštą pridėtinę vertę kuriančius verslus.

Alytaus regionas:

• Regionas kurio BVP/gyventojui (52 proc. ES, 60 proc. Lietuvos vidurkio) ir sukuriama 
pridėtinė vertė, tenkanti vienam dirbančiajam (14,9 tūkst. Eur, šalies vidurkis: 21,6) yra 
viena žemiausia tarp visų regionų, nors užimtumas - artimas regionų vidurkiui.



2 problema. Atskiriems regionams būdinga didesnė skurdo rizika 
ir socialinė atskirtis

• Didėjant ekonominiams skirtumams tarp regionų, didėja ir gyventojų pajamų, skurdo rizikos ir 
socialinė atskirties netolygumai. 

• Gyventojų senėjimo ir migracijos procesai (išorinė ir vidinė migracija) daro spaudimą Lietuvos 
kaimiškosioms vietovėms ir nutolusiems regionams.

• Sprendžiant problemą numatoma prisidėti prie NPP siekio sumažinti asmenų, patiriančių skurdą ir 
socialinę atskirtį, dalį. 

• RPP numatomos investicijos į socialinės įtraukties stiprinimą ir bazinių poreikių užtikrinimą
teikiant kokybiškas, inovatyvias, kompleksines viešąsias paslaugas, kuriant trūkstamą 
infrastruktūrą bei efektyviai ir tvariai naudojant jau turimą viešąją infrastruktūrą ir užtikrinant 
viešųjų paslaugų kokybę bei prieinamumą visoje Lietuvos teritorijoje.

Alytaus regionas:

• Visuomenės senėjimas lems didesnį sveikatos ir socialinių paslaugų poreikį. 

• Labai skirtingas gyventojų tankumas atskirose regiono dalyse lemia tai, kad vienu metu 
susiduriama ir su retai gyvenamos teritorijoms būdingomis problemomis (pvz. – gyventojų, 
aprūpinamu centralizuotai teikiamu vandeniu dalis – 71 proc., šalies vidurkis 82 proc.) ir su 
dažniau miestams būdinga socialinio būsto prienamumo problmema (patenkintas socialinio būsto 
poreikis 2020 m. – 52%, trečias žemiausias po Vilniaus ir Klaipėdos regionų).

• Susiduriama su didelėmis visuomenės sveikatos problemomis, standartizuotas prevencinėmis 
priemonėmis išvengimas mirtingumas aukščiausias tarp visų regionų (2020 m. 356 / 100 tūkst
gyv., šalies vidurkis – 309).



3 problema. Nepakankamai tvari aplinka, neigiamai įtakojanti 
regionų patrauklumą

• Klimato kaitos, urbanizacijos procesai, gyventojų elgsenos pokyčiai, ilgą laiką 
praeityje besikaupusios ir nespręstos aplinkos apsaugos problemos veikia 
gamtines šalies ekosistemas, bei infrastruktūrą ir daugumą ūkio sektorių visuose 
regionuose, tai atsiliepia regionų ekonominės ir gyvenamosios aplinkos 
patrauklumui.

• Sprendžiant problemą numatoma prisidėti prie NPP siekių pagerinti gyvenamąją 
aplinką, o per ją ir gyvenimo kokybę, taip didinant regionų patrauklumą. RPP 
numatomos investicijos mažinančios  oro, vandens, grunto užterštumą, poveikį 
klimato kaita ir didinant atsparumą.

Alytaus regionas:

• Santykinai "žalias" regionas vertinant neparalaidžių dangų ir žaliosios infrastruktūros santykį
(vienam km2 žaliosios infrastruktūros tenka 0,85 km2 naprelaidžių dangų, šalies vidurkis 1,15) ir
potencialai užterštų teritorijų tankį (0,15 / km2, lygus šalies vidurkiui) ir oro taršos nulemtą
mirtingumą.

• Lyderis tarp visų regionų pagal pagal perdirbamų atliekų dalį – 70 proc. Surinktų atliekų

• Tačiau dideli atstumai iki darbo vietų (įskaitant keliones į kitus regionus) ir žemas viešojo
transporto intensyvumas už Alytaus ir Drukininkų ribų lemia didžiausius tarp visų regionų
gyventojų kelionių nulemtus ŠESD išmetimus (2,05 tCO2e/gyv., šalies vidurkis 1,42).



Rodikliai
• Pateikiamos NPP rodiklių ir RPP rodiklių sąsajos

• Regionams numatomos tik NPP 7 strateginio tikslo poveikio rodiklių 
siektinos reikšmės:

• Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų) | procentai 

• Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių 
įmonių), tenkanti vienam dirbančiajam per metus | tūkst. eurų

• Asmenys, patiriantys skurdo riziką ar socialinę atskirtį | procentai

• Programos priede nurodomos RPP rodiklių, prie kurių regionai gali 
prisidėti, pradinės reikmės ir kurios būtų perkeltos į regionų plėtros planus.



NPP 7 strateginio tikslo „Tvariai ir subalansuotai vystyti Lietuvos teritoriją ir mažinti 
regioninę atskirtį“ rodikliai

Regionas RPP integruojantis rodiklis

Pradinė 

rodiklio 

reikšmė

(metai)

Siektina 

rodiklio 

reikšmė

(2025 m.)

Siektina 

rodiklio 

reikšmė

(2030 m.)

Alytaus regionas

Gyventojų užimtumo lygis (15–64 

metų) | vidutiniai skirtumai tarp regiono 

savivaldybių (standartinis nuokrypis)

66,9

(2020)
68,3 70,9

Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis 

pagal veiklos vykdymo vietą 

(nefinansinių įmonių), tenkanti vienam 

dirbančiajam per metus | tūkst. Eur

14,9

(2019)
17,6 24,4

Asmenys, patiriantys skurdo riziką ar 

socialinę atskirtį | procentai

20,9

(2020)
19,5 15,6



Išankstinės sąlygos
• Išankstinė sąlyga – Regionų plėtros programoje nustatytas Vyriausybės tvirtinamuose 

planavimo dokumentuose nustatytų uždavinių veiksmingam ir rezultatyviam įgyvendinimui 
užtikrinti skirtas reikalavimas, kurį įgyvendinus įgyjama teisė regiono plėtros plano 
priemonėms įgyvendinti naudoti Regionų plėtros programoje numatytus finansinius išteklius.

• VRM
• parengtos funkcinių zonų strategijos arba miestų plėtros strategijos

• SADM
• Patvirtintose RPPL planų pažangos priemonėse yra numatytos veiklos, skirtos socialinio būsto prieinamumui 

didinti, ir investicijomis užtikrinamas socialinio būsto prieinamumas neįgaliesiems bei gausioms šeimoms
(socialinis būstas);

• Patvirtintose RPPL pažangos priemonėse yra numatytos veiklos, skirtos institucinės globos pertvarkai 
įgyvendinti, ir iki 2022 m. liepos 1 d. yra parengti ir suderinti su SADM  regioniniai socialinių paslaugų ir 
socialinių paslaugų infrastruktūros, reikalingos įgyvendinti institucinės globos pertvarką, žemėlapiai 
(socialinės paslaugos)

• SAM
• Patvirtintose RPPL pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos kokybiškų visuomenės sveikatos 

priežiūros paslaugų prieinamumui didinti, yra pagrįstos mokslo įrodymais, pripažinta gerąja praktika ar 
tarptautiniais standartais, pagal SAM pateiktą metodiką (visuomenės sveikata)

• Patvirtintose RPPL pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrai 
savivaldybėse, ir iki 2023 m. IV ketv. su SAM suderinti regiono ilgalaikės priežiūros paslaugų savivaldybėse 
organizavimo ir infrastruktūros, reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimui, modernizavimo 
žemėlapiai (asmens sveikata)



Išankstinės sąlygos
• SM

• Pagal Juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą, patvirtintą LR SM ministro 
2022-01-27 įsakymu Nr.3-51 „Dėl Juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, nustatytos juodosios dėmės ir avaringos vietos vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse (Eismo 
sauga)

• Parengtas ir savivaldybės tarybos patvirtintas darnaus judumo mieste planas, kurio parengimas finansuotas 
2014–2020 m. ES fondų lėšomis. 

• Pagal Lietuvos Respublikos Alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatas  parengtas ir patvirtintas viešųjų ir 
pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų vietinės reikšmės keliuose planas iki 2030 m. (Darnus 
judumas)

• AM
• Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, atitinkančios geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą (geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymas)

• Miestams, turintiems daugiau kaip 20 000 gyventojų, parengti ir patvirtinti žalinimo planai pagal AM 
patvirtintą metodiką.  Kitoms urbanizuotoms vietovėms parengti ir patvirtinti žaliosios infrastruktūros poreikio 
žemėlapiai pagal AM patvirtintą metodiką žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapių sudarymui (žalioji 
infrastruktūra)

• Projektai įgyvendinami urbanizuotose teritorijose, kurių gyventojų tankis yra 1500 gyventojų/km2 arba 
didesnis ir kurių gamtinių ir antropogeninių plotų santykis yra mažesnis nei 1,5, taip, kaip numatyta žaliosios 
infrastruktūros poreikio žemėlapiuose. Į mažesnio nei 1500 gyventojų tankumo teritoriją gali patekti ne 
daugiau kaip 20 proc. tvarkomos teritorijos.



Urbanizuotos teritorijos Alytaus regione (nuo 1500 gyv./km2)



Išankstinės sąlygos

• AM 
• Projektai įgyvendinami urbanizuotose teritorijose, kurių gyventojų tankis didesnis kaip 300 gyventojų/km2  ir 

aplinkinėje teritorijoje (iki 2 km).

• Rekultivuota žemė naudojama želdynų ir želdinių įrengimui, socialiniams būstams, ūkinei, kultūrinei, sporto 
ar bendruomeninei veiklai (užterštų teritorijų valymas)

• Veiklų atitiktis patvirtintiems regioniniams ir (ar) savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planams, 
parengtiems  Valstybiniam atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planui įgyvendinti. (atliekų 
tvarkymas)

• Savivaldybės tarybos patvirtinta Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimus atitinkanti 
savivaldybės aplinkos (oro) monitoringo programa kietųjų dalelių KD2,5 koncentracijos aplinkos ore 
matavimams ir kitų oro teršalų (kai reikia) koncentracijos aplinkos ore matavimams,  su AAA derinimo 
išvada, kad matavimų, atliktų pagal programoje kietųjų dalelių KD2.5 matavimams nustatytas sąlygas 
duomenys bus tinkami naudoti valstybinio aplinkos monitoringo tikslams. (oro monitoringas)



Preliminariai numatomos pažangos lėšos regionams (mln. Eur)
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Pažangos lėšų dalis, tenkanti vienam gyventojui (Eur.)
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Tolimesni veiksmai

• Regionų plėtros programos projektas derinamas su suinteresuotomis 
institucijomis – ministerijomis, regionų plėtros tarybomis, socialiniais 
ekonominiais partneriais;

• Suderintas projektas teikiamas derinti Portfelio valdytojui – Finansų 
ministerijai;

• Regionų plėtros programa teikiama Nacionalinei regioninės plėtros tarybai;

• Regionų plėtros programa teikiama Vyriausybei tvirtinti.



Ačiū už dėmesį.


