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REGIONO ESAMOS SITUACIJOS 
ANALIZĖ

REGIONO PLĖTROS TIKSLAI IR 
UŽDAVINIAI

PAŽANGOS PRIEMONĖS

Regiono problemų nustatymas
Regiono plėtros tikslai ir poveikio 

rodikliai
Pažangos priemonės aprašymas, 
rodikliai, lėšų šaltiniai, projektų 

atrankos kriterijai, veiklos ir 
projektai

REGIONO PLĖTROS PLANO STRUKTŪRA

Regiono problemų priežasčių analizė

Regiono stiprybių, silpnybių, 
galimybių ir grėsmių analizė

Funkcinių zonų nustatymas

Regiono plėtros uždaviniai ir rezultato 
rodikliai
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FUNKCINĖ ZONA

• Funkcinė zona – dviejų ar daugiau savivaldybių sprendimu 
formuojama administracinėmis ribomis nesaistoma teritorija, 
pasižyminti esamais ar kuriamais ekonominiais ir (arba) 
socialiniais ryšiais viešųjų paslaugų teikimui ir esamos ir (arba) 
būsimos viešosios infrastruktūros objektų steigimui bei 
naudojimui

Vienas iš nacionalinės regioninės politikos uždavinių – didinti funkcinių zonų infrastruktūros ir (ar) paslaugų
tinklo efektyvumą, užtikrinti, kad šia infrastruktūra ir paslaugomis galėtų naudotis visi gyventojai

Funkcinių zonų modelis gali būti taikomas iš esmės visose savivaldybių kompetencijų srityse (viešųjų
paslaugų teikimo, investicijų pritraukimo ir t.t.)
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FUNKCINIŲ ZONŲ MODELIO ĮGYVENDINIMAS

Kiekvienai funkcinei zonai rengiama atskira bendrų veiksmų strategija, kurią patvirtina visų 
dalyvaujančių savivaldybių tarybos ir dėl kurios įgyvendinimo pasirašomas visų dalyvaujančių 
savivaldybių susitarimas

Funkcinės zonos formuojamos, jų strategijos rengiamos savivaldybių iniciatyva ir 
įgyvendinamos veikiant bendrai ir laikantis principo „iš apačios“ 

Veiksmų įgyvendinimo ir koordinavimo pagal patvirtintą strategiją mechanizmas nustatomas 
savivaldybių susitarime dėl bendrų veiksmų įgyvendinimo

Funkcinės zonos apibrėžiamos remiantis šiais kriterijais:
a) faktiškai egzistuojančiais funkciniais ryšiais apibrėžtoje teritorijoje
b) bendromis problemų priežastimis
c) savivaldybių susitarimu dėl bendrų veiksmų įgyvendinimo funkcinėje zonoje
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FUNKCINIŲ ZONŲ VYSTYMAS (5 VP PRIORITETAS)

• Funkcinėse zonose įgyvendinamos bendrų veiksmų strategijos (laikoma ITI 
teritorine strategija) koncentruojamos į šiuos iššūkius:
– Tvaraus, funkcionalaus, integruoto mobilumo užtikrinimą, taip pat investuojant ir į 

geresniam darbo vietų pasiekiamumui, paslaugų prieinamumui, transporto taršos 
mažinimui, geresniam teritorijų junglumui, regionų investiciniam patrauklumui didinti 
reikiamą infrastruktūrą 

– Kokybiškų, inovatyvių, kompleksinių viešųjų paslaugų teikimą (kur tinkama –
skaitmeninant), taip pat investuojant į reikiamą infrastruktūrą, bei efektyvų viešosios 
infrastruktūros valdymą ir naudojimą

– Socialinės įtraukties stiprinimą ir bazinių poreikių užtikrinimą
– Ekonominio potencialo stiprinimą, investicinio patrauklumo didinimą, verslumo ugdymą 

ir verslo aplinkos gerinimą, siekiant kurti naujas geresnės kokybės darbo vietas ir plėtoti 
aukštesnę pridėtinę vertę kuriančius verslus

– Verslo, gyventojų, VVG, nevyriausybinių organizacijų ir kitų partnerių įtraukimą į 
teritorinių problemų sprendimą, partnerystės puoselėjimą ir stiprinimą, vietos iniciatyvų 
rėmimą ir gebėjimų stiprinimą
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ALUYTAUS REGIONO FUNKCINIŲ ZONŲ VYSTYMAS

• Pirminis susitarimas dėl funkcinių zonų sričių – Alytaus regiono savivaldybių merų 2021 m. 
liepos 22 d. susitikime

• Sutartos pirminės sritys, dėl kurių vyksta savivaldybių atstovų diskusijos:
– Socialinių paslaugų plėtra

– Sveikatos priežiūros paslaugų plėtra

– Turizmo plėtra

– Investicijų ir verslo skatinimas

– Viešojo transporto sistemos vystymas
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ALUYTAUS REGIONO FUNKCINIŲ ZONŲ VYSTYMAS –
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIS

• Įvyko vienas darbinis susitikimas socialinių paslaugų srities klausimų aptarimui

• Pirminiai galimi bendri veiksmai:
– Informacinės sistemos, skirtos visų socialinės paramos paslaugų (įskaitant socialines paslaugas) koordinavimui, 

monitoringui, klientų aptarnavimui bei duomenų analizei regiono mastu kūrimas ir plėtojimas (dalyvauja visos 
regiono savivaldybės)

– Krizių centro įkūrimas ir plėtojimas socialinę riziką patiriančioms šeimoms Lazdijų rajono savivaldybėje 
(dalyvauja Lazdijų regiono savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė, kitos savivaldybės įvertins dalyvavimo 
galimybę)

– Krizių centro įkūrimas ir plėtojimas krizę patiriantiems asmenims, specializuojantis priklausomybių ligomis 
sergantiems ir smurtą patiriantiems (be vaikų) asmenims Alytaus rajono savivaldybėje (dalyvauja visos regiono 
savivaldybės)

– Vaikų dienos centro plėtra autizmo spektro sutrikimus turintiems vaikams ir šeimoms Alytaus miesto 
savivaldybėje (dalyvauja visos regiono savivaldybės)

– Apsaugoto būsto, grupinio gyvenimo namų ar savarankiško gyvenimo namų žmonėms su proto negalia poreikis 
(dalyvauja visos regiono savivaldybės)
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ALUYTAUS REGIONO FUNKCINIŲ ZONŲ VYSTYMAS –
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SRITIS

• Įvyko vienas darbinis susitikimas sveikatos priežiūros paslaugų srities klausimų aptarimui

• Pirminiai galimi bendri veiksmai:
– Pavėžėjimo paslaugos asmenims nuvykti į/iš sveikatos priežiūros įstaigas (taip pat ir dėl socialinių paslaugų) 

teikimo organizavimas ir koordinavimas regiono mastu bei tam reikalingų transporto priemonių įsigijimas, 
koordinuojant ir organizuojant paslaugų teikimą Lazdijų rajono savivaldybėje (dalyvauja visos regiono 
savivaldybės)

– Mobilių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimas, įsigyjant ir / ar pritaikant ekologiškas transporto 
priemones, kuriose integruota sveikatos paslaugų teikimui reikalinga įranga (pvz. odontologinėms paslaugoms 
teikti) bei koordinavimas regiono mastu, koordinuojant ir organizuojant paslaugų teikimą Alytaus miesto 
savivaldybėje (dalyvauja visos regiono savivaldybės)

– Registracijos regiono sveikatos priežiūros įstaigose teikiamų paslaugų gavimui bendros centralizuotos sistemos 
įdiegimas (skambučių centras ir internetinė platforma – svarstytina apjungti su socialinių paslaugų teikimui 
siūlomu sukurti įrankiu) (dalyvauja visos regiono savivaldybės)
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ALUYTAUS REGIONO FUNKCINIŲ ZONŲ VYSTYMAS –
TURIZMO PLĖTROS SKATINIMO SRITIS

• Įvyko vienas darbinis susitikimas turizmo plėtros skatinimo srities klausimų aptarimui

• Pirminiai galimi bendri veiksmai:
– Bendrų regiono turizmo maršrutų kūrimas (dalyvauja visos regiono savivaldybės)

– Bendros regiono turizmo rinkodaros vykdymas, įskaitant regiono turizmo rinkodaros strategijos su priemonių 
planu parengimą, regioninio turizmo ženklo sukūrimą ir naudojimą, dalyvavimą parodose, pristatymą vietinėje 
ir užsienio rinkose (dalyvauja visos regiono savivaldybės)

– Bendros regiono turizmo internetinės svetainės su reikalinga duomenų baze sukūrimas arba esamos (pvz. 
atraskdzukija.lt) plėtojimas, pritaikant pažangius skaitmeninius sprendimus informacijos interaktyvumui ir 
patogumui užtikrinti  (dalyvauja visos regiono savivaldybės)
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ALUYTAUS REGIONO FUNKCINIŲ ZONŲ VYSTYMAS –
INVESTICIJŲ IR VERSLO SKATINIMO SRITIS

• Įvyko vienas darbinis susitikimas investicijų ir verslo skatinimo srities klausimų aptarimui

• Pirminiai galimi bendri veiksmai:
– Alytaus regiono verslumo ugdymo, verslo vystymo ir bendradarbiavimo erdvių (hub'ų), tinklo sukūrimas regiono 

savivaldybėse (Alytaus mieste esančiam padaliniui pavedant tinklo veiklos koordinatoriaus funkcijas

– Pramoninių zonteritorijų plėtra: inžinierinių tinklų įrengimas tarp Alytaus miesto ir Alytaus rajono teritorijų; 
regiono savivaldybių esamų pastatų paskirties pakeitimo ir turimų sklypų investuotojams pritaikymas
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ALUYTAUS REGIONO FUNKCINIŲ ZONŲ VYSTYMAS –
TOLIMESNI VEIKSMAI

• 2021-12-03 vyks diskusija viešojo transporto klausimais, taip pat bus tęsiama diskusija 
turizmo plėtros klausimais

• Bus tęsiamos diskusijos kitose sutartose srityse

• Svarstytina sujungti sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų sritis į vieną „paketą“ dėl 
aiškaus tarpusavio susiejimo.
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


