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Vyriausybės programa
,,Vyriausybė regioninės politikos srityje kelia tikslą – sukurti efektyvią
regioninės politikos sistemą ir užtikrinti Lietuvos regionų
konkurencingumą bei aukštą gyvenimo kokybę juose. Tam, kad
Lietuvoje nesusiformuotų padėtis, kai didesnė gyventojų dalis yra
susitelkusi viename mieste, o regionų plėtra nebūtų priklausoma tik nuo
ES lygmeniu pasiektų susitarimų, svarbu stiprinti socialinę,
demografinę, ekonominę bei ekspertinę bazę regionuose, siekiant,
kad kiekvienas jų taptų stipriu augimo ir verslo bei gyventojų traukos
centru.“
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Esminiai pokyčiai
• Regionų plėtros taryboms - juridinio asmens statusas ir savarankiški
įgaliojimai.
• Nauja regionų plėtros tarybų organizacinė struktūra (valdymo organai),
pareigos ir ištekliai įgyvendinant 2021+ planavimo dokumentus.
• Partnerių atstovavimas Nacionalinėje regionų plėtros taryboje ir regionų
plėtros tarybose.
• Sąsajos su Strateginio valdymo pertvarka - nacionalinė Regionų plėtros
programa ir regionų plėtros planai.
• Regioninės politikos įgyvendinimo teritorijos.
• Savivaldybių bendradarbiavimas.
• Kompetencijų centrai.
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REGIONO PLĖTROS TARYBA – JURIDINIS ASMUO
• Tampa veiksni (įgyja teises ir pareigas). Tai sudaro prielaidas valstybei
deleguoti platesnius įgaliojimus.
• Vykdant strateginio valdymo pertvarką, tampa pilnateisiu strateginio
valdymo sistemos dalyviu ir jam gali būti priskiriama ne „teisė“, o
atsakomybė už regiono lygiu priimtų sprendimų įgyvendinimą.
• Savivaldybės gali prisidėti prie išlaikymo, RPT veikla nepriklauso tik nuo
valstybės skiriamo personalo ir patalpų.
• Regiono plėtros taryba gali būti projektų vykdytoju.
• Vienintelė galimybė įgyvendinti bendrus dalyvių sprendimus.
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REGIONO PLĖTROS TARYBOS STRUKTŪRA

Sudaro
Visuotinis dalyvių
susirinkimas
Savivaldybės

Pirmininkas
Deleguoja
atstovus

Kolegija
Direktorius

Partneriai

Administracija
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Regiono plėtros taryba. Sudėtis
• Visuotinis dalyvių susirinkimas (visos apskrities savivaldybės (po 1 balsą)).
• Kolegija (= dabartinė Regiono plėtros taryba):
• Merai
• Savivaldybių tarybų deleguoti tarybų nariai
• Partnerių atstovai (1/3 Kolegijos narių)

• Administracijos direktorius ir administracija.
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Regiono plėtros tarybos kolegija. Sudėtis
Partneriai:
• Verslo (darbdavių) organizacijos;
• Profesinės sąjungos;
• Bendruomeninės ir kitos nevyriausybinės organizacijos.
Partnerių atstovai:
• Deleguojami organizacijų, kurios atstovaujamos trišalėje taryboje, taip pat
Nevyriausybinių organizacijų tarybos ir Nacionalinės bendruomeninių
organizacijų tarybos;
• Turi būti nepriekaištingos reputacijos; gyventi / dirbti / turėti verslą
atitinkamame regione;
Partnerių atstovavimo principai:
• Užtikrinamas kiekvienos interesų grupės atstovavimas Kolegijoje.
• Nė viena interesų grupė negali būti vyraujanti:
- vienos interesų grupės partnerių atstovai Kolegijoje sudaro ne daugiau nei ½
visų partnerių atstovų;
- toje pačioje regiono savivaldybėje gyvenantys ar dirbantys partnerių deleguoti
atstovai sudaro ne daugiau ½ visų partnerius atstovaujančių Kolegijos narių.
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Steigėjai / visuotinis dalininkų susirinkimas
Sprendimai dėl veiklos:
1) Regiono plėtros tarybos steigimo ar pabaigos*;
2) Regiono plėtros tarybos nuostatų*;
3) Dalyvių stojamųjų įnašų*;
4) Finansinių ataskaitų, audito klausimų;
5) Kolegijos sudėties tvirtinimo;
6) Regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus skyrimo;
7) kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu*.
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Kolegija
Sprendimai dėl regiono plėtros:
1) Regiono plėtros plano tvirtinimas*;
2) Projektų regioninės svarbos pripažinimas*;
3) Sprendimai dėl bendro paslaugų organizavimo regione (pritarus
savivaldybių taryboms).
4) Sprendimai dėl bendrų su kitais regionais funkcinių zonų vystymo;
5) Sprendimai dėl tarptautinio bendradarbiavimo ir atstovavimo.
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Administracija
Regiono plėtros tarybos administracijos direktorius yra vienasmenis regiono
plėtros tarybos valdymo organas ‒ juridinio asmens vadovas;
Funkcijos:
1) rengia regiono plėtros plano projektą, kitus dokumentus, kuriuos tvirtina
Kolegija;
2) koordinuoja Kolegijos sprendimų įgyvendinimą;
3) atlieka regiono savivaldybių tarybų regiono plėtros tarybai perduotas
viešųjų paslaugų teikimo administravimo funkcijas;
4) atlieka regiono plėtros tarybos bendrąsias funkcijas;
5) atlieka šių regiono plėtros tarybos organų sekretoriato funkcijas.
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Nacionalinė regioninė plėtros taryba
Vidaus reikalų ministerijos patariamoji institucija nacionalinės regioninės
politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais
Sudėtis:
1) ministerijos ir kitos valstybės institucijos ir įstaigos;
2) regionų plėtros tarybų kolegijų pirmininkai;
3) Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas;
4) LR trišalėje taryboje atstovaujamų profesinių sąjungų ir darbdavių
organizacijų atstovai;
5) Nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovas;
6) Nacionalinės bendruomeninių organizacijų atstovas.
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Regioninės politikos įgyvendinimo teritorijos ir savivaldybių
bendradarbiavimas
• Naujas regioninės politikos įgyvendinimo teritorijos tipas – funkcinė zona. Šiuo principu
planuojamos bei įgyvendinamos bendros regiono plėtros plano priemonės (ir bendros
priemonės su kitais regionais), neatsižvelgiant į administracines ribas ir priemonių
vykdytojų pavaldumą.
• Galimybė savivaldybių viešųjų paslaugų teikimo administravimo įgaliojimus perduoti
regiono plėtros tarybai (savivaldybių taryboms priėmus atitinkamus sprendimus). Taip
sudaromos sąlygos Lietuvoje diegti savivaldybių bendrai valdomas regionines viešųjų
paslaugų organizavimo sistemas.
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PLANAVIMO SISTEMA
LRS (Valstybės
pažangos strategija ir
BP koncepcija)

Politikos formavimas (rodikliai ir
sąlygos atitinkamose srityse)

LRV (NPP)
Ministerijos

VRM
Regioninės politikos
uždavinių
nustatymas ir
finansų paskirstymas

Regionų plėtros
programa

Koordinavimas
Šakinė
programa I
•

Derinimas

Regionų plėtros tarybos,
Regionų plėtros planai

•

•

Šakinė
programa I

Bendrasis planas (LRS) – erdvinė koncepcija -> LRV
(NPP) – išankstinės sąlygos ir rodikliai sprendinių
įgyvendinimui;
Šakinės ministerijos – NPP rodikliai -> Regionų
plėtros programa – išankstinės sąlygos ir rodiklių
paskirstymas regionams;
LRV – Regionų plėtros programa – asignavimai
rodikliams pasiekti -> Regionų plėtros tarybos per
Regionų plėtros planus – įgyvendinimas

2021 – 2027 m. finansavimo laikotarpis
5-asis politikos tikslas – „Europa arčiau piliečių“
• 5-asis politikos tikslas – „Europa arčiau piliečių“ nustato griežtas sąlygas dėl
planavimo ir įgyvendinimo „iš apačios“ principu, tačiau neturi beveik jokių
apribojimų investicijų turiniui – leidžiama viskas, kas būtina skatinant
integruotą, vietos poreikius atitinkančią plėtrą.
• Regioninis planavimas nereiškia, kad projektų vykdytojais privalės būti tik
savivaldybės ar jų įstaigos. Tai reiškia tik tai, kad bendros su nacionalinėmis ar
privačiomis organizacijomis iniciatyvos turi kilti iš pačių regionų.

• Integruota plėtra - taikant naują regioninio planavimo modelį toje pačioje
regiono plėtros plano priemonėje bus derinamos skirtingų sričių veiklos.
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AČIŪ

PUSLAPIS

15

