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Kitokia regioninė politika – Vyriausybės programa
XVIII Vyriausybės programoje numatyta Lietuvoje įgyvendinti kitokią regioninę
politiką, pagrįstą nuosekliu ekonominių ir socialinių skirtumų tarp regionų
mažinimu, suteikiant savivaldybėms daugiau galių, perleidžiant daugiau šiuo
metu centralizuotai atliekamų funkcijų, darniai regionų plėtrai numatytas
priemones koordinuojant su pokyčiais švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros,
infrastruktūros ir ekonominio aktyvumo srityse

Atskiras Vyriausybės programos prioritetas – „Darni Lietuvos
regionų plėtra“
94 Vyriausybės programos iniciatyvos ir 150+ veiksmų regionų
plėtrai

Problemos
▪ Fragmentiškas ir nacionaliniu lygiu menkai koordinuojamas
regioninės politikos įgyvendinimas
▪ Regioninės politikos „savininko“ nebuvimas, dažnai asocijuojant
visą politiką su nedidele dalimi uždavinių ir veiksmų, priskirtų
VRM kompetencijai

Reforma: tarpinstitucinio bendravimo koordinavimas
Problema:
• Regioninė politika yra horizontali, daugelį sektorių apimanti,
politika. Kalbant apie regioninę politiką turime akcentuoti, kad
didelė dalis regioninei politikai svarbių sprendimų bus priimami ir
kitų ministerijų. Regioninės politikos horizontalumas yra
akcentuojamas Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane.

Sprendimas:
• Regioninės politikos koordinavimo klausimai - Ministrės Pirmininkės
projektų portfelio dalis.

Reforma: Regioninės politikos decentralizavimas

Problema:
Regionų priklausomybė nuo valstybės paramos ir didėjanti regioninė
atskirtis
Bandymai pritaikyti vieną visiems regionams tinkamą plėtros modelį
buvo nesėkmingi – regioniniai skirtumai išaugo nepaisant sanglaudos
politikai jau antrą dešimtmetį skiriamų investicijų.
Didesnį regioninės politikos efektyvumą užtikrina decentralizacija.

Kaip pasieksime
▪ Funkcijų priskyrimas – teisinis įgalinimas
Pokyčiui pasiekti būtinas regioninių
išgryninimas, atsakomybių priskyrimas.
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▪ Finansavimo užtikrinimas – finansinis įgalinimas
Pokytis gali būti pasiektas pritraukiant naujus ir efektyviau išnaudojant esamus
finansavimo šaltinius, taip padidinant visų savivaldybių galimybes investuoti į kokybiškas
viešąsias paslaugas ir tvarų ekonominį augimą.
▪ Gebėjimų stiprinimas – žmogiškasis kapitalas
Būtinas savivaldybių ir partnerių pasitikėjimas priimtų sprendimų kokybe ir motyvacija
juos kartu įgyvendinti. RPT turi priimti optimalius, įrodymais pagrįstus sprendimus.

▪ Pažangūs įrankiai – nauji pažangūs metodai, technologijos sprendimų priėmimui ir
viešųjų paslaugų teikimui (Projektas - Išmanūs regionai)
Socialiniai, ekonominiai ir paslaugų prieinamumo skirtumai mažės, jei visi regionai
galės naudotis naujais pažangiais metodais ir technologiniais sprendimais.

Rezultatas
▪ Visoje Lietuvoje žmonėms bus sudarytos tokios pačios galimybės gauti kokybiškas viešąsias
paslaugas, mokytis, dirbti ir gyventi oriai
▪ Bus padidinta teritorinė, socialinė ir ekonominė sanglauda tarp regionų
▪ Vietos bendruomenės bus įgalintos aktyviau dalyvauti priimant sprendimus ir įgyvendinant
vietos investicinius veiksmus
▪ Savivaldybės bus motyvuotos bendradarbiauti teikiant viešąsias paslaugas ir didinant
regiono patrauklumą investuotojams ir gyventojams

▪ Bus padidintas savivaldybių investicinis potencialas ir finansinis savarankiškumas

