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VIEŠASIS APTARIMAS
• Vyriausyb÷ 2012-06-25 pasitarime pritar÷, kad nuostatos d÷l horizontalaus
prioriteto „Regionin÷ pl÷tra” tikslų būtų aptartos viešųjų konsultacijų metu
• Tuo tikslu 2012-07-17 buvo suorganizuotas atskiras viešojo aptarimo renginys,
kuriame dalyvavo suinteresuotųjų institucijų – regionų pl÷tros tarybų,
savivaldybių, ministerijų ir kt. – atstovai
• Prioritetas taip pat buvo aptartas Finansų ministerijos 2012-07-20
organizuotame viešojo aptarimo renginyje

VRM ORGANIZUOTO VIEŠOJO APTARIMO RENGINIO REZULTATAI
Viešojo aptarimo renginio, vykusio 2012-07-17, metu buvo pritarta šiems
apibendrintiems pasiūlymams:
• Pritarti pilnam horizontalaus prioriteto „Regioninė plėtra“ aprašymui, kuris yra
sudėtinė Nacionalinės pažangos programos dalis.
• Pritarti prioriteto pagrindinio tikslo patikslintai formuluotei - „Užtikrinti tolygią,
tvarią ir į skirtumų mažinimą orientuotą regionų plėtrą“ ir dviem jo įgyvendinimo
tikslams:
– Užtikrinti tolygią ir tvarią regionų plėtrą.
– Didinti teritorinę sanglaudą regionuose.

•
•

Pritarti, kad tikslinių teritorijų plėtra turi būti aprašyta atskiru tikslu Nacionalinės
pažangos programos prioritete „Ekonominiam augimui palanki aplinka“.
Pritarti regioninių priemonių atrankos (takoskyros) kriterijams:
– investicijos į savivaldybės turtą;
– savivaldybės savarankiška ar deleguota funkcija;
– svarba savivaldybei ir regionui.

•

Nacionalinėje pažangos programoje numatyti horizontalaus prioriteto
koordinatoriaus bei dalyvio pareigas ir atsakomybes.

FINANSŲ MINISTERIJOS ORGANIZUOTAS VIEŠAS APTARIMAS
Pastabos ir komentarai dėl horizontalaus prioriteto „Regioninė plėtra“
• Teigiamai įvertintas VRM sprendimas atlikti savivaldybių apklausą, siekiant
išsiaiškinti, ką regioniniai veikėjai norėtų tobulinti ar keisti regioninės plėtros
politikoje.
• Pagrindinis siūlymas – skirstant finansavimą, atsižvelgti į teritorijų pobūdį,
skirtingus jų poreikius ir problemas. Reikia sudaryti galimybes regionams
pasirinkti sau tinkamų priemonių rinkinį – vieniems regionams svarbūs vieni
klausimai, pvz. kelių tvarkymas, kitiems – kiti, pvz. vaikų darželių trūkumo
problemos sprendimas.
• Šiuo laikotarpiu regionų plėtrai Lietuvoje buvo skirta 11 proc. ES struktūrinės
paramos. Naujuoju laikotarpiu didesnė dalis paramos turėtų būti skirstoma
regioniniu būdu. Remiantis tarptautine patirtimi, tos šalys, kurios turėjo
regionines veiksmų programas, regionų plėtrai skyrė didesnę dalį paramos.
Siūlyta apsvarstyti galimybę sudaryti regioninę veiksmų programą ir Lietuvoje.
Taip pat rekomenduojama didinti regionų plėtros tarybų vaidmenį.

PASIŪLYMAI SPORTO SRITYJE
• 2012-08-22 Ministro Pirmininko tarnyboje vykusio pasitarimo dėl
Klaipėdos miesto baseino (50 m) metu buvo nuspręsta sporto
infrastruktūros klausimus spręsti kompleksiškai (tam numatant ir ES
struktūrinės paramos finansavimą) ir VRM Ministro Pirmininko buvo
pavesta parengti atitinkamą Vyriausybės protokolinio sprendimo projektą
• 2012-09-05 Vyriausybės posėdyje svarstant VRM parengtą protokolinio
sprendimo projektą buvo nuspręsta pasiūlyti Komisijos posėdyje
apsvarstyti sporto infrastruktūros finansavimo 2014-2020 metų
laikotarpiu klausimus
• Atsižvelgiant į Vyriausybės posėdžio metu išsakytus siūlymus, siūlome
Nacionalinės pažangos programos projekto prioriteto „Ekonominiam
augimui palanki aplinka” tikslo „Didinti teritorinę sanglaudą regionuose“
įgyvendinimui nustatyti naują papildomą uždavinį:
– „Atnaujinti ir plėtoti tolygią sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą ir sportą skatinančią
viešąją infrastruktūrą“
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