
2013 m. gegužės mėn. 

 

 

 

ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS POVEIKIO VIETINEI IR 

URBANISTINEI PLĖTRAI VERTINIMAS 

Galutinė ataskaita 

 
 

Skirta: Lietuvos Respublikos finansų ministerijai 

Parengė: UAB “BGI Consulting“ 

 

 

 

 

                           
             

 

  



2 

 

Turinys 

 

Naudojamos santrumpos ir terminai ..................................................................................................................................... 4 

Santrauka .......................................................................................................................................................................................... 5 

Executive summary .................................................................................................................................................................... 10 

Įvadas ............................................................................................................................................................................................... 15 

Vertinimo tikslai, uždaviniai, metodai................................................................................................................................ 18 

1. Gyvenamųjų vietovių plėtros/ gyvenimo kokybės loginis modelis ir jį aprašantys rodikliai ........... 23 

1.1. Teorinis naudojamo loginio modelio pagrindas ......................................................................................... 23 

1.2. Gyvenimo kokybės indeksas ............................................................................................................................... 25 

1.3. Vertinamos veiksmų programų priemonės .................................................................................................. 29 

2. Analizuojamų gyvenamųjų vietovių pristatymas................................................................................................. 33 

2.1. Gyvenamųjų vietovių tipai ................................................................................................................................... 33 

2.2. Gyvenamųjų vietovių esamos situacijos analizė: gyvenimo kokybės indeksas ............................. 36 

3. Apibendrinta veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius analizė ........................................... 42 

3.1. Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius pasiskirstymas pagal gyvenimo kokybės 

modelio sritis ........................................................................................................................................................................... 42 

3.2. Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius pasiskirstymas pagal gyvenamųjų 

vietovių tipus ........................................................................................................................................................................... 43 

3.3. Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius pasiskirstymas pagal atskiras 

gyvenamąsias vietoves ........................................................................................................................................................ 44 

4. Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius bendrasis tinkamumas ir pakankamumas. 49 

4.1. Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius tinkamumas ir pakankamumas pagal 

GKI 49 

4.2. Veiksmų programų investicijų į konkrečias vietoves tinkamumas šių vietovių funkcijoms, 

numatytoms Bendrajame plane ir kituose strateginiuose dokumentuose .................................................... 55 

5. 2007-2013 m. investicijų poveikis konkrečioms urbanistinei plėtrai svarbioms sritims .................. 58 

5.1. Bendruomenės poreikius tenkinančios infrastruktūros plėtra ....................................................... 58 

5.2. Susisiekimo infrastruktūros plėtra ............................................................................................................. 65 

5.3. Būsto sąlygų gerinimas..................................................................................................................................... 67 

5.4. Urbanizuotų teritorijų kompleksinė plėtra .................................................................................................... 70 

6. Investicijų potencialas skatinti gyvenamųjų vietovių augimą ........................................................................ 78 

6.1. Ekonomikos augimas ir verslo konkurencingumas .................................................................................. 78 

6.1.1. Investicijų potencialas skatinti gyvenamųjų teritorijų ekonomikos augimą ........................ 78 

6.1.2. Investicijų poveikis kiekybine išraiška ................................................................................................. 81 

6.2. Žmogiškieji ištekliai ................................................................................................................................................ 87 



3 

 

6.3. Investicijų poveikis aplinkinėms teritorijoms ............................................................................................. 90 

7. Miestų plėtros skatinimo instrumentai .................................................................................................................... 93 

7.1. Integruota miestų plėtra ....................................................................................................................................... 93 

7.1.1. Integruotosios tvarios miestų plėtros samprata ............................................................................... 93 

7.1.2. Integruotos miestų plėtros patirtis ........................................................................................................ 95 

7.1.3. Integruotųjų tvarių miestų plėtros veiksmų įgyvendinimo galimybės ................................... 97 

7.2. Bendruomenės inicijuota vietos plėtra ............................................................................................................. 101 

7.2.1. Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros samprata ir taikymo patirtis ............................... 101 

7.2.2. Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principo taikymo galimybės ................................ 105 

8. Išvados ir rekomendacijos ................................................................................................................................................ 109 

8.1. Išvados pagal vertinimo klausimus ...................................................................................................................... 109 

8.2. Rekomendacijos ........................................................................................................................................................... 124 

Atvejis. Kompleksinės investicijos į Marijampolės miesto centrinės dalies sutvarkymą ........................... 132 

Atvejis. Gyvenamosios teritorijos Jonavos miesto žemutinėje dalyje regeneravimas ................................. 143 

Atvejis. Investicijos į Vilniaus aplinkkelius .................................................................................................................... 155 

Atvejis. Zyplių dvaro rekonstrukcija Lukšių miestelyje ............................................................................................ 163 

Priedas 1. Naudotų duomenų šaltinių sąrašas .............................................................................................................. 170 

Priedas 2. Gyvenimo kokybės indekso sudarymo metodologiniai pagrindai .................................................. 180 

Priedas 3. 2007-2013 m. veiksmų programų investicijų pasiskirstymas pagal gyvenimo kokybės 

modelio sritis ir posričius ...................................................................................................................................................... 186 

Priedas 4. Detalizuota investicijų tinkamumo ir pakankamumo vertinimo matrica .................................... 192 

Priedas 5. Gyventojų tyrimo techninė ataskaita .......................................................................................................... 194 

Priedas 6. Naudoto HERMIN modelio aprašymas ....................................................................................................... 197 

 

 

  



4 

 

Naudojamos santrumpos ir terminai 
 

Bendrasis planas - Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. IX-1154, Žin., 2002, Nr. 110-4852; 

BVP – bendrasis vidaus produktas; 

BIVP - bendruomenės inicijuota vietos plėtra; 

Didieji miestai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys; 

EAVP – 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa; 

EK – Europos Komisija; 

ERPF – Europos regioninės plėtros fondas; 

ES – Europos Sąjunga; 

ESF – Europos socialinis fondas; 

GKI – gyvenimo kokybės indeksas; 

Kiti miestai, turintys daugiau kaip 3000 gyventojų – miestai, nepatenkantys į didžiųjų miestų, 

regioninių augimo centrų ir probleminėse teritorijose esančių miestų kategorijas ir turintys daugiau 

kaip 3000 gyventojų; 

ITI – integruotos teritorinės investicijos; 

LR – Lietuvos Respublika; 

Miesteliai – administracinės teritorijos, turinčios miestelio statusą ir nuo 1000 iki 3000 gyventojų; 

Probleminėse teritorijose esantys miestai – miestai, kuriuose vykdyti projektai pagal Sanglaudos 

skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“; 

Regioniniai augimo centrai – regioniniai ekonomikos augimo centrai, išskirti Lietuvos regioninės 

politikos iki 2013 m. strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. 

nutarimu Nr. 575, ir kuriems skirta Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonė VP3-1.1-

VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“; 

SF – Sanglaudos fondas; 

SFMIS – Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros 

sistema; 

SSVP – 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa; 

Veiksmų programos – 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, Ekonomikos 

augimo veiksmų programa ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programa; 

VVG – vietos veiklos grupės; 

ŽIPVP - 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa. 
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Santrauka 
 

Vertinimo tikslas 

Vertinimo tikslas:  

- Tobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą, įvertinant 2007-2013 m. veiksmų programų 

poveikį miestų ir miestelių plėtrai.  

- Tinkamai pasirengti 2014-2020 m. programavimo periodui. 

 

Vertinimo uždaviniai: 

- Įvertinti 2007-2013 m. veiksmų programų paramos mastą ir efektyvumą Lietuvos miestuose ir 

miesteliuose. 

- Įvertinti 2007-2013 m. veiksmų programų paramos poveikį miestų ir miestelių socialinei ir 

ekonominei plėtrai. 

- Įvertinti galimybes įgyvendinti integruotuosius tvarios miestų plėtros veiksmus bei poreikį 

juos įtraukti į 2014-2020 m. planavimo dokumentus. 

- „Bendruomenės inicijuoto vietos plėtros“ principo taikymo alternatyvos ir poreikis jas 

integruoti į naujo 2014-2020 m. programavimo laikotarpio planavimo dokumentus. 

 

Vertinimo apimtis 

Vertinimo objektas yra 2007-2013 m. veiksmų programų priemonės, kurios turi poveikį miestų ir 

miestelių plėtrai. Vertintojai identifikavo 35 tokias priemones, numatytas Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programoje, Ekonomikos augimo veiksmų programoje ir Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programoje. Investicijų pagal šias priemones poveikis analizuotas 51 gyvenamosios vietovės pagrindu: 

didieji miestai, regioniniai augimo centrai, probleminių teritorijų miestai, kiti miestai (10) ir miesteliai 

(15). 

 

Naudoti metodai 

Vertinimui atlikti taikyti įvairūs kiekybiniai ir kokybiniai metodai. Analizuotų gyvenamųjų vietovių 

situacijos nustatymui ir ES struktūrinės paramos tinkamumo ir pakankamumo vertinimas atliktas 

naudojant gyvenimo kokybės modelį, apimantį gyvenamąją aplinką charakterizuojančių socialinių, 

ekonominių, aplinkosauginių rodiklių visumą. Remiantis šiuo modeliu, kiekvienai analizuojamai 

gyvenamajai vietovei sudarytas individualus gyvenimo kokybės indeksas (GKI) bei analizuotos ES 

struktūrinės paramos investicijos atskiroms gyvenimo kokybei svarbioms sritims. Analizė atlikta 

naudojant statistinę ir lyginamąją analizę, vykdytos ekspertų diskusijos, pasitelkti apklausų duomenys. 

Investicijų poveikio vertinimas atliktas naudojant makro ir mikro požiūrius – atliktas 

makroekonominis modeliavimas ir atvejo studijos, integruojančios sąnaudų – naudos analizę. Rengiant 

pasiūlymus 2014-2020 m., papildomai analizuota užsienio šalių patirtis. 
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Pagrindiniai vertinimo rezultatai 

Vertinime išnagrinėti šie aspektai ir suformuotos šios išvados: 

 

2007-2013 m. investicijų tinkamumas ir pakankamumas skatinant miestų ir miestelių plėtrą 

Investicijų tinkamumas ir finansavimo pakankamumas vertintas lyginant konkrečių vietovių GKI ir 

investicijų į skirtingas plėtros sritis apimtis bei proporcijas. Nustatyta, kad bendrai šalies mastu 

būdingas vidutinis ir mažesnis nei vidutinis investicijų tinkamumas, t.y. planuojant projektus 

nepakankamai atsižvelgiama į bendrą gyvenamosios vietovės būklę. Atskirų gyvenamųjų vietovių 

tipuose išryškėja tam tikri skirtumai. Didiesiems miestams ir regioniniams augimo centrams būdingas 

vidutinis investicijų tinkamumas. Tačiau jeigu regioniniuose augimo centruose nustatytas aukštas 

finansavimo pakankamumas, t.y. finansavimo lygis atitinka šių gyvenamųjų vietovių situaciją pagal 

nustatytą GKI, tai didžiuosiuose miestuose finansavimo pakankamumas žemesnis, šioms 

gyvenamosioms vietovėms teko mažesnės investicijos skaičiuojant vienam gyventojui. Probleminių 

teritorijų miestams, kitiems miestams, miesteliams tekusios investicijos pasiskirstė labai įvairiai ir 

svyruoja nuo labai žemo iki aukšto tinkamumo. Tokią situaciją pirmiausia lėmė kompleksinio požiūrio 

trūkumas planavimo etape. Investavimo kryptys pasirinktos sektoriniu pagrindu, investuota į 

labiausiai matomus objektus, nepakankamai analizuojant tikrąją problemų kilmę ir neretai 

investuojant į pasekmes, bet ne į priežastis. 

 

2007-2013 m. investicijų rezultatai 

Planuojant ir įgyvendinant 2007-2013 m. struktūrinės paramos investicijas, šalies miestai ir miesteliai 

orientavosi į infrastruktūrines investicijas. Investicijos buvo skirtos įvairių sričių (susisiekimo, 

komunalinių, socialinių, švietimo paslaugų) gerinimui. Dalies investicijų rezultatai pastebimai keičia 

miestų ir miestelių situaciją atskirose srityse. 

Investicijos pagal 2007-2013 m. veiksmų programas turėtų gana pastebimai pagerinti nestacionarių 

socialinių paslaugų infrastruktūros pasiūlą miestų ir miestelių gyventojams. Mažesniuose miestuose, 

tarp jų ir probleminių teritorijų miestuose, vietų (visų atskirties grupių potencialių paslaugos gavėjų) 

skaičius nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, lyginant su 2008 m. situacija, dėl ES struktūrinių 

fondų projektų įgyvendinimo vidutiniškai turėtų padidėti kiek daugiau bei penktadaliu. Didžiuosiuose 

miestuose ir regioniniuose augimo centruose tikėtinas iki 10 proc. pajėgumų augimas, lyginant su 

2008 m.  

Didžiausias ES struktūrinės paramos poveikis švietimo paslaugų infrastruktūros pokyčiams 

fiksuojamas vidutiniuose ir mažesniuose miestuose, nepatenkančiuose į tikslines regioninės plėtros 

teritorijas (problemines teritorijas ar regioninius augimo centrus). Šiuose miestuose atnaujinama apie 

ketvirtadalis mokyklų ir 40 proc. esamų ikimokyklinio ugdymo įstaigų infrastruktūra. Energetinio 

efektyvumo priemonės diegtos maždaug kas trečio analizuoto miestelio mokyklose.  

Socialinio būsto prieinamumo ir kokybės problemos 2007-2013 m. struktūrinės paramos lėšomis 

buvo sprendžiamos išskirtinai probleminėse teritorijose. Skirtinguose probleminių teritorijų 

miestuose ir miesteliuose socialinio būsto fondas dėl struktūrinių investicijų padidintas nuo kelių iki 

keliasdešimties papildomų savivaldybės butų. Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol savivaldybių turimas 
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socialinio būsto fondas buvo labai mažas, įgyvendinti projektai bendrai probleminėse savivaldybėse 

socialinio būsto fondą leis kone padvigubinti lyginant su 2008 m. situacija.  

Daugiabučių namų renovavimas taip pat labiausiai pastebimas probleminių teritorijų miestuose. Kai 

kuriuose iš jų (Skuode, Kelmėje, Naujojoje Akmenėje) 2007-2013 m. struktūrinės paramos lėšomis 

atnaujinama net iki ketvirtadalio viso daugiabučių namų fondų. Lyginant su JESSICA instrumentu, dėl 

kurio tuo pačiu metu buvo renovuojama tik keliasdešimt daugiabučių visoje Lietuvoje, investicijų 

poveikis probleminių teritorijų būsto fondo atnaujinimui vertintinas kaip ženklus. 

ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotos kompleksinės investicijos pasirinktų miesto zonų 

atnaujinimui regioniniuose augimo centruose ir probleminių teritorijų miestuose. Pagrindinės 

kompleksinės investicijos miestų pasirinkimu teko centrinių dalių, bendrojo miesto kraštovaizdžio 

gerinimui. Centrinėse miestų dalyse buvo sutvarkytos viešosios erdvės, gatvės. Dalis kompleksiniam 

miestų atnaujinimui skirtų lėšų taip pat teko rekreacinių teritorijų, esančių ne miesto centrinėje dalyje, 

plėtrai.  

 

2007-2013 m. investicijų poveikis miestams ir miesteliams 

ES struktūrinės paramos investicijos turi teigiamą poveikį ekonominiam augimui, gyventojų 

užimtumui ir nedarbo lygiui. Makroekonominio modeliavimo rezultatai rodo, kad vertinimo metu 

analizuotos 35-ios veiksmų programų priemonės, skirtos gyvenimo kokybės gerinimui miestuose ir 

miesteliuose, prisideda prie bendrojo vidaus produkto augimo ir nedarbo lygio mažinimo trumpuoju ir 

ilguoju periodu. 2011 ir 2012 metais šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) buvo apie 2,3 proc. 

didesnis nei būtų buvęs nesant investicijų, finansuojamų 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos 

lėšomis. Vėlesniais metais išlieka ilgalaikis šių investicijų poveikis, dėl kurio papildomai kasmet bus 

sukuriama 0,65 proc. BVP. Dėl įgyvendinamų projektų nedarbo lygis 2011 ir 2012 m. sumažėjo beveik 

1,7 procentinio punkto, pavyzdžiui, 2012 m. nedarbo lygis be ES struktūrinės paramos investicijų būtų 

siekęs 14,9 proc. vietoje faktiškai buvusio 13,2 proc. nedarbo lygio. 2013–2015 m. nedarbo lygis dėl 

šių investicijų bus mažesnis 1,3 procentinio punkto. 

Teigiamas įgyvendintų investicijų poveikis pasireiškia ir vietos lygmeniu. Atvejo studijos rodo, kad 

analizuojamų investicijų dėka pagerinta gyvenimo aplinka ir kokybė turėjo teigiamą poveikį išlaikant 

ir pritraukiant kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius. Vienais atvejais tokia įtaka pasireiškia labiau 

tiesiogiai, pavyzdžiui, pagerintos kultūrinės veiklos galimybės Zyplių dvaro sodyboje leis pritraukti 

daugiau meno kūrėjų, sukurs kokybiškesnę kultūrinės veiklos pasiūlą. Kitais atvejais tokia įtaka 

pasireiškia labiau netiesiogiai, pavyzdžiui, Vilniaus aplinkkelių atveju poveikis žmogiškųjų išteklių 

pritraukimui, pasireikš per pritrauktas privačias investicijas, kuriančias darbo vietas. Skaičiuojama, 

kad miesto aplinkkelių ir apvažiavimų įrengimas taip pat sudarys prielaidas geresnei gyventojų 

sveikatai, o kartu ir didesniam produktyvumui, prisidės didinant pridėtinę vertę. Tokio tipo projektų 

naudų suma yra daugiau nei 1,5 karto didesnė už sąnaudas. 

Regioniniuose augimo centruose įgyvendintos kompleksinės investicijos į miesto centro urbanistinį 

atnaujinimą (analizuotas Marijampolės atvejis) paskatino didesnius gyventojų srautus laisvalaikio 

tikslais ir apsilankymo metu pramogoms išleidžiamų pinigų kiekį, smulkaus verslo plėtrą 

rekonstruotose teritorijose. Analizuoti pavyzdžiai rodo, kad viešųjų miesto erdvių sutvarkymas, 

apšvietimas bei papildomų saugumo priemonių (vaizdo kamerų) įrengimas taip pat mažina vagysčių 

skaičių, nors dėl didėjančių lankytojų srautų ir įvairių pramogų pasiūlos kažkiek didėja absoliutus 
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pažeidimų viešose vietose skaičius. Atsižvelgiant į išvardintas prielaidas, investicijų į miesto centrinės 

dalies atnaujinimą (diskontuotos) naudos ir sąnaudų santykis turėtų viršyti 1,5. 

 

Vertinimo rekomendacijos ir nauda 

Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus ir išvadas, pateiktos šios rekomendacijos: 

 

- Skatinti investicijų į miestus ir miestelius kompleksiškumą. Rekomenduojama visuose 

didžiuosiuose miestuose bei pasirinktinai kituose šalies miestuose įgyvendinti integruotas/ 

kompleksines plėtros programas, vienu sprendimu patvirtinant lėšas visos integruotos/ 

kompleksinės strategijos įgyvendinimui. ES struktūrinės paramos lėšas rekomenduojama 

patvirtinti tik tų integruotų/ kompleksinių plėtros strategijų įgyvendinimui, kurios nukreiptos 

į konkrečios teritorijos pagrindines problemas lemiančių faktorių visumą, o infrastruktūrinės 

investicijos tematiškai ir teritoriškai derinamos tarpusavyje. Šalies miestams ir miesteliams 

2014-2020 m. ypatingai svarbu orientuotis į investicijas, kurios ilgajame periode generuotų 

pajamas ir prisidėtų prie ekonominės aplinkos gerinimo, užimtumo didinimo. Tam reikalingas 

investicijų koncentravimas pasirinktose prioritetinėse srityse ir įvairių augimo veiksnių – 

infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių, inovacijų – tolygus skatinimas, taip pat išankstinis 

planavimas dėl susijusių privačių investicijų pritraukimo. 

- Naudoti naujus EK siūlomus integruotai tvariai miestų plėtrai skirtus instrumentus. 

Rekomenduojama išnaudoti 2014-2020 m. ES reglamentų, skirtų sanglaudos politikos 

įgyvendinimui, teikiamas galimybes ir struktūrinės paramos planavimui bei įgyvendinimui 

naudoti integruotų teritorinių investicijų (ITI) instrumentą. ITI instrumento privalumas – 

investicijų pagal skirtingas prioritetines kryptis numatymas viename dokumente ir tvirtinimas 

vienu sprendimu. Tai leidžia miestui iš anksto planuoti būsimas investicijas į įvairius sektorius, 

susidaryti strategijos įgyvendinimo tvarkaraštį. Prioritetas, įgyvendinant investicijas ITI 

pagrindu pirmiausia teiktinas didiesiems šalies miestams. Tikslingiausia didžiuosiuose 

miestuose įgyvendinti potencialių, bet šiuo metu su problemomis susiduriančių miesto zonų 

konversijos kompleksinius projektus.   

- Planuojant ir įgyvendinant 2014-2020 m. plėtros programas ir projektus plačiau remtis vietos 

lygmens bendruomeniniais resursais. Atsižvelgiant į tai, kad dalis ES struktūrinės paramos 

lėšomis finansuojamų investicijų yra glaudžiai susijusios su bendruomenės poreikiais, 

rekomenduojama 2014-2020 m. atskiras veiksmų programos (-ų) priemones įgyvendinti 

taikant LEADER principą, kurio sėkmę patvirtina kaimo plėtros programų įvairiose ES šalyse 

patirtis. LEADER principu rekomenduojama teikti paramą vietos bendruomenėms 

nestacionarių socialinių paslaugų, neformalaus švietimo, kultūros ir sporto srityse. Tokio tipo 

veiklos atspindi aktualiausius bendruomenės poreikius, įprastai nereikalauja išskirtinių 

resursų, taip pat sprendžia savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų nepakankamumo problemą. 

Atsižvelgiant į esamą bendruomenių struktūrą, jų brandos lygį, rekomenduojama LEADER tipo 

priemones įgyvendinti mažesniuose miestuose ir miesteliuose. Didžiuosiuose šalies miestuose 

bendruomenės į sprendimų priėmimą ir veiklas turėtų būti įtraukiamos per integruotąsias 

plėtros strategijas, įgyvendinamas vietos valdžios.    

- 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos įgyvendinimui išnaudoti esamus administracinius 

resursus. Rekomendacijos– naudoti naujus integruotos tvarios miestų plėtros instrumentus, į 
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ES struktūrinės paramos procesus naudojantis LEADER metodu įtraukti vietos 

bendruomenes– susijusios su būtinais pokyčiais ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės 

sistemoje. Remiantis kitų šalių, taip pat Lietuvos patirtimi ankstesniaisiais programavimo 

periodais, naudingiausia remtis esamomis, planavimo ir administravimo klausimuose 

patyrusiomis institucijomis. Visiškai naujų juridinių asmenų įtraukimas į valdymo ir kontrolės 

sistemą mažina veiklos efektyvumą, dėl institucijų nepatirties atsirandančios klaidos kelia 

projektų vykdytojų pasipiktinimą ir nepasitikėjimą visa sistema. ITI instrumento įgyvendinimą 

rekomenduojama organizuoti taip , kad didesnis savarankiškumas miestams būtų deleguotas 

strategijos planavimo stadijoje, tuo tarpu strategijos įgyvendinimo priežiūrą rekomenduojama 

perduoti jau veikiančioms ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemoms 

institucijoms. LEADER tipo priemonių įgyvendinimui rekomenduojama pritraukti veikiančias 

vietos veiklos grupes (VVG), o naujus juridinius asmenis steigti tik tuomet ir ten, kur VVG 

resursų nėra ar jais negalima pasinaudoti.     
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Executive summary 
 

Aim of the evaluation 

Aim of the evaluation: 

- Improvement of EU structural assistance use by evaluating the impact of the Operational 

Programmes of 2007-2013 on the development of cities and small towns.  

- Proper preparation for the 2014-2020 programming period. 

 

Evaluation objectives: 

- Evaluation of volume and effectiveness of assistance of the 2007-2013 Operational 

programmes for Lithuania's cities and small towns. 

- Evaluation of the impact of the 2007-2013 Operational Programmes on the social and 

economic development of cities and small towns. 

- Evaluation of the potential to apply integrated sustainable urban development actions and the 

necessity of their inclusion in the planning documentation for 2014-2020. 

- Assessment of options to apply "Community-led local development" approach and the 

necessity of its integration in the 2014-2020 programming period planning documentation. 

 

Scope of the evaluation 

The focus of the evaluation is the measures of the 2007-2013 Operational Programmes, which have an 

impact on the development of cities and small towns. The evaluation team identified 35 of such 

measures provided by the Human Resource Development Operational Programme, Economic Growth 

Operational Programme and the Operational Programme for Promotion of Cohesion. The impact of the 

investments in accordance with these measures was analysed on the basis of 51 residential areas: 

major cities, regional growth centres, cities of problematic territories as well as other cities (10) and 

small towns (15). 

 

Evaluation methods applied 

Different quantitative and qualitative methods were used for the evaluation. While evaluating the 

identification of the situation in the residential areas as well as the EU structural assistance relevance 

and sufficiency the quality of life model was used. It subsumed the cumulative social, economic and 

environmental indices characterizing the residential environment. Based on this model an individual 

qualify of life index (QLI) was formed for each of the analysed residential areas. Moreover, the EU 

structural assistance investments in the specific areas essential for the quality of life were studied. The 

evaluation included statistical analysis, comparative analysis, expert discussions and data of surveys. 

The evaluation of the investments' impact was carried out on the basis of macro and micro approaches 

– macro-economic modelling and case-studies integrating the cost-benefit analysis were performed. In 

addition, practice of other countries was analysed for the preparation of proposals for 2014-2020. 
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The main findings of the evaluation 

The following aspects were analysed in the evaluation and these conclusions made: 

The relevance and sufficiency of the investments of 2007-2013 in encouraging the development of cities 

and small towns 

The investment relevance and assistance sufficiency were evaluated by comparing specific area QLI as 

well as the volumes and proportions of the investments in different spheres of development. The 

analysis showed average and lower than average investment relevance for the country as a whole, i.e. 

insufficient consideration of the general condition of the residential area is inherent in the planning of 

projects. Specific differences can be noticed in various types of residential areas. Larger cities and 

regional growth centres are marked by average investment relevance. Despite the fact that regional 

growth centres are characterized by high assistance sufficiency, i.e. the level of financial aid 

corresponds with the situation of those residential areas according to the identified QLI, meanwhile, 

the major cities have lower assistance sufficiency as these residential areas were allocated smaller 

investments per capita. The distribution of the investments for cities of problematic territories as well 

as other cities and small towns was highly diversified with fluctuations from very low to high 

relevance. Such situation was primarily caused by the lack of integrated approach on the planning 

stage. Investment trends were selected on a sector-related basis, the assistance was invested in the 

most visible objects, the real origin of the problems was insufficiently analysed and often the 

investments were devoted to consequences instead of the causes. 

 

Results of the investments of 2007-2013 

While planning and implementing the structural assistance investments of 2007-2013 the country's 

cities and small towns were concentrated on the infrastructure investments. These are allocated for 

the improvement of a range of areas (transport, utilities, social and educational services). In specific 

areas the results of the part of investments introduce noticeable changes in the situation of the cities 

and small towns. 

The investments of the 2007-2013 Operational Programmes should visibly improve the provision of 

outpatient social services infrastructure for the residents of cities and small towns. The number of 

places (potential service recipients of all the exclusion groups) in the outpatient social service 

institutions of the smaller towns, including the towns of problematic territories, should on average 

increase by a little over 20 percent due to the EU structural assistance projects' implementation in 

comparison with the situation in 2008. A capacity increase of up to 10 percent is likely in major cities 

and regional growth centres compared with the year of 2008.  

The most significant impact of the EU structural assistance on the changes in education services 

infrastructure was noticed in the medium-sized and smaller towns which are outside the target 

regional development territories (problematic territories or regional growth centres). Approximately 

one fourth of the schools and 40 percent of the current pre-schools' infrastructure are being renovated 

in these towns. Energy efficiency measures were implemented in the schools of approximately every 

third town under analysis.  

The problems of accessibility and quality of social housing were being resolved by means of structural 

assistance for 2007-2013 exceptionally in problematic territories. The social housing stock in various 

cities and small towns of the problematic areas has grown from just a few to dozens of additional 

communal flats with the help of the structural investments. Due to the fact that up till now the social 
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housing stock available to the municipalities was scarce, in general the implemented projects will 

almost double the units of social housing in the problematic municipalities in comparison with the 

situation of year 2008.  

The renovation of multiple-tenanted buildings is also noticeable mostly in the towns of the 

problematic territories. In some of them (Skuodas, Kelmė, Naujoji Akmenė) the structural assistance of 

2007-2013 was used to renovate up to one fourth of the available stock of multiple-tenanted buildings. 

In comparison with the JESSICA financial instrument which within the same time frame assisted in the 

renovation of only some dozens of multiple-tenanted buildings in the whole of Lithuania, the impact of 

the investments for the upgrade of the problematic territories' housing fund was classified as 

significant. 

The EU structural assistance was utilised for the integrated investments in the upgrading of the 

selected urban zones in the regional growth centres and cities of the problematic territories. It was the 

choice of the cities to direct the major integrated investments to the improvement of the central parts 

and general urban landscape. In the central parts of the cities public space and streets were arranged. 

The assistance allocated for the integrated urban upgrading was also partly used for the development 

of the recreational territories further from the central parts of the cities.  

 

The impact of investments of 2007-2013 on cities and small towns 

The EU structural support investments have a positive effect on the economic growth and employment. 

The results of the macro-economic modelling show that the 35 measures of the Operational 

Programmes designed for the improvement of the quality of life in cities and small towns contributed 

to the gross domestic product growth and unemployment reduction over short-term and long-term 

periods. In 2011 and 2012 the gross domestic product (GDP) of the country was 2.3 percent higher 

than it would have been without the investments financed by the EU structural funds support for 

2007-2013. The long-term impact of these investments continues on into the next years: it will 

additionally create 0.65 percent of GDP on a yearly basis. The implemented projects caused the 

unemployment levels in 2011 and 2012 to decrease by almost 1.7 percentage points, i.e. without the 

EU structural support investments in 2012 they would have reached 14.9 percent instead of the actual 

13.2 percent. Due to these investments in 2013-2015 the unemployment levels will go down by 1.3 

percentage points. 

The positive impact of the implemented investments can be seen on the local level as well.  The case 

studies showed that the analysed investments helped improve the living environment and quality of 

life which had a positive impact on retaining and attracting qualified human resources. In some cases 

such impact is more direct, for example, the improved opportunities for cultural activities at the 

Zypliai manor will help attract more artists and will provide higher quality cultural activities. Other 

cases are indirectly affected, for example, in the instance of the Vilnius bypass the impact on the 

human resource attraction will show up through the attracted job-creating private investments. 

According to the estimates the construction of bypasses and relief roads  will create the necessary 

prerequisites for better health as well as greater productivity of the residents and will enhance the 

increase of added value. The sum of the benefits of such types of projects is more than 1.5 times higher 

than the expenses. 

The integrated investments in the city centre urban upgrade (the Marijampolė case was under analysis) 

implemented in the regional growth centres created greater flow of residents for leisure purposes and 

increased the amount of money spent on entertainment during the visits, it also expanded the 



13 

 

development of small business in the reconstructed territories. The examples under analysis show 

that the arrangement of the public spaces, lighting and installation of additional security measures 

(CCTV) also help decrease the volume of theft. However, due to the growing flows of visitors and 

supply of different entertainment the absolute amount of offences in public areas is relatively 

increased. With consideration of the above mentioned preconditions the ratio of the (discounted) cost 

and benefit of the investments in the city centre renewal should exceed 1.5. 

 

Evaluation recommendations and benefit: 

The evaluation results and conclusions led to the following recommendations provided: 

 

- Encouraging the complexity of the investments in cities and small towns. It is recommended to 

implement integrated / complex development programmes in all major cities and other 

selected towns of the country by confirming the funds for the implementation of the entire 

integrated / complex strategy by means of one decision. The EU structural assistance is 

recommended to be approved only for the implementation of the integrated / complex 

development strategies which are aimed at the aggregate of the key factors of the main 

problems of the specific territories, while the infrastructural investments should be combined 

on a thematic and territorial basis. In 2014-2020 it is crucial for the cities and small towns of 

the country to focus on the investments which would generate revenue in the long-term period 

and would contribute to the improvement of the economic environment and increase 

employment rates. This requires concentration of investments in the chosen priority areas and 

equal encouragement of the various growth factors – infrastructure, human resources, 

innovation – as well as advance planning of the attraction of related private investments. 

- Using new instruments offered by EC for the integrated sustainable urban development. It is 

recommended to use the opportunities allocated for the implementation of the cohesion policy 

of the EU regulations of 2014-2020 and utilise the integrated territorial investments' (ITI) 

instrument for structural assistance planning and implementation. The advantage of the ITI 

instrument is the provision of investments according to different priorities in one document 

approved by one decision. This allows the city to make advance planning of the future 

investments in different sectors and file a strategy implementation schedule. Within the 

implementation of the investments on the basis of ITI the first priority is given to the major 

cities of the country. It is most advisable to implement the complex projects of the conversion 

of the potential urban zones which currently undergo problems in the major cities.   

- Within the planning and implementation of the development programmes and projects of 2014-

2020 there should be more dependence on the local community resources. In view of the fact that 

a part of the EU structural assistance investments are closely related to the needs of the 

community it is recommended to implement certain measures of the Operational 

Programme(s) for 2014-2020 by applying the LEADER principle the success of which was 

proven by the experience of rural development programmes in different EU countries. 

According to the LEADER principle it is advisable to designate the assistance to the local 

communities in the areas of outpatient social services, informal education, culture and sport. 

The activities of this type reflect the most urgent needs of the community, they usually do not 

require exceptional resources as well as resolve the problem of the insufficient public services 

supplied by the municipality. Taking into consideration the current structure of the 
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communities and their maturity level it is recommended to implement the LEADER type 

measures in smaller cities and towns. The communities of the major cities of the country 

should be involved in decision-making and activities by means of the integrated development 

strategies implemented by the local authorities.   

- The implementation of the EU structural assistance of 2014-2020 should be grounded on the 

currently operating administrative system and resources. The recommendations to use the new 

integrated sustainable urban development instruments and to include the local communities in 

the EU structural assistance processes by means of the LEADER method are associated with 

the necessary changes in the EU structural assistance management and control system. Based 

on the earlier programming periods of other countries and the experience in Lithuania the 

most beneficial way is to rely on the current institutions experienced in the issues of planning 

and administration. The inclusion of absolutely new legal entities in the management and 

control system reduces activity effectiveness. Meanwhile, the mistakes stemming from the lack 

of experience of the institutions cause indignation of the project implementers and their 

distrust in the entire system. Delegation of greater autonomy of actions on the strategy 

planning stage is recommended for the cities while implementing the ITI instrument; 

meanwhile, the strategy implementation management and control should be transferred to the 

currently active management and control systems institutions. It is advisable to involve the 

current Local Action Groups (LAGs) in the implementation of the LEADER type measures, and 

the new legal entities should be established only if there are no LAG resources or they are not 

accessible.    
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Įvadas 

 

ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinimas atliktas vykdant LR 

finansų ministerijos ir UAB BGI Consulting 2012 m. rugsėjo 14 d. pasirašytą paslaugų teikimo sutartį 

Nr. 14P-69. 

Vertinimo tikslas – tobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą, įvertinant 2007-2013 m. veiksmų 

programų poveikį miestų ir miestelių plėtrai, ir tinkamai pasirengti 2014-2020 m. programavimo 

periodui. 

Vertinimo uždaviniai apima 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos investicijų į miestus ir miestelius 

masto ir poveikio socialinei ekonominei plėtrai analizę bei galimybių 2014-2020 m. programavimo 

laikotarpiu įgyvendinti naujo pobūdžio miestų plėtros instrumentus vertinimą.   

Miestų ir miestelių esama būklė įvertinta ir 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos investicijų masto ir 

tinkamumo analizė atlikta naudojant vertinimo tikslais parengtą gyvenimo kokybės modelį. Gyvenimo 

kokybės fenomenas ir jį aprašantys objektyvūs rodikliai mokslinėje literatūroje ir viešosios politikos 

tyrimuose glaudžiai siejami su urbanizuotų vietovių ekonominio augimo potencialu. Miesto, šalies ir 

visos ES augimas neatsiejamas nuo miestų ir miestelių patrauklumo ir kokybės gerinimo įvairiose 

srityse – užtikrinant pagrindinių paslaugų gyventojams prieinamumą, darbo vietų įvairovę, 

optimizuojant susisiekimo sistemas, plėtojant kultūros ir švietimo pasiūlą, kuriant ir puoselėjant 

gamtinę bei fizinę miesto aplinką. Atitinkamai, vertinimo tikslais naudojamas gyvenimo kokybės 

modelis apima platų spektrą socialinių ir ekonominių rodiklių, kurių visuma demonstruoja atskirų 

gyvenamųjų vietovių fizinės aplinkos, ekonominės aplinkos ir socialinės aplinkos būklę.  

Vertintojai identifikavo 35 priemones, finansuojamas 2007-2013 m. ŽIPVP, EAVP ir SSVP lėšomis, 

kurios prisideda prie įvairių gyvenimo kokybės sričių gerinimo. Be SSVP lėšomis finansuojamų 

priemonių, pagal kurias buvo finansuojami kompleksinės plėtros projektai regioniniuose augimo 

centruose ir probleminėse teritorijose, o šioms priemonėms kelti tiesioginiai tikslai gerinti gyvenimo 

aplinką ir kokybę, didinti patrauklumą investicijoms, į analizuojamų priemonių sąrašą taip pat 

įtrauktos priemonės, skirtos susisiekimo ir gyvenamųjų vietovių inžinerinių sistemų plėtrai, švietimo, 

socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, laisvalaikio infrastruktūros gerinimui, energetinio 

efektyvumo priemonių diegimui. Vertinimo eigoje priemonių lėšos pagal konkrečių projektų tikslus ir 

investicijų objektus buvo priskirtos atskiroms gyvenimo kokybės sritims bei posričiams.   

Remiantis techninės užduoties reikalavimais, detali 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos investicijų 

į šalies miestus ir miestelius analizė ir vertinimas pagal identifikuotas 35 priemones atlikti 51 

gyvenamosios vietovės pagrindu. Pasirinktos gyvenamosios vietovės reprezentuoja pagrindinius 

šalies teritorinio planavimo ir regioninės politikos dokumentuose išskiriamus miestų tipus. Vertinimo 

metu analizuotos šios gyvenamosios vietovės – didieji miestai, regioniniai augimo centrai, 

probleminėse teritorijose esantys miestai, kiti miestai (turintys virš 3 tūkst. gyventojų) ir miesteliai.  

Konkrečių miestų ir miestelių esamos būklės įvertinimas pagal gyvenimo kokybės rodiklių visumą ir 

sudarytas individualus miesto/ miestelio gyvenimo kokybės indeksas (GKI) bei ES finansinių 

intervencijų šiuos miestus ir miestelius masto ir struktūros pagal gyvenimo kokybės modelį analizė 

leido nustatyti intervencijų į miestus ir miestelius kompleksiškumą, taikytų priemonių ir mechanizmų 

tinkamumą ir pakankamumą, kurie detalizuojami pateikiamoje vertinimo ataskaitoje. 
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Ataskaitoje pateikiami ES struktūrinės paramos investicijų į miestus ir miestelius poveikio 

ekonominiam augimui ir užimtumui bei nedarbo lygiui makroekonometrinio modeliavimo rezultatai. 

Taip pat aprašyti atliktų investicijų mikro lygmens poveikio rezultatai, nustatyti atlikus atvejo studijas.  

Vertinimo metu, remiantis buvusių ir esamų ES iniciatyvų praktiniais pavyzdžiais, buvo analizuojami 

galimi papildomi ES paramos planavimo ir įgyvendinimo įrankiai, galintys sustiprinti teigiamą ES 

struktūrinės paramos poveikį urbanizuotų vietovių plėtrai. Pripažindama miestų svarbą ES 

ekonomikos ir inovacijų augimui, Europos Komisija ragina 2014-2020 m. programavimo laikotarpiu 

įgyvendinti papildomas veiksmų programos (-ų) priemones, kurios leistų užtikrinti tikslinę 

kompleksinę paramą svarbiausiems šalies miestams. Reglamento dėl ERPF projekte1 pasiūlytas naujas 

instrumentas, skirtas miestams – integruotieji tvarios miestų plėtros veiksmai. Šis instrumentas 

daugeliu aspektų atkartoja ES URBAN iniciatyvas, vykdytas 1994-1999 m. ir 2000-2006 m. finansiniais 

periodais. Vertinimo ataskaitoje pateikiama pagrindinių URBAN principų ir miestų, įgyvendinusių 

URBAN investicijas, patirties analizė. Remiantis URBAN planavimo ir įgyvendinimo patirtimi 

pateikiamos rekomendacijos dėl kompleksinio miesto investicijų planavimo bei teritorinio 

apibrėžtumo svarbos. Pateikiamas miestų, kuriuose būtų tikslinga įgyvendinti integruotas strategijas, 

sąrašas.     

Vertinimo ataskaitoje nagrinėjamas dar vieno svarbaus EK siūlymo, pateikto Bendrajame reglamente2 

– bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principo – įgyvendinimo galimybės. Iki šiol šis principas 

LEADER iniciatyvos pagrindu buvo taikomas kaimo plėtrai, tačiau 2014-2020 m. atsiranda realios 

galimybės šią praktiką plėsti ir kitose gyvenamosiose vietovėse, derinti įvairių fondų paramą vietos 

strategijų įgyvendinimui. Vertinimo ataskaitoje pateikiama įvairių laikotarpių LEADER iniciatyvos 

principų apžvalga, aptariami įvairūs skirtingose šalyse taikyti metodo administravimo modeliai, 

pastebėti jų privalumai ir trūkumai. Taip pat analizuojama Lietuvos patirtis sprendžiant funkcijų 

padalinimo tarp nacionalinių ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos institucijų ir 

vietos veiklos grupių klausimą, esama vietos bendruomeninių organizacijų branda, veiklos laukas ir, 

atitinkamai, potencialas įgyvendinti LEADER tipo priemones miestiško tipo vietovėse.    

Tiek integruotųjų tvarios miestų plėtros veiksmų, tiek bendruomenės inicijuotos vietos plėtros 

principų įtraukimas į 2014-2020 m. veiksmų programas, pareikalaus esamos ES struktūrinės paramos 

valdymo ir kontrolės sistemos pokyčių. EK parengtuose 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos 

reglamentų projektuose pastebimas raginimas daugiau iniciatyvos perduoti vietos lygmens 

institucijoms, jas aktyviau į įtraukti į ES struktūrinių investicijų planavimą ir įgyvendinimą. Ataskaitoje 

aptariamos galimos alternatyvos, kaip naujosios iniciatyvos galėtų būti įgyvendintos Lietuvoje, 

remiantis užsienio šalių ir Lietuvos praktine patirtimi, įvertinami naujų institucijų įtraukimo į ES 

struktūrinės paramos administravimo sistemą privalumai ir galimos grėsmės. 

Vertinimas atliktas bendradarbiaujant su įvairiomis šalies institucijomis, kaupiančiomis ir 

apskaitančiomis šalies miestų ir miestelių duomenis pagal įvairių sričių rodiklius. Rodiklių reikšmių 

prieinamumo reikalingo detalumo klausimais vertintojus konsultavo ir kaupiamus duomenis suteikė 

                                                           

1 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių su Europos regioninės plėtros fondu 
ir investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006, COM(2011) 614 final 

2 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos 
jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje programoje, bendros 
nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos 
bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, COM(2012) 496 final 
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Lietuvos statistikos departamento, VĮ Registrų centro, Policijos departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos, VĮ Regitra, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos 

sporto federacijų sąjungos, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Jonavos rajono 

policijos komisariato specialistai. Daug vertingos ir aktualios informacijos atvejų studijų atlikimui 

suteikė analizuotų projektų vykdytojai, LR vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos 

departamento, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros, Transporto investicijų direkcijos, Aplinkos 

projektų valdymo agentūros specialistai. Detalius analizuojamų priemonių įgyvendinimo rodiklius, 

kaupiamus SFMIS, pateikė LR finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo 

departamento specialistai. Analizuotų miestų ir miestelių savivaldybių administracijų ir seniūnijų 

atstovai teikė informaciją pagal vertinimo metu atliktos apklausos anketas.     

Vertinimo ataskaitą sudaro pagrindinė vertinimo rezultatų dalis, nagrinėtų atvejų detalūs aprašai bei 

priedai, kuriuose pateikiami techniniai ir metodologiniai vertinimo dokumentai, naudotų šaltinių 

sąrašas.  
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Vertinimo tikslai, uždaviniai, metodai 
 

Techninėje užduotyje suformuluoti tokie atliekamo vertinimo tikslai: 

 Tobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą, įvertinant 2007-2013 m. veiksmų 

programų poveikį miestų ir miestelių plėtrai.  

 Tinkamai pasirengti 2014-2020 m. programavimo periodui. 

 

Jiems pasiekti vertinimo metu turi būti išspręsti šie uždaviniai: 

 Įvertinti 2007-2013 m. veiksmų programų paramos mastą ir efektyvumą Lietuvos 

miestuose ir miesteliuose. 

 Įvertinti 2007-2013 m. veiksmų programų paramos poveikį miestų ir miestelių 

socialinei ir ekonominei plėtrai. 

 Įvertinti galimybes įgyvendinti integruotuosius tvarios miestų plėtros veiksmus bei 

poreikį juos įtraukti į 2014-2020 m. planavimo dokumentus. 

 Įvertinti „Bendruomenės inicijuoto vietos plėtros“ principo taikymo alternatyvas ir 

poreikį integruoti į naujo 2014-2020 m. programavimo laikotarpio planavimo 

dokumentus. 

 

ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinimas atliekamas analizuojant 51 

šalies gyvenamąją vietovę šiose grupėse: 

 Didieji miestai; 

 Miestai, kuriuose vykdyti projektai pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę 

VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“; 

 Regioniniai augimo centrai – regioniniai ekonomikos augimo centrai, išskirti Lietuvos 

regioninės politikos iki 2013 m. strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575, ir kuriems skirta Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programos priemonė VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“; 

 Kiti šalies miestai, nepatenkantys į pirmas tris grupes; 

 Miesteliai, turintys nuo 1000 iki 3000 gyv. 

 

Vertinamos 35 veiksmų programų priemonės, kurių investicijos į analizuojamus 51 miestelius nuo 

2007 m. iki 2012 m. spalio 31 d. sudaro 5 125 mln. Lt. 

Vertinimo tikslais buvo parengtas gyvenimo kokybės modelis, remiantis kuriuo nustatytas gyvenimo 

kokybės indeksas 51 analizuojamoje šalies gyvenamojoje vietovėje ir įvertintos veiksmų programų 

investicijos.  

Vertinimo loginė struktūra su integruotu gyvenimo kokybės modeliu pavaizduota žemiau esančioje 

schemoje. 
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Gyvenimo kokybės sritys:
FIZINĖ APLINKA

EKONOMINĖ APLINKA
SOCIALINĖ APLINKA

Atvejo studiJos 

Vietos 
valdžios 
atstovų 

nuomonė

Kiekybiniai 
rodikliai

Gyventojų 
apklausa

Sąnaudų 
ir naudos 

analizė

Poveikis
Pakankamumas

Tinkamumas
Suderinamumas

Galimi paramos 
įgyvendinimo mechanizmai

Antriniai 
šaltiniai

Užsienio 
šalių 

patirtis

Tinkamumas 
Suderinamumas

Stebimi pokyčiai 
vietovėje

Vietovės projektų 
portfelis

2007-2013 m. VP 
priemonės

Priemonių tipai

 

 

Pav. 1. Vertinimo loginė struktūra 

 

Vertinimo loginėje struktūroje nurodyti kriterijai (poveikis, pakankamumas, tinkamumas, 

suderinamumas) apima platų sąrašą vertinimo klausimų, pateiktų šio vertinimo techninėje 

specifikacijoje. Vertinimo klausimų ir vertinimo kriterijų sąsaja pateikiama žemiau esančioje lentelėje.  
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Lentelė 1. Vertinimo kriterijų ir vertinimo klausimų sąsaja 

PAKANKAMUMAS TINKAMUMAS SUDERINAMUMAS POVEIKIS 
1. Nustatyti 
intervencijų (pagal 
visas veiksmų 
programas) į 
miestus/miestelius 
mąstą ir struktūrą - 
projektų skaičių ir 
sumą iš viso, 
pasiskirstymą 
įvairiais pjūviais: 
pagal investicijų 
pobūdį (žmogiškieji 
ištekliai, verslas, 
viešoji 
infrastruktūra) ir 
proporcijas, 
pareiškėjo tipą, 
projekto dydį, 
vietovę, kurioje 
įgyvendinami 
projektai (pagal 
Techninės 
specifikacijos 7 
punkte įvardintas 
miestų/miestelių 
grupes). 
2. Ar SSVP  
nustatytos 
priemonės ir joms 
įgyvendinti skirtos 
lėšos yra 
pakankamos 
programoje 
nustatytų miestų/ 
miestelių plėtros 
tikslų 
įgyvendinimui? 
4. Kiek ir kaip 
efektyviai veiksmų 
programų lėšos 
prisidėjo prie 
Lietuvos 
Respublikos 
bendrojo plano – 
vieno esminių 
urbanistinę plėtrą 
reglamentuojančių 
dokumentų - 
įgyvendinimo? 

3. Kaip ŽIPVP ir EAVP 
nustatytos priemonės ir 
joms įgyvendinti skirtos 
lėšos prisideda prie 
miestų/ miestelių plėtros 
tikslų įgyvendinimo? 
4. Kiek ir kaip efektyviai 
veiksmų programų lėšos 
prisidėjo prie Lietuvos 
Respublikos bendrojo 
plano – vieno esminių 
urbanistinę plėtrą 
reglamentuojančių 
dokumento - 
įgyvendinimo?  
15. Koks poreikis ir 
galimybės taikyti 
integruotuosius tvarios 
miestų plėtros veiksmus 
2014–2020 m.? 
16. Kokiais kriterijais 
vadovaujantis 
integruotieji veiksmai 
turėtų būti taikomi 
ekonominėms, aplinkos, 
klimato ir socialinėms 
miestų vietovių 
problemoms spręsti? 
18. Kuriuose miestuose 
reikėtų įgyvendinti 
integruotuosius tvarios 
miestų plėtros veiksmus 
2014-2020 metais? 
19. Išnagrinėti  
„bendruomenės 
inicijuotos vietos plėtros“ 
principo taikymo praktiką 
trijose ES šalyse. Pateikti 
gerosios praktikos 
pavyzdžius ir jų 
pritaikymo Lietuvoje 
galimybes. 
24. Kurioms paramos 
sritims 2014-2020 metais 
taikytinas „bendruomenės 
inicijuotos vietos plėtros“ 
principas? 

12. Kokie yra ES 
paramos aukščiau 
išvardintoms sritims 
derinimo mechanizmai 
miesto/miestelio lygiu? 
Kiek jie efektyvūs?  
17. Kaip integruotieji 
tvarios miestų plėtros 
veiksmai galėtų būti 
įtraukti į 2014-2020 m. 
planavimo 
dokumentus? 
20. Kaip 
„bendruomenės 
inicijuotos vietos 
plėtros“ principas gali 
būti integruotas į 2014-
2020 m. ES 
struktūrinės paramos 
laikotarpio planavimo 
dokumentus?  
21. Kokiu lygiu turėtų 
būti taikomas šis 
principas? (visos šalies 
bendrai ar nacionalinės 
regioninės politikos 
teritorinių vienetų 
atžvilgiu)?  
22. Kaip pritaikyti 
„Leader “ principo, 
taikomo kaimo plėtrai, 
patirtį urbanistinei 
plėtrai? 
23. Kaip integruoti 
„URBAN tipo 
iniciatyvas į  2014-
2020 m. ES 
struktūrinės paramos 
laikotarpio planavimo 
dokumentus? 

5. Koks veiksmų programų 
poveikis gyvenimo aplinkai ir 
kokybei: 

5.1. miesto/miestelio 
bendruomenės poreikius 
tenkinančios infrastruktūros 
(kultūros, rekreacinės ar sporto) 
plėtrai ; 

5.2. šiuolaikiškų susisiekimo 
sistemų ir gatvių infrastruktūros 
plėtrai; 

5.3. nuskurdusių ar 
nenaudojamų urbanizuotų zonų 
gaivinimui? 
6. Koks veiksmų programų 
poveikis miestų tipinių problemų 
(jeigu kai kurios jų dalys/rajonai 
tampa didėjančio 
nusikalstamumo, socialinės 
izoliacijos, užterštumo šaltiniais) 
sprendimui? 
7. Koks veiksmų programų  
poveikis būsto sąlygų 
pagerinimui 
miestuose/miesteliuose? 
8. Ar veiksmų programų lėšos 
miesto/miestelio gyvenimo 
aplinkos ir kokybės gerinimui 
turėjo poveikį išlaikant esamus 
žmogiškuosius išteklius, 
pritraukiant aukštos 
kvalifikacijos darbo jėgą, vykdant 
emigracijos prevenciją? 
9. Koks veiksmų programų 
poveikis miestų/miestelių 
ekonomikos augimui ir verslo 
konkurencingumui juose?  
10. Kaip veiksmų programų 
investicijos į miestus /miestelius 
paveikė kitų veiksmų programų 
prioritetų įgyvendinimą? 
11. Koks veiksmų programų  
investicijų į miestus/miestelius 
poveikis aplinkinėms vietovėms? 
13. Kokios būtų labiau 
tinkamos/efektyvios veiksmų 
programų priemonės, didinant 
veiksmų programų poveikį 
minėtose srityse? 
14. Išnagrinėti ne mažiau kaip 3 
geros praktikos pavyzdžius – 
projektus, kurie turėjo didžiausią 
teigiamą poveikį 
miesto/miestelio socialinei 
ekonominei plėtrai. 
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2007-2013 m. ES struktūrinės paramos poveikio vietinei ir urbanistinei plėtrai vertinimui atlikti buvo 

naudojamas platus metodų spektras. Pagrindiniai naudoti metodai: 

 

Dokumentų analizė 

Vertinimo metu analizuoti visų nagrinėjamų gyvenamųjų vietovių (51) strateginio planavimo, 

teritorijų planavimo, kiti esamą būklę ir plėtros perspektyvas nusakantys dokumentai. Šių dokumentų 

informacija buvo svarbus šaltinis sudarant individualius gyvenamųjų vietovių GKI.  

Kita analizuotų dokumentų grupė – šalies ir ES mastu atlikti vertinimai, analizuojantys patirtį 

įgyvendinant integruotas vietovių plėtros strategijas, bendruomenės inicijuotą vietos plėtros principą 

ir pan.    

 

Vietos valdžios atstovų apklausa 

Anketinė apklausa vykdyta 2012 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais. Atliekant apklausą buvo išsiųstos 

46 apklausos anketos: 31 miesto savivaldybių administracijoms bei mažųjų miestų seniūnijoms ir 15 

miestelių seniūnijoms. Iš viso buvo gautos 37 užpildytos anketos, o tai sudaro 80,4 proc.  respondentų. 

Buvo gautos 22 anketos iš 31, išsiųstos miestų savivaldybių administracijoms bei seniūnijoms, ir visos 

15 anketų, siųstų miestelių seniūnijoms. 

 

Miestų gyventojų apklausa 

 Anketinė Lukšių miestelio gyventojų apklausa tiesioginio interviu būdu, naudojant iš anksto 

parengtus klausimynus. Apklausti 32 Lukšių miestelio nuolatiniai gyventojai. Apklausa atlikta 

2012 m. gruodžio 28-30d.  

 Anketinė Jonavos miesto atrinktų daugiabučių gyventojų apklausa tiesioginio interviu būdu, 

naudojant iš anksto parengtus klausimynus. Apklausta 30 Jonavos miesto atrinktų daugiabučių 

nuolatinių 16 m. ir vyresnių gyventojų, kurie namų ūkyje daugiausiai prisideda prie būsto 

išlaikymo, komunalinių ir kitų mokesčių. Apklausa atlikta 2013 m. sausio 8-9d. 

 Anketinė Marijampolės miesto gyventojų apklausa tiesioginio interviu būdu, naudojant iš 

anksto parengtus klausimynus. Viso apklausti 143 Marijampolės miesto nuolatiniai gyventojai. 

Apklausa atlikta 2012 m. gruodžio 27 d. – 2013 m. sausio 6 d.  

 Anketinė Vilniaus miesto Lazdynų, Vilkpėdės ir Naujininkų seniūnijų gyventojų apklausa 

tiesioginio interviu būdu, naudojant iš anksto parengtus klausimynus. Viso apklausti 203 

Vilniaus miesto nuolatiniai gyventojai. Apklausa atlikta 2013 m. sausio 3 – 17d.  

 

Atvejo studijos 

Atliktos 4 atvejo studijos, analizuojančios tipines investicijas į miestų ir miestelių plėtrą, kurios gali būti 

laikomos ir gerosios praktikos pavyzdžiais (analizuojamo veiksmų programų investicijų paketo kontekste): 

 Miesto viešųjų erdvių kompleksinė regeneracija (Marijampolės miesto atvejis) 

 Gyvenamosios zonos kompleksinė regeneracija (Jonavos miesto atvejis) 

 Miesto susisiekimo sistemų plėtra (Vilniaus miesto atvejis) 
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 Didelės traukos kultūros ir bendruomeninio objekto plėtra mažame miestelyje (Lukšių 

miestelio atvejis)  

 

Makroekometrinis modeliavimas 

Siekiant išmatuoti investicijų į miestus ir miestelius kiekybinį poveikį, buvo pasitelktas 

makroekonometrinis modeliavimas, kuriam naudotas HERMIN tipo modelis, analizuojantis visus 

pagrindinius ekonomikoje veikiančius mechanizmus vienoje sistemoje. Pagal naudoto modelio logiką, 

ekonomikos reakcija į finansines viešosios politikos intervencijas apima trumpalaikį ir ilgalaikį 

investicijų poveikį ekonomikai.  

Siekiant atlikti investicijų poveikio miestų ir miestelių plėtrai vertinimą, buvo parengti du scenarijai: 

scenarijus be veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius bei scenarijus su veiksmų programų 

investicijomis į miestus ir miestelius. Scenarijų rezultatų palyginimas atitinka kontrafaktinio poveikio 

vertinimo logiką ir leidžia įvertinti analizuojamų investicijų indėlį miestų ir miestelių augimui.  

Į makroekonometrinį modelį buvo įvestos 35 veiksmų programų priemonių investicijos ir buvo 

modeliuojamas šių investicijų sumos poveikis bendram urbanizuotų teritorijų augimui.  

 

Loginių modelių ir apibendrintų indeksų naudojimas 

Gyvenamųjų vietovių situacijos ir joms tekusių investicijų suderinamumo ir pakankamumo, taip pat 

gyvenamųjų vietovių tarpusavio palyginimui naudojamas vertinimo tikslais sudarytas gyvenimo 

kokybės modelis, apimantis daug rodiklių, kurių reikšmių visuma leidžia nustatyti gyvenimo kokybės 

parametrų reikšmes kiekvienoje analizuojamoje vietovėje. Gyvenimo kokybės rodiklių pagrindu buvo 

apskaičiuoti atskirų miestų ir miestelių gyvenimo kokybės indeksai (GKI). Gyvenimo kokybės indeksas 

yra daugiapakopis 38 rodiklių, atspindinčių fizinius, ekonominius ir socialinius gyvenimo kokybės 

elementus, pagrindu sudarytas įvertis. Sudaryti analizuojamų vietovių individualūs GKI informuoja 

suinteresuotas puses apie santykinį gyvenimo kokybės lygį 51 analizuojamoje teritorijoje.  
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1. Gyvenamųjų vietovių plėtros/ gyvenimo kokybės loginis modelis ir jį 

aprašantys rodikliai 

1.1. Teorinis naudojamo loginio modelio pagrindas 
 

Miestų ir miestelių, arba tiesiog urbanizuotų gyvenamųjų vietovių, plėtra yra daugialypis reiškinys, 

apimantis įvairias urbanistinės sistemos dalis. Vadinamosios urbanistinės plėtros suvokimas nuolat 

kinta. Jeigu anksčiau vietovių urbanistinė plėtra buvo labiau siejama su infrastruktūriniais poreikiais, 

tai pastaraisiais dešimtmečiais ji vis labiau suvokiama kaip integruota gyvenamųjų vietovių plėtra, 

apimanti iš esmės bet kokias konkrečioje vietovėje daromas investicijas, kurių tikslas paskatinti 

konkrečios vietovės regeneraciją ir augimą. Akivaizdu, kad bet kurią infrastruktūrinę ar 

„minkštąją“ investiciją galima susieti su konkrečia vietove, tačiau vien vietos faktorius atskirą 

investiciją priskirti urbanistinės plėtros reiškiniui visgi nėra pakankamas. Šiame vertinime laikomasi 

nuostatos, kad urbanistinę plėtrą skatina investicijos, kurios yra koncentruotos teritorijoje, nukreiptos 

į esminių vietovės problemų sprendimą ir integruojančios įvairių sričių vystymą. 

Sritys, į kurias turėtų būti nukreiptos šios koncentruotos ir integruotos investicijos, analizuojamos 

daugelyje mokslinių publikacijų ir politikos dokumentų, o priklausomai nuo konkrečių vietovių 

situacijos ir aktualiausių problemų skirtingiems poreikiams gali būti skiriamas nevienodas dėmesys. 

Visgi pagrindinė koncepcija, kuri tampa esmine urbanistinės plėtros ašimi, – gyvenimo kokybė. 

Vadinasi, svarbu koncentruotis ir investuoti į tuos pokyčius, kurie gali turėti gana tiesioginį poveikį 

gyvenimo kokybei konkrečioje vietovėje.     

EK dokumentuose3 teigiama, kad iš esmės gyvenimo kokybė priklauso nuo keturių pagrindinių sričių 

realizacijos:  

- Transportas (įvairaus transporto derinimas; viešojo transporto plėtra; periferiniai miestai, 

tinkamai sujungti su pagrindinėmis magistralėmis ir oro uostais; skatinimas naudotis 

dviračiais); 

- Paslaugų prieinamumas, užtikrinant tokias pagrindines paslaugas kaip sveikatos priežiūra, 

socialinės paslaugos, švietimas, vaikų priežiūra ir pan.;  

- Gamtinė ir fizinė aplinka (apleistų teritorijų tvarkymas; viešųjų erdvių atnaujinimas; nustatytų 

normatyvų laikymasis – oro tarša, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas, vandens tiekimas ir 

triukšmas); 

- Kultūra (plėtojami kultūros ir mokslo centrai, muziejai, bibliotekos, saugomas architektūrinis 

paveldas). 

 

Panašūs gyvenimo kokybės veiksniai ir atitinkamai gyvenimo kokybę matuojantys rodikliai išskiriami 

įvairiuose tarptautinių organizacijų tyrimuose bei mokslinėje literatūroje. Vienas iš aktualiausių 

gyvenimo kokybės miestuose vertinimo ir palyginimo tyrimų – Eurostat atliekamas vadinamasis 

Miestų auditas (angl. Urban Audit). Šis tyrimas inicijuotas EK Regioninės politikos direktorato (DG 

Regio) ir Eurostat, siekiant sukurti patikimą ir palyginimui tinkamą rodiklių, aprašančių skirtingų ES 

miestų gyvenamųjų vietovių gyvenimo kokybę, duomenų bazę. Šiuo metu į tyrimą įtraukti 258 miestai 

                                                           
3 Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Sanglaudos politika ir miestai: miestų ir aglomeracijų 
įnašas į ekonomikos augimą bei darbo vietų kūrimą regionuose“, KOM(2006) 385 
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visoje ES, tarp jų ir didieji Lietuvos miestai. Miestų audito tyrimas apima įvairius konkrečių į tyrimą 

įtrauktų gyvenamųjų vietovių statistinius duomenis tokiose pagrindinėse srityse kaip demografija, 

socialiniai gyvenimo aspektai (nusikalstamumas, gyvenamasis būstas ir pan.), ekonominiai aspektai 

(darbo rinka, pajamos, skurdo lygis ir pan.), pilietinis aktyvumas, švietimas, aplinka (triukšmas, oro 

kokybė ir pan.), transportas, informacinė visuomenė (interneto prieinamumas, naudojimas ir pan.), 

kultūra ir rekreacija, turizmas.  

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) skaičiuojamas Geresnio gyvenimo 

indeksas (angl. Your better life index) apima tokius rodiklius kaip užimtumo lygis, ilgalaikių bedarbių 

dalis, namų ūkių su patogumais dalis, mokymosi visą gyvenimą lygis, mokinių matematikos, skaitymo 

pasiekimai, tikėtina gyvenimo trukmė, vandens kokybė, oro kokybė ir pan.   

Jungtinių tautų gyvenamųjų vietovių programos (UN-HABITAT) miestų rodiklių sistema4 apima tokias 

tematines sritis kaip gyvenamojo būsto prieinamumas, žemės prieinamumas, bazinės infrastuktūros 

prieinamumas, finansinio kredito gavimo galimybė, sveikatos paslaugų prieinamumas, atskirties 

grupių integracija, moterų dalyvavimas visuomeninėje veikloje, visuomenės raštingumas ir pan.        

Įvairios rodiklių sistemos naudojamos tiek atskirų miestų iniciatyva, tiek atliekant gyvenimo kokybės 

mokslinius tyrimus. Atskiri miestai vysto individualias gyvenimo kokybės rodiklių sistemas, kuriomis 

siekiama atsižvelgti ir į tam tikras specifines miesto aktualijas ar problemas, o naudojami modeliai gali 

apimti įvairias sritis, kaip pavyzdžiui: gamtinės sąlygos (žalieji miesto plotai, klimatas, triukšmas, oro 

kokybė ir pan.), ekonominės sąlygos (pajamos ir vartojimas, darbo rinka, gyvenamojo būsto rinka ir 

pan.), viešieji materialiniai ištekliai (kultūros, sporto, švietimo, socialinių ir sveikatos paslaugų 

infrastruktūra, paveldas ir pan.), visuomenė (demografija, išsilavinimas, pilietinė visuomenė, sveikata, 

saugumas ir pan.).  

Akivaizdu, kad bet kokie gyvenimo kokybės matavimai neišvengiamai turi įtraukti įvairias sritis,  

įskaitant ir labai subjektyvaus pobūdžio. Be ekonominio pobūdžio poreikių, susijusių su pajamomis ir 

išlaidomis, taip pat yra tokie poreikiai kaip išsilavinimas, sveikata arba dar toliau nuo ekonominės 

sferos nutolę saugumo, pripažinimo, dalyvavimo socialiniame gyvenime poreikiai (Johansson, 2001). 

Panašias nuostatas įtvirtina ir EK dokumentai5, kuriuose teigiama, kad, užtikrinant urbanistinės 

plėtros tvarumą, būtina taikyti integruotą metodą, kuomet bendrai siekiama fizinės aplinkos gerinimo 

tikslų ir socialinės – ekonominės sanglaudos (remiantis ir URBAN iniciatyvos patirtimi), o veiksmai 

turi būti paremti tiek ilgalaikiu planavimu, tiek plačiu bendruomenės (socialinių – ekonominių 

partnerių) įtraukimu į planavimo ir įgyvendinimo procesą.  

Remiantis minėtų tarptautinių organizacijų vystomais gyvenimo kokybės gyvenamosiose vietovėse 

modeliais, taip pat apžvelgus aktualią mokslinę literatūrą, šiam vertinimui parengtas gyvenimo 

kokybės modelis, pagal kurį buvo aprašytos visos šiame tyrime analizuojamos 51 gyvenamosios 

vietovės. Pagrindinės vertintojų parengto gyvenimo kokybės modelio sritys ir jas sudarančios 

tematinės grupės pateikiamos žemiau esančiame paveiksle.  

 

 

                                                           

4 „Urban Indicators Guidelines“, UN-Habitats, 2009 

5 Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos parlamentui „Sanglaudos politika ir miestai: miestų ir aglomeracijų 
įnašas į ekonomikos augimą bei darbo vietų kūrimą regionuose“, KOM(2006) 385 



25 

 

G y v e n i m o  k o k y b ė
(mieste / miestelyje)

G y v e n i m o  k o k y b ė
(mieste / miestelyje)

Fizinė aplinka

Aplinka

Susisiekimas ir ryšiai

Ekonominė aplinka

Darbo rinka

Pajamos ir išlaidos

Gyvenamojo būsto rinka

Socialinė aplinka

Kultūra ir sportas

Švietimas ir išsilavinimas

Sveikata ir socialinės 
paslaugos

Pilietinis aktyvumas, 
saugumas

Subjektyvūs kriterijai 
(gyventojo pasitenkinimas gyvenimo sąlygomis)

Objektyvūs kriterijai

(būtinųjų gyvenimo  sąlygų patenkinimas)

 

Pav. 2. Gyvenimo kokybės gyvenamosiose vietovėse modelis (rodiklių tipų struktūra) 
Šaltinis: sudaryta UAB BGI Consulting, remiantis moksline literatūra ir tarptautinių organizacijų tyrimais  

 

1.2. Gyvenimo kokybės indeksas 
 

Siekiant kuo detaliau aprašyti kiekvieną analizuojamą gyvenamąją vietovę ir atskleisti būtent jai 

būdingus gyvenimo kokybės aspektus (privalumus ir trūkumus), į bendrąjį gyvenimo kokybės modelį 

pagal nustatytas sritis ir tematines grupes siekta įtraukti rodiklius, kurių duomenys būtų prieinami 

visų analizuojamų vietovių lygmeniu. Todėl iš pirminio, įvairių organizacijų ir mokslinių tyrimų 

naudojamų galimų gyvenimo kokybės rodiklių, aprašančių atskiras tematines grupes, sąrašo buvo 

atsirinkti tie rodikliai, kurių reikšmės gali būti identifikuotos kiekvienai arba daugumai analizuojamų 

gyvenamųjų vietovių. Šiuo tikslu buvo tiesiogiai komunikuojama su Lietuvos statistikos departamentu, 

Valstybės įmone Registrų centras, Valstybės įmone Regitra, Lietuvos darbo birža prie LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos, Policijos departamentu prie LR vidaus reikalų ministerijos, 

Informatikos ir ryšių departamentu prie LR vidaus reikalų ministerijos ir kitomis institucijomis. 
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Nedidelė dalis rodiklių, kurie visgi yra labai svarbūs aprašant gyvenimo kokybės sritis, negali būti 

priskirti konkrečiai analizuojamai vietovei. Pavyzdžiui, tokio rodiklio kaip Išlaidų būstui išlaikyti našta 

namų ūkiams reikšmes Lietuvos statistikos departamentas apskaičiuoja atliekant Pajamų ir gyvenimo 

sąlygų statistinį tyrimą (apklausiant šalies gyventojus (namų ūkius)), kuriame visa šalies teritorija 

skirstoma į atskirus sluoksnius, t.y. 5 didžiausieji miestai, kiti miestai ir kaimo vietovės, t.y. šio rodiklio 

reikšmės pateikiamos tik minėtoms gyvenamųjų vietovių grupėms arba pagal apskritis. Taigi vienoda 

šio rodiklio reikšmė priskirta didesnėms gyvenamųjų vietovių grupėms, bet ne atskiriems miestams/ 

miesteliams. Svarbu pastebėti, kad tokių rodiklių gyvenimo kokybės modelyje yra santykinai nedaug, 

tačiau visiškai jų atsisakyti nebūtų pagrįsta, nes dalis jų atspindi svarbius miesto ir kaimo skirties 

momentus. 

Lentelė 2. Miestų ir miestelių situaciją aprašančių, gyvenimo kokybės modelyje naudojamų rodiklių 
sąrašas. 

Sritis Tematinė grupė Rodikliai Duomenų šaltinis 

Fizinė 

aplinka 

Gamtinės 

sąlygos/ 

aplinkos kokybė 

/ kultūros 

paveldas 

Dienų, kai buvo viršyta leistina oro 

tarša, skaičius per metus 

Aplinkos apsaugos agentūra, BGI 

Consulting skaičiavimai 

Gyventojų, prisijungusių prie vandens 

tiekimo tinklų, dalis 

Bendrieji planai, specialieji planai, 

VP finansuojamų projektų 

aprašymai 

Gyventojų, prisijungusių prie nuotekų 

tvarkymo tinklų, dalis 

Bendrieji planai, specialieji planai, 

VP finansuojamų projektų 

aprašymai 

Bendrojo naudojimo žaliųjų masyvų ir 

želdinių plotas 

Lietuvos statistikos departamentas 

Nekilnojamo kultūros paveldo 

potencialas  

Kultūros vertybių registras 

(Kultūros paveldo departamentas 

prie Kultūros ministerijos), BGI 

Consulting 

Susisiekimas ir 

ryšiai 

Namų ūkių, turinčių interneto prieigą, 

dalis 

Lietuvos statistikos departamentas 

Viešojo transporto rūšių skaičius  BGI Consulting 

Įskaitinių eismo įvykių skaičius Lietuvos automobilių kelių 

direkcija 

Vidutinis kelionės automobiliu laikas 

iki artimiausio didžiojo miesto arba 

regioninio ekonomikos augimo 

centro, min. 

maps.google.lt 

 

Kelionės viešuoju miesto transportu 

tenkančios gyventojams per metus 

Lietuvos statistikos departamentas 

http://www.google.maps.lt/
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Sritis Tematinė grupė Rodikliai Duomenų šaltinis 

Ekonominė 

aplinka 

Pajamos ir 

išlaidos  

Vidutinis neto mėnesinio darbo 

užmokestis  

Lietuvos statistikos departamentas 

Registruotų lengvųjų automobilių 

skaičius  

VĮ Regitra 

Skurdo rizikos lygis Lietuvos statistikos departamentas 

Darbo rinka Registruotų bedarbių ir visų amžiaus 

grupių gyventojų santykis, proc. 

Lietuvos darbo birža prie LR 

socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, Lietuvos statistikos 

departamentas 

Veikiančių ūkio subjektų skaičius Lietuvos statistikos departamentas 

Gyvenamojo 

būsto rinka 

Gyvenamosios paskirties būsto vertė/ 

kv.m. 

VĮ Registrų centras 

Namų ūkių dalis, kuriems būsto 

išlaikymas yra labai didelė našta  

Lietuvos statistikos departamentas 

Socialinė 

aplinka 

Kultūra, sportas Muziejų ekspozicijų ir parodų salių 

plotas  

LR kultūros ministerija 

Viešųjų bibliotekų ir jų filialų skaičius Nacionalinės Mažvydo bibliotekos 

duomenų bazė, savivaldybių 

ataskaitos 

Sporto arenų, aikštynų skaičius Kūno kultūros ir sporto 

departamentas prie LR vyriausybės 

Vandens sporto objektų skaičius  Kūno kultūros ir sporto 

departamentas prie LR vyriausybės 

Muziejų lankytojų skaičius LR kultūros ministerija 

Apsilankymų  viešosiose bibliotekose 

ir jų filialuose skaičius 

Nacionalinės Mažvydo bibliotekos 

duomenų bazė, savivaldybių 

viešųjų bibliotekų ataskaitos 

Mėgėjų meno kolektyvų skaičius 

kultūros centruose 

Lietuvos liaudies kultūros centras 

Nacionalinių ir tarptautinių sporto 

varžybų/ varžybų etapų skaičius  

Kūno kultūros ir sporto 

departamentas prie LR vyriausybės 

Švietimas, 

išsilavinimas 

Gyventojų, turinčių aukštąjį 

išsilavinimą, dalis 

Lietuvos statistikos departamentas 

1000 gyventojų (visos amžiaus 

grupės) tenkančių vietų  

Švietimo informacinė sistema 



28 

 

Sritis Tematinė grupė Rodikliai Duomenų šaltinis 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

skaičius 

Lietuvos statistikos departamentas 

Gimnazijų skaičius tenkantis 1000 

gyventojų (visos amžiaus grupės)  

Švietimo informacinė sistema 

Lietuvos statistikos departamentas 

Profesinių mokyklų skaičius Švietimo informacinė sistema 

Lietuvos statistikos departamentas 

Sveikata, 

socialinės 

paslaugos 

Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų 

skaičius 

Lietuvos statistikos departamentas 

Vidutinė tikėtina moterų gyvenimo 

trukmė 

Lietuvos statistikos departamentas 

Vidutinė tikėtina vyrų gyvenimo 

trukmė 

Lietuvos statistikos departamentas 

Socialinio būsto poreikis (asmenys, 

buvę sąrašuose socialiniam būstui 

numoti), iš viso  

Lietuvos statistikos departamentas 

Vietų/ paslaugų gavėjų skaičius 

nestacionarias socialines paslaugas 

teikiančiose įstaigose . (neįtrauktos 

savivaldybės socialinių darbuotojų 

teikiamos paslaugos, kita pagalba į 

namus ir pan.) 

Savivaldybių socialinių paslaugų 

planai 

Pilietinis 

aktyvumas, 

saugumas 

Balsavimo teisę turinčių gyventojų 

(rinkėjų) dalis (proc.), dalyvavusi 

2011 m. vietos savivaldos rinkimuose 

LR vyriausioji rinkimų komisija 

Bendruomeninių organizacijų skaičius LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos užsakymu BGI 

Consulting atliktas 

bendruomeninių organizacijų 

tyrimas 

Policijoje užregistruotų įvykių 

skaičius/ 1000 gyv. 

Policijos departamentas prie 

Vidaus reikalų ministerijos 

 

Užregistruotų nusikalstamų veikų 

viešose vietose ir gatvėse skaičius/ 

1000 gyv. 

Informatikos ir ryšių 

departamentas prie Vidaus reikalų 

ministerijos 
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Vertinimo ekspertai pagal aukščiau esančioje lentelėje įvardintus rodiklius surinko ir susistemino 

rodiklių informaciją pagal 51 gyvenamąją vietovę. Siekiant objektyvaus tarp gyvenamųjų vietovių 

palyginamų gyvenimo kokybės įverčių nustatymo, visi rodikliai buvo perskaičiuoti į santykinius 

dydžius (rodiklio reikšmę, tenkančią 1000 gyventojų; rodiklio reikšmės procentinę dalį nuo 

analizuojamo rodiklio generalinės populiacijos, įvertį pagal rodiklio reikšmės skaičiavimui naudojamą 

skalę (pvz. 1-6)). Sudarius gyvenimo kokybę atspindinčių rodiklių duomenų bazę, visi rodikliai, 

skaičiavimo tikslais, buvo intervalizuojami 0-1 skalėje, 1-ui priskiriant didžiausią rodiklio reikšmę iš 

51 teritorinio vieneto. Atsižvelgiant į tai, kad gyvenimo kokybę atspindintys rodikliai yra skirtingo 

svorio bei reikšmingumo gyvenimo kokybės atžvilgiu, buvo atliktas rodiklių reikšmingumo 

nustatymas. Rodiklių reikšmingumas buvo nustatytas remiantis mokslinės literatūros bei kitų 

empirinių tiriamųjų darbų apžvalga, kur postuluojama nuomonė, kad nekilnojamo turto kaina didele 

dalimi atspindi gyvenimo kokybę konkrečioje urbanistinėje vietovėje. T.y. gyventojo pasiryžimas 

mokėti už būstą tam tikrą kainą parodo lūkesčių visumą dėl daugelio gyvenimo kokybės parametrų t.y. 

urbanistinės vietovės fizinių, ekonominių, socialinių ir kitų charakteristikų. Laikomasi prielaidos, kad 

nekilnojamojo turto kainoje gyventojo išreikšta lūkesčių visuma dėl gyvenamosios vietovės atributų, iš 

esmės sutampančių su šiame vertinime naudojamo gyvenimo kokybės modelio rodikliais, yra svarbus 

gyvenimo kokybės indikatorius ir pagrindas, leidžiantis įvertinti gyvenimo kokybės modelyje 

naudojamų rodiklių svarbą gyvenimo kokybei. Šiuo pagrindu, panaudojant koreliacinę analizę tarp 

nekilnojamo turto rodiklio ir kitų gyvenimo kokybės modelio rodiklių reikšmių, 51 analizuojamoje 

teritorijoje buvo nustatyti visų gyvenimo kokybės modelio rodiklių svoriai. Esant aukštai koreliacijai 

tarp nekilnojamojo turto rodiklio ir kito gyvenimo kokybės modelio rodiklio, pastarasis buvo 

indeksuojamas iš 3, esant vidutinei iš 2, esant silpnai koreliacijai iš 1. Šiuo pagrindu buvo 

perskaičiuota gyvenimo kokybės rodiklių duomenų bazė, kuri vėliau naudojama gyvenimo kokybės 

indeksui nustatyti. Gyvenimo kokybės indeksas nustatytas gyvenimo kokybės modelio sričių (fizinė, 

ekonominė ir socialinė aplinka) lygiu bei bendru lygiu, atspindinčiu galutinį gyvenamosios vietovės 

indeksą 51 analizuojamos vietovės kontekste. T.y. gyvenimo kokybės indeksavimas remiasi ne 

absoliučiu gyvenimo kokybės indekso matavimu, o santykiniu gyvenimo kokybės indekso nustatymu 

analizuojamoje miestų ir miestelių imtyje. Atsvaros tašku laikytina teorinė gyvenamoji vietovė, 

pasižyminti geriausiomis atskirų gyvenimo kokybės rodiklių reikšmėmis 51 gyvenamosios teritorijos 

imtyje.  

 

1.3. Vertinamos veiksmų programų priemonės 
 

Pasirinktas urbanistinės plėtros kaip gyvenimo kokybės gerinimo suvokimas sąlygojo vertinimui 

atrinktų 2007-2013 m. veiksmų programų priemonių sąrašą. Sudarant vertinamų priemonių sąrašą 

buvo atlikta visų 2007-2013 m. veiksmų programų priemonių tikslų ir siekiamų rodiklių analizė, 

siekiant nustatyti, kurios priemonės svarbiausios identifikuotų gyvenimo kokybės sričių gerėjimui. 

Natūralu, jog gyvenimo kokybės reiškinio kompleksiškumas iš esmės leidžia bet kurią investiciją 

tiesiogiai ar netiesiogiai sieti su tikėtinu poveikiu pastarosios augimui, ypač tokiose srityse kaip fizinė, 

ekonominė ir socialinė aplinka. Kita vertus, svarbu atkreipti didesnį dėmesį į priemones, kurios daro 

pakankamai tiesioginį ir greitą poveikį miestų ir miestelių plėtrai. Šiuo tikslu buvo papildomai 
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analizuojama Bendrijos iniciatyvų URBAN I ir URBAN II patirtis. Pavyzdžiui, URBAN II iniciatyvos 

orientacinis priemonių sąrašas apėmė tokias ir panašias veiklas6: 

 Teritorijų regeneracija: žaliųjų zonų sutvarkymas, pastatų renovacija ir pritaikymas 

ekonominei ir socialinei paskirčiai, istorinių vietovių ir paveldo objektų sutvarkymas, saugumo 

gerinimas ir nusikalstamumo prevencija formuojant saugios kaimynystės principus, įrengiant 

apšvietimą ir pan.; 

 Verslo ir užimtumo skatinimas: parama ir konsultacijos verslo subjektams, viešosios ir 

privačiosios partnerystės skatinimas, užimtumo skatinimo iniciatyvos, kultūros sklaida ir pan.; 

 Atskirtį patiriančių asmenų integracija ir prieinamumo prie pagrindinių paslaugų užtikrinimas: 

konsultacijos ir mokymai, skirti įvairioms grupėms, užimtumo iniciatyvos, sveikatos paslaugų 

gerinimas, švietimo ir mokymų schemos socialinės rizikos grupėms ir pan.; 

 Integruotas viešasis transportas ir komunikacijos; 

 Aplinkos apsauga ir gerinimas: triukšmo mažinimas, energijos efektyvumo didinimas, 

atsinaujinančių energijos šaltinių platesnis naudojimas ir pan. 

 Informacinės visuomenės technologijų vystymas: mokymai, IT panaudojimo įvairiose srityse 

skatinimas, viešųjų paslaugų vystymas; 

 Kita.  

 

Vertinimui atrinktos priemonės, turinčios poveikį miestų ir miestelių plėtrai: 

 VP2-4.4-SM-02-R Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra 

 VP2-5.4-SM-01-V Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų 

aplinkkelių tiesimas 

 VP3-1.4-AM-06-R Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas 

 VP3-3.3-SM-01-V Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra 

 VP1-4.2-VRM-04-R Teritorijų planavimas  

 VP3-1.4-AM-04-R Vandens telkinių būklės gerinimas  

 VP3-3.1-AM-01-V Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra  

 VP3-1.3-ŪM-01-V Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra 

 VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas 

turizmo reikmėms 

 VP3-1.3-ŪM-03-V Nacionalinės svarbos turizmo projektai 

 VP3-1.3-ŪM-05-R Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose 

 VP3-1.1-AM-01-V JESSICA kontroliuojantysis fondas 

 VP3-1.1-AM-02-V Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas 

 VP3-1.1-VRM-01-R Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra 

 VP3-1.1-VRM-02-R Probleminių teritorijų plėtra 

 VP3-1.1-VRM-03-R Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo 

efektyvumą 

 VP3-1.1-VRM-04-R Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas 

                                                           
6 Communication from the Commission to the Member States laying down guidelines for a Community Initiative 
concerning economic and social regeneration of cities and of neighbourhoods in crisis in order to promote 
sustainable urban development, URBAN II, C(2000) 1100 
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 VP3-1.2-VRM-01-R Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse 

sudarymas 

 VP2-2.2-ŪM-02-V Asistentas-2  

 VP2-2.4-ŪM-01-V Invest LT 

 VP3-2.3-SADM-01-V Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros 

modernizavimas  

 VP3-2.1-SAM-10-V Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei 

stacionarinių paslaugų optimizavimas  

 VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra  

 VP3-2.2-ŠMM-04-R Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas  

 VP3-2.2-ŠMM-06-R Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas  

 VP3-2.2-ŠMM-01-V Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo 

lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas  

 VP3-2.2-ŠMM-13-V Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra  

 VP3-3.4-ŪM-03-V Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu  

 VP3-3.4-ŪM-04-R Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu 

 VP3-3.4-ŪM-05-V Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys Lietuvos 

2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energijos tiekimo 

stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės 

vertinimo kriterijus  

 VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į 

darbo rinką  

 VP1-1.1-SADM-04-K Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas  

 VP1-1.1-SADM-07-K Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas  

 VP3-2.2-ŠMM-05-V Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas  

 VP3-2.1-SAM-12-K Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų 

ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą 

 

Atlikus pirminę SFMIS duomenų prieinamumo ir detalumo analizę nustatyta, kad daugeliu atvejų 

automatizuotu būdu neįmanoma surinkti informacijos apie konkrečiame mieste / miestelyje 

įgyvendintus projektus (pagal investicijų vietą), kadangi pagrindinė geografinė nuoroda, siejama su 

projekto vykdytojo buveine ir/arba gyvenamąja vietove (pvz. savivaldybės teritorija), apibrėžiama 

plačiau nei domėjimosi objektas. Remiantis SFMIS duomenų bazės pateiktimis bei vertinimui 

aktualiais duomenų atrankos kriterijais buvo atlikta išsami projektų analizė.  

Pagrindiniai duomenų apie veiksmų programų išlaidas atrankos principai: 

- Veiksmų programų investicijų į miestus/miestelius mastas buvo nustatytas remiantis 

urbanistinei plėtrai priskirtinų ir gyvenamųjų vietovių gyvenimo kokybei reikšmingų 

priemonių analize. Vertinimo metu buvo identifikuotos 35 priemonės, atitinkančios įvardintus 

požymius. Šių priemonių pagrindu buvo analizuojami 3400 projektų įrašai SFMIS duomenų 

bazėje. Iš jų atrinkta 1500 projektų ar, tam tikrų priemonių atžvilgiu7, paprojekčių, atitinkančių 

vertintojų sudarytus analizuotinų projektų atrankos kriterijus; 

                                                           
7 Pvz. VP3-1.1-AM-01-V JESSICA kontroliuojantysis fondas 
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- Veiksmų programų investicijoms į miestus ir miestelius priskiriamos visos atrinktų projektų 

išlaidos (t.y. EK lėšos, bendrojo finansavimo lėšos, savivaldybių lėšos, privačios lėšos), kadangi 

tai tinkamiau atspindi investicijų mastą tam tikroje urbanistinėje vietovėje; 

- Tam tikrų projektų veiklos arba projektų naudos pasireiškia daugiau nei vienos analizuojamos 

gyventosios vietovės atžvilgiu (pavyzdžiui, su aplinkosauga susijusių projektų naudas gauna 

keletas savivaldybės ar apskrities teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių). Šiuo atveju 

vertintojai atliko projektų lygmens analizę, tai leido paskirstyti projektų išlaidas daugiau nei 

vienai analizuojamai gyvenamajai vietovei;  

- Veiksmų programų investicijos į miestus ir miestelius toliau buvo diferencijuojamos pagal 

vertintojų sudaryto gyvenimo kokybės modelio sritis ir posričius. Visi analizuojami projektai, 

priklausomai nuo investicijų tikslo ir pobūdžio, buvo priskirti konkrečioms gyvenimo kokybės 

modelio sritims ir posričiams.  

Aukščiau aprašyti SFMIS duomenų apdorojimo ir analizės veiksmai leido aktualias analizuojamų 

priemonių lėšas paskirstyti pagal 51 analizuojamą gyvenamąją vietovę, investicijas diferencijuojant 

pagal gyvenimo kokybės modelio dedamąsias – fizinę aplinką (gamtines sąlygas, aplinkos kokybę, 

kultūros paveldą), ekonominę aplinką (pajamas ir išlaidas, darbo rinką, gyvenamojo būsto rinką) ir 

socialinę aplinką (kultūrą ir sportą, švietimą ir išsilavinimą, sveikatą ir socialines paslaugas bei 

pilietinį aktyvumą ir nusikalstamumą).  
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2. Analizuojamų gyvenamųjų vietovių pristatymas 

2.1. Gyvenamųjų vietovių tipai 
 

Vertinant 2007-2013 m. veiksmų programų investicijų poveikį vietinei ir urbanistinei plėtrai, 

analizuojamas baigtinis Lietuvos miestų ir miestelių, suskirstytų į grupes, sąrašas:   

 

 Didieji miestai; 

 Miestai, kuriuose vykdyti projektai pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę 

VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“; 

 Regioniniai augimo centrai – regioniniai ekonomikos augimo centrai, išskirti Lietuvos 

regioninės politikos iki 2013 m. strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575, ir kuriems skirta Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programos priemonė VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“; 

 Kiti šalies miestai, nepatenkantys į pirmas tris grupes; 

 Miesteliai, turintys nuo 1000 iki 3000 gyv. 

 

Pirmosios trys grupės apima baigtinį gyvenamųjų vietovių sąrašą, kuris yra apibrėžtas atitinkamais LR 

teisės aktais ir/arba 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo faktiniais duomenimis. 

Analizuojamų mažesnių miestų bei miestelių atranka buvo atlikta pritaikant daugiapakopę atrankos 

procedūrą. Šiuo tikslu pirmiausia aktualu apsibrėžti miesto ir miestelio sampratą, įteisintą LR teisės 

aktuose. 

Remiantis LR teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu, „miestai yra kompaktiškai 

užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų, kurių daugiau kaip 2/3 

dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse“. Visgi tame 

pačiame įstatyme nurodyta, kad taip pat „mažiau kaip 3 tūkst. gyventojų turintys Lietuvos 

Respublikos miestai, rajonų miestai bei miesto tipo gyvenvietės, turėję miesto statusą, kaip 

gyvenamosios vietovės yra laikomi miestais ir įsigaliojus Lietuvos Respublikos teritorijos 

administracinių vienetų ir jų ribų įstatymui“. Ši įstatymo nuostata lemia, kad LR teritorijoje 2012 m. 

pradžioje8 buvo 39 miestai, turintys mažiau kaip 3000 gyventojų (iš jų 8 turi mažiau kaip 1000 

gyventojų).  

Miesteliai, pagal minėtame LR teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme pateiktą 

apibrėžimą, yra „kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios nuo 500 iki 3000 gyventojų, 

kurių dauguma gyventojų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse, taip 

pat tradiciniai miesteliai“. Lietuvoje priskaičiuojama iki 250 miestelių, tačiau remiantis 2011 m. 

Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo duomenimis tik 34 miestelio statusą turinčios gyvenamosios 

vietovės turėjo 1000 ir daugiau gyventojų.  

Siekiant nedubliuoti panašaus tipo vietovių, nepriklausomai nuo vietovės administracinio vieneto 

statuso, nuspręsta kaip mažą gyventojų skaičių turinčių urbanizuotų vietovių atvejį analizuoti 

                                                           
8 Čia ir toliau naudojamas Lietuvos statistikos departamento pateikiamas gyventojų skaičius miestuose, 
patikslintas pagal 2011 m. gyventojų surašymo duomenis  
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miestelius, turinčius nuo 1000 iki 3000 gyventojų, o kitų miestų populiaciją sudaryti tik iš tų miestų, 

kurie 2012 m. pradžioje turėjo daugiau kaip 3000 gyventojų.  

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane analizuojamiems miestams yra suteiktas tam tikras 

statusas, atsižvelgiant į jų svarbą ir vaidmenį siekiant subalansuotos šalies erdvinės plėtros.  

 

Lentelė 3. Analizuojamų miestų ir miestelių kategorijos pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį 
planą 

Lygmuo Kategorija Numatomos funkcijos Gyvenamosios 

vietovės9 

1 lygmuo.   

Metropoliniai 

– atraminiai 

urbanistiniai 

centrai 

Tarptautinė 

kategorija 

Integruojamojo tipo metropoliniai centrai, 

įeinantys į sudaromą jungtinį tarpvalstybinio 

rango europinį centrą 

Vilnius, Kaunas 

Valstybinė 

kategorija 

Palaikomojo tipo valstybinio rango metropoliniai 

centrai 

Klaipėda 

Regioninė 

kategorija 

Stiprinamojo tipo regioninio rango metropoliniai 

centrai 

Šiauliai, Panevėžys 

2 lygmuo. 

Regioniniai 

centrai 

A kategorija Atliekantys regioninę administracinę funkciją, 

pakankamo potencialo, palaikomi 

Alytus, Marijampolė 

B kategorija Atliekantys regioninę administracinę funkciją, 

nepakankamo potencialo, stiprinami 

Tauragė, Telšiai, Utena 

C kategorija Neatliekantys regioninės administracinės 

funkcijos, siūlomi nauji vidutinių miestų pagrindu, 

stiprinami 

Biržai, Mažeikiai, 

Rokiškis 

D kategorija Neatliekantys regioninės administracinės 

funkcijos, formuojami nauji sujungiant gretimus 

potencialus, ypač stiprinami 

Švenčionys-

Švenčionėliai 

3 lygmuo. 

Lokaliniai 

centrai 

a kategorija Esamų savivaldybių centrai, pakankamo 

potencialo, palaikomi 

Kėdainiai, Gargždai, 

Anykščiai, Širvintos, 

Šakiai, Pakruojis 

b kategorija Siūlomi nauji aptarnavimo centrai mažų miestų 

pagrindu, nepakankamo potencialo, stiprinami 

Kuršėnai, Rietavas, 

Ariogala 

c kategorija Siūlomi nauji aptarnavimo centrai miestelių 

pagrindu, nepakankamo potencialo, ypač 

stiprinami 

Baisogala, Merkinė 

d kategorija Konversinės plėtros savivaldybių centrai - 

Šaltinis: sudaryta UAB BGI Consulting pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą 

                                                           
9tik 51 analizuojama vietovė 
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Be Bendrojo plano kategorijų, numatančių konkrečių miestų ir miestelių funkcijas bendrame šalies 

erdvinės plėtros kontekste, atskirų analizuojamų gyvenamųjų vietovių išskirtinis statusas, sąlygojantis 

pageidaujamas vystymosi kryptis, numatytas ir kituose šalies strateginio planavimo dokumentuose.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu,10šalyje išskirtos probleminės teritorijos, sutampančios su 

šių savivaldybių teritorijomis: Akmenės r., Druskininkų, Ignalinos r., Jonavos r., Joniškio r., Jurbarko r., 

Kelmės r., Lazdijų r., Mažeikių r., Pasvalio r., Rokiškio r., Skuodo r., Šalčininkų r., Švenčionių r. Šios 

teritorijos pasižymi ženkliai didesnėmis už šalies vidurkį nedarbo problemomis ir dideliu socialinių 

pašalpų gavėjų skaičiumi. Regioninių socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo 2011-2013 m. 

programoje11 numatytas strateginis probleminių teritorijų plėtros tikslas – pasiekti, kad vidutinis 

metinis nedarbo lygis nebūtų daugiau kaip 30 procentų aukštesnis už šalies vidurkį ir vidutinis 

metinis socialinės pašalpos gavėjų ir gyventojų santykis nebūtų daugiau kaip 30 procentų didesnis už 

šalies vidurkį. Šių tikslų numatyta siekti įgyvendinant tokias priemones, kaip: urbanistinės struktūros 

plėtojimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas, daugiabučių namų atnaujinimas ir 

socialinio būsto plėtojimas, socialinės infrastruktūros plėtra, subsidijuotų darbo vietų steigimas ir pan.  

Lietuvos regioninės politikos iki 2013 m. strategijoje12 išskirti regioniniai ekonomikos augimo centrai 

–žemo gyvenimo lygio teritorijų apsupti regioniniai centrai, turintys ekonominį potencialą ir 

infrastruktūrą atlikti regioninių augimo centrų funkcijas: Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai, Utena, 

Mažeikiai ir Visaginas. Pirmieji penki miestai, kaip atliekantys regioninę administracinę funkciją, 

numatyti ir Bendrajame plane. Mažeikiai ir Visaginas į regioninių augimo centrų sąrašą įtraukti kaip 

ekonominį potencialą turintys centrai, esantys greta siūlomų plėtoti regioninių centrų. Pagal Bendrojo 

plano sprendinius išskirti regioniniai augimo centrai su kai kuriais kitais miestais taip pat yra šalies 

urbanistinio karkaso atraminiai taškai, turintys tapti pramonės ir paslaugų centrais bei regionų 

augimo katalizatoriais. 

Regioniniams augimo centrams taip pat keliami didesnės socialinės sanglaudos skatinimo tikslai – 

pasiekti, kad vidutinis gyvenimo standartas, apskaičiuotas pagal samdomojo darbo pajamas vienam 

namų ūkio nariui per metus, nebūtų žemesnis nei 75 procentai samdomojo darbo pajamų vienam 

namų ūkio nariui per metus šalyje bei nedarbo lygis nebūtų daugiau kaip 35 procentais aukštesnis už 

vidutinį šalies nedarbo lygį. Šiuos tikslus pasiekti numatoma įgyvendinti didinant pramonės ir verslo 

konkurencingumą, sudarant sąlygas verslo plėtrai plėtojant pramonės parkus, inžinerinę ir 

susisiekimo infrastruktūrą, plėtojant paslaugų verslui pasiūlą, skatinant žmogiškųjų išteklių plėtrą.  

Dar vienas nacionaliniuose teisės aktuose išskiriamas galimas specialusis gyvenamosios vietovės 

statusas – kurortas arba kurortinė teritorija. Vieną iš šių statusų gyvenamosioms vietovėms, 

atitinkančioms Kurorto statuso suteikimo gyvenamosioms vietovėms reikalavimų aprašo13 arba 

Kurortinės teritorijos statuso suteikimo gyvenamosioms vietovėms reikalavimų aprašo14 reikalavimus, 

suteikia Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimu. Išskirtiniai 

reikalavimai kurortų ar kurortinių teritorijų plėtrai nacionaliniu mastu nėra keliami, tačiau minėtuose 

                                                           

10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimas Nr. 112 „Dėl probleminių teritorijų“ 

11 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 62  

12 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 

13 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 350  

14 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 350 
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aprašuose nurodyta specialioji infrastruktūra, būtina siekiant kurorto ar kurortinės teritorijos statuso, 

kuri, manytina, tokiose vietovėse turėtų būti vystoma ir plėtojama nuolat. Tai sveikatinimo įstaigos, 

turizmo ir poilsio infrastruktūra, viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugos, kultūros ir pramogų 

įstaigos, dviračių, pėsčiųjų takai ir dviračių nuoma, sporto aikštynas ir sportinio bei turistinio 

inventoriaus nuoma, paplūdimių viešoji infrastruktūra, poilsiavietės, stovyklavietės ir kempingai; 

atviros ar uždaros slidinėjimo trasos arba prieplaukos, arba pažintiniai takai kartu su tai paslaugai 

teikti reikalingo inventoriaus nuoma; viešieji tualetai. 

 Iš analizuojamų vietovių kurorto statusą turi Druskininkai, kurortinės teritorijos – Ignalina ir 

Anykščiai. 

 

2.2. Gyvenamųjų vietovių esamos situacijos analizė: gyvenimo kokybės 

indeksas 
 

Remiantis vertintojų parengtu gyvenimo kokybės modeliu, sudarytas 51 analizuojamos gyvenamosios 

vietovės gyvenimo kokybės indeksas (GKI). Metodologiškai GKI reikšmė gali svyruoti nuo 0 iki 100, 

tačiau, remiantis tyrimo rezultatais, dėl egzistuojančių fizinės, ekonominės ir socialinės aplinkos 

charakteristikų, analizuojamų miestų ir miestelių indeksas pasiskirsto tarp 35,1 ir 66,5 balų, t.y. nė 

viena iš analizuojamų vietovių nėra „ideali“ pagal visus gyvenimo kokybės parametrus. GKI fizinės 

aplinkos srityje varijuoja nuo 23,9 iki 82,1 balo, ekonominės aplinkos srityje – nuo 31,1 iki 71,5 balo, o 

socialinės aplinkos srityje – nuo 36,5 iki 61,1. Remiantis šiais skaičiavimais, bendroji gyvenimo 

kokybės atskirtis tarp geriausiai ir prasčiausiai įvertintos gyvenamosios vietovės sudaro 1,9 karto. 

Vertinant geriausiai ir prasčiausiai įvertintą gyvenamąją vietovę, gyvenimo kokybės atskirtis fizinės 

aplinkos srityje sudaro 3,4 karto, ekonominės aplinkos srityje – 2,4 karto, o socialinės aplinkos srityje 

– 1,7 karto. GKI skaičiavimai leidžia klasterizuoti analizuojamas gyvenamąsias vietoves suskirstant jas 

pagal GKI ir gyvenamosios vietovės tipą. Žemiau pateiktoje lentelėje matome, kad visi didieji Lietuvos 

miestai pasižymi aukštu GKI, regioniniai augimo centrai daugiausia įvertinti vidutiniu GKI, išskyrus 

Alytų ir Telšius, kurie patenka į aukštesnį nei vidutinio GKI klasterį. Probleminių teritorijų miestai 

varijuoja nuo aukštesnio nei vidutinis (Druskininkai ir Telšiai) iki žemo GKI (Eišiškės). Likę 

probleminių teritorijų miestai – Jonava, Rokiškis, Joniškis, Pasvalys, Ignalina, Lazdijai– patenka į 

vidutinio GKI klasterį, o Jurbarkas, Naujoji Akmenė, Kelmė, Šalčininkai ir Švenčionėliai rikiuojasi ties 

žemesniu nei vidutinis GKI. Tarp kitų miestų išsiskiria Kėdainiai ir Rietavas, kurie patenka į aukštesnio 

nei vidutinis GKI klasterį. Po keturias kitų miestų tipo gyvenamąsias vietoves rikiuojasi ties vidutiniu ir 

žemesniu nei vidutiniu GKI. Mažiausios gyvenamosios vietovės didžiąja dalimi patenka į žemo GKI 

klasterį, išskyrus Babtus, pasižyminčius vidutiniu GKI, bei Rumšiškes, Vėžaičius, Rusnę ir Mickūnus, 

pasižyminčius žemesniu nei vidutinis GKI.  
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Lentelė 4. Analizuojamų miestų ir miestelių įvertinimas pagal  gyvenimo kokybės modelį 

Vietovės 
tipas/ 

Gyvenimo 
kokybės 
indeksas 

Aukštas GKI 
(>55) 

Aukštesnis nei 
vidutinis  GKI 

(50-55) 

Vidutinis GKI 
(45-50) 

Žemesnis nei 
vidutinis GKI 

(40-45) 

Žemas GKI 
(<40) 

Didieji 
miestai 

Vilnius (66,5) 

    
Kaunas (60,3) 

Klaipėda (61,3) 
Šiauliai (58,5) 

Panevėžys (59,6) 

Regioniniai 
augimo 
centrai 

 

Alytus (50,5) 
Marijampolė 

(46,3) 

  
Telšiai (51,0) Mažeikiai (48,5) 

 

Utena (47,9) 
Tauragė (48,8) 

Visaginas (46,9) 

Probleminių 
teritorijų 
miestai 

 

Druskininkai 
(54,6) 

Jonava (47,1) Jurbarkas (44,7) Eišiškės (38,5) 

 

Skuodas (50,5) Rokiškis (45,9) 
Naujoji Akmenė 

(41,7)  

  
Joniškis (46,0) Kelmė (41,6) 

 

 
 

Pasvalys (47,8) 
Šalčininkai 

(44,4)  

 
 

Ignalina (46,9) 
Švenčionėliai 

(41,4)  

  
Lazdijai (45,1) 

  

Kiti miestai   
Gargždai (48,4) Biržai (42,8) 

 

 
Kėdainiai (50,2) Anykščiai (49,2) Kuršėnai (44,5) 

 

 
Rietavas (51,0) Širvintos (47,9) Šakiai (43,3) 

 

  
Pakruojis (47,2) Ariogala (40,9) 

 

Miesteliai 

   
 Baisogala (38,0) 

   
 Rukla (38,5) 

  
Babtai (45,4) Rumšiškės (44,5) Krekenava (38,0) 

   
Vėžaičiai (44,5) Kvėdarna (35,1) 

   
Rusnė (41,4) Lukšiai (35,7) 

   
Mickūnai (43,1) Tirkšliai (39,1) 

    
Pilviškiai (39,3) 

    
Papilė (36,3) 

    
Merkinė (39,3) 

    
Žeimelis (37,4) 

Šaltinis: UAB BGI Consulting 

 

Žemiau pateikiama erdvinė GKI vizualizacija 51 gyvenamajai vietovei, kurioje galima matyti, kaip 

geografiškai pasiskirsto skirtingu GKI įvertinti miestai ir miesteliai.  
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Pav. 3. Miestų ir miestelių gyvenimo kokybės indeksas 
Šaltinis: UAB BGI Consulting 

 

GKI sudarančių atskirų sričių – fizinės, ekonominės ir socialinės– aplinkos įvertinimai taip pat 

reikšmingi analizuojant miestų ir miestelių situaciją šiuo finansiniu periodu bei vertinant veiksmų 

programų investicijų tinkamumą, tiek socio-ekonominių problemų, tiek geografinio pasiskirstymo 

atžvilgiu. Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiamas GKI pagal sudedamąsias sritis kiekvienai 

analizuojamai gyvenamajai vietovei. 

Fizinės aplinkos srityje GKI skirtumai priklausomai nuo gyvenamosios vietovės tipo yra didžiausi. 

Pagrindinės priežastys iš dalies nulemtos pirminių gyvenamųjų vietovių atributų, t.y. nacionalinio 

lygmens infrastruktūros erdvinio išdėstymo (pavyzdžiui, oro uostai) bei miesto erdvinės struktūros ir 

populiacijos dydžio sąlygotų infrastruktūros elementų (pavyzdžiui, viešasis transportas). Regioninių 
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augimo centrų, probleminių teritorijų miestų ir kitų miestų grupėje fizinės aplinkos indeksas varijuoja 

mažiau. Miestelių fizinės aplinkos indeksas sąlygotas praktiškai visų rodiklių santykinio atsilikimo nuo 

likusios gyvenamųjų vietovių dalies. Santykinai geresnė oro kokybė bei tam tikrų miestelių 

nekilnojamo kultūros paveldo potencialas – kone vieninteliai bruožai, kurie lemia miestelių santykinį 

pranašumą likusių teritorijų atžvilgiu. 

Lentelė 5. Analizuojamų miestų ir miestelių įvertinimas pagal atskirtas gyvenimo kokybės modelio sritis 

Gyvenamosi

os vietovės 

tipas

Gyvenamoji 

vietovė
GKI fizinės aplinkos srityje

GKI ekonominės aplinkos 

srityje
GKI socialinės aplinkos srityje

Vilnius 82,1 71,5 45,8

Kaunas 64,9 61,3 54,6

Klaipėda 67,9 61,8 54,2

Šiauliai 55,8 58,4 61,2

Panevėžys 60,5 57,9 60,4

Alytus 55,5 51,5 44,4

Marijampole 47,8 49,5 41,6

Mažeikiai 56,3 49,1 40,1

Utena 52,7 48,9 42,2

Telšiai 62,0 46,7 44,4

Tauragė 55,2 48,4 42,9

Visaginas 57,2 43,8 39,6

Jonava 52,5 46,2 42,7

Druskininkai 58,1 51,3 54,2

Rokiškis 46,5 43,3 47,9

Jurbarkas 49,4 42,7 41,9

Joniškis 45,3 44,3 48,5

Naujoji Akmenė 46,8 37,8 40,6

Kelmė 41,5 42,0 41,1

Pasvalys 49,3 44,3 49,9

Skuodas 52,4 48,6 50,5

Šalčininkai 46,3 42,7 44,3

Ignalina 48,8 44,1 47,8

Švenčionėliai 47,5 37,8 38,7

Lazdijai 42,0 43,4 49,8

Eišiškės 36,4 37,5 41,5

Kėdainiai 58,1 49,0 43,6

Gargždai 53,0 55,9 36,5

Biržai 40,6 45,2 42,5

Kuršėnai 49,6 43,0 41,0

Anykščiai 50,3 47,1 50,2

Širvintos 49,9 47,6 46,2

Šakiai 37,2 49,4 43,3

Pakruojis 39,1 51,4 51,3

Rietavas 52,4 50,3 50,2

Ariogala 46,2 38,2 38,4

Baisogala 33,2 37,0 43,9

Rukla 35,6 31,1 48,9

Krekenava 34,9 33,1 45,9

Kvėdarna 31,5 32,8 41,0

Rumšiškės 31,9 48,7 52,9

Vėžaičiai 42,8 49,0 41,8

Babtai 36,6 48,9 50,7

Lukšiai 26,6 40,8 39,7

Rusnė 36,4 40,4 47,4

Tirkšliai 35,1 44,9 37,4

Pilviškiai 29,5 39,6 48,7

Papilė 23,9 37,3 47,9

Merkinė 33,7 38,3 45,9

Mickūnai 37,4 47,1 44,8

Žeimelis 26,2 32,8 53,1

Regioniniai 

augimo 

centrai

Problemini

ų teritorijų 

miestai

Kiti miestai

Miesteliai

Didieji 

miestai

 

Šaltinis: UAB BGI Consulting 
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Ekonominės aplinkos srityje aukščiausiu indeksu pasižymi didieji Lietuvos miestai. Vilniaus ir kitų 

didžiųjų miestų privalumai, prisidedantys prie aukštesnės gyvenimo kokybės – tai didesnis vidutinis 

darbo užmokestis, mažesnis skurdo rizikos lygis, mažesnė registruotų bedarbių dalis, didesnė 

veikiančių ūkio subjektų dalis ir kt. Santykine silpnybe didžiuosiuose miestuose galima įvardinti būsto 

išlaikymo naštą, t.y. didžiuosiuose miestuose, lyginant su kitomis gyvenamosiomis vietovėmis, 

santykinai didesnė namų ūkių dalis susiduria su šia problema. Regioninių augimo centrų ir kitų miestų 

ekonominės aplinkos įvertinimas taip pat santykinai aukštas. Ekonominės aplinkos požiūriu, aiškiai 

atsilieka probleminių teritorijų miestai bei miesteliai.  

Socialinės aplinkos srityje gana geru indeksu pasižymi miesteliai. Tokį vertinimą daugiausia lemia tai, 

kad švietimo, socialine ir sveikatos infrastruktūra naudojasi santykinai mažiau žmonių, t.y. laikoma, 

kad prieinamumas prie šių paslaugų yra gana geras. Be to, miestelių socialinės aplinkos indekso įvertį 

gerina santykinai aktyvesnė bendruomeninių organizacijų veikla bei mažesnis nusikalstamumas. 

Kitokia situacija didžiuosiuose miestuose, kur švietimo, socialinių ar sveikatos paslaugų 

infrastruktūros vienetui tenka santykinai didelė gyventojų dalis. Ypač tai akcentuotina Vilniaus miesto 

atžvilgiu. Žemesnį Vilniaus gyvenimo kokybės indeksą socialinės aplinkos srityje taip pat nulemia 

tokie veiksniai, kaip santykinai didesnis nusikalstamumas (ypač viešosiose vietose), ribotas viešosios 

ikimokyklinio ugdymo paslaugos prieinamumas bei viešosios sporto infrastruktūros stoka. Vidutinių 

miestų gyvenimo kokybės indeksas socialinėje srityje yra nežymiai mažesnis nei didžiųjų miestų ar 

miestelių vidurkis, tačiau situacija priklausomai nuo kiekvieno miesto yra labai individuali ir 

analizuotina atskirai. 

Žemiau pateikiama erdvinė gyvenimo kokybės indekso pagal atskiras sritis vizualizacija 51 

gyvenamajai vietovei. 
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Pav. 4 Miestų ir miestelių gyvenimo kokybės indeksas pagal atskiras sritis 
Šaltinis: UAB BGI Consulting 
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3. Apibendrinta veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius 

analizė 

3.1. Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius pasiskirstymas 

pagal gyvenimo kokybės modelio sritis 

 

Remiantis analizei atrinktų projektų išlaidomis, veiksmų programų investicijų į miestus/miestelius15 

apimtis16, analizuojamu periodu nuo 2007 m. iki 2012 m. spalio 31 d., sudaro 5 125 mln. Lt. Pagal 

vertintojų sudaryto gyvenimo kokybės modelio klasifikaciją, šios investicijos suskirstytos į tris – 

fizinės, ekonominės ir socialinės aplinkos – sritis.  Miestų ir miestelių fizinės aplinkos gerinimui skirta 

2 694 mln. Lt (52,5 proc.), ekonominės aplinkos gerinimui – 527 mln. Lt (10,3 proc.), socialinės 

aplinkos gerinimui– 1 904 mln. Lt (37,2 proc.). 

Veiksmų programų investicijas skirstant pagal gyvenimo kokybės modelio sričių sudedamąsias dalis 

nustatyta, kad labiausiai finansuojamoje srityje (fizinė aplinka) didžiausios lėšos buvo skirtos gamtinių 

sąlygų / aplinkos kokybės gerinimui (tai sudaro 32,5 proc. nuo visų analizuojamų investicijų) bei 

susisiekimo bei ryšių plėtrai (atitinkamai 20 proc.).  

Ekonominės aplinkos investicijos pagal vertinime naudojamą gyvenimo kokybės modelį apima tris 

posričius – pajamos ir išlaidos, darbo rinka bei gyvenamojo būsto rinka. Analizuojamų veiksmų 

programų priemonių lėšos šiems posričiams pasiskirstė atitinkamai 3,2 proc., 2,1 proc. ir 5 proc. nuo 

viso analizuojamo investicijų paketo, sudarančio 5 125 mlrd. Lt.  

Investicijos į miestų ir miestelių socialinę aplinką finansuojamos santykinai didesne apimtimi. 

Kultūros ir sporto posritis buvo finansuojamas 9,4 proc., švietimo ir išsilavinimo posritis 16,2 proc., 

sveikatos ir socialinių paslaugų posritis 11,6 proc., o su pilietiniu aktyvumu ir nusikalstamumo 

mažinimu susijusios iniciatyvos buvo finansuojamos 0,1 proc. viso analizuojamo finansinio paketo 

apimtimi (žr. Pav. 5). 

                                                           
15 51 gyvenamąją vietovę 
16 Įskaičiuojant Europos Komisijos, bendrąjį finansavimą, savivaldybių lėšas bei privačias lėšas 
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Pav. 5. 2007-2013 m. Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius pasiskirstymas pagal 
gyvenimo kokybės modelio sritis ir posričius 
Šaltinis: sudaryta UAB BGI Consulting perskaičiavus SFMIS pateikiamus duomenis 

 

Veiksmų programų investicijų, pagal vertintojų sudaryto gyvenimo kokybės modelio sričių 

klasifikaciją, naudojama pagrindiniams vertinimo uždaviniams spręsti ir vertinimo klausimams 

atsakyti. Šiame skyriuje taip pat pateikiama veiksmų programų investicijų į miestų ir miestelių plėtrą 

analizė pagal gyvenamosios vietos tipą bei pateikiama investicijų pasiskirstymo tarp gyvenamųjų 

vietovių lyginamoji analizė remiantis demografiniais miestų ir miestelių požymiais.  

 

3.2. Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius pasiskirstymas 

pagal gyvenamųjų vietovių tipus 
 

Remiantis vertinimo technine specifikacija bei paslaugų teikėjo pasiūlyta metodologija, analizuojamos 

gyvenamosios vietovės skirstomos į penkis tipus – (1) didžiuosius miestus; (2) regioninius augimo 

centrus; (3) probleminių teritorijų miestus; (4) kitus miestus ir (5) miestelius. Siekiant 

pademonstruoti veiksmų programų investicijų pasiskirstymą pagal investicijų pobūdį bei miestų ir 

miestelių tipus, buvo atlikta detali viso investicijų paketo analizė.  

Vertinimui atrinktų veiksmų programų priemonių investicijų pasiskirstymo pagal penkis gyvenamųjų 

vietovių tipus analizė rodo, kad absoliučia finansine išraiška daugiausia investicijų buvo skirta 

didiesiems miestams (55,5 proc.), o investicijos į analizuojamus miestelius sudarė gana nedidelę dalį 

(1,7 proc.). Vis dėlto investicijų apimtį, skiriamą gyvenamosioms vietovėms, galima objektyviau lyginti 

skaičiuojant analizuojamų priemonių skirtas lėšas vienam gyventojui (žr. Pav. 6). 
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Pav. 6. 2007-2013 m. Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius pasiskirstymas pagal 
gyvenamosios vietovės tipą absoliučia reikšme bei matuojant vienam gyventojui 
Šaltinis: sudaryta UAB BGI Consulting perskaičiavus SFMIS pateikiamus duomenis 

 

Vienam gyventojui tenkančių investicijų požiūriu, intensyviausiai buvo finansuojami probleminių 

teritorijų miestai (vidutiniškai 5200 Lt vienam gyventojui) bei regioniniai augimo centrai (vidutiniškai 

4600 Lt vienam gyventojui). Didieji miestai, šiuo požiūriu, buvo finansuojami mažiausiu intensyvumu. 

Investicijos vienam gyventojui didžiuosiuose miestuose sudarė vidutiniškai 2370 Lt vienam gyventojui, 

o tai apie 74 proc. visų analizuojamų gyvenamųjų vietovių finansavimo intensyvumo. Miestai ir 

miesteliai nepriskirti probleminėms teritorijoms ar regioniniams augimo centrams buvo finansuojami 

vidutiniškai 3900 Lt vienam gyventojui intensyvumu. 

 

3.3. Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius pasiskirstymas 

pagal atskiras gyvenamąsias vietoves 
 

Atskiriems gyvenamųjų vietovių tipams tenkančių investicijų – bendrųjų ir skaičiuojant vienam 

gyventojui – proporcijos daugmaž tolygiai išlaikomos ir atskirų miestų bei miestelių atveju (žr. Pav. 7). 

Daugiausia investicijų vienam gyventojui teko probleminių teritorijų miestuose, iš kurių finansavimo 

intensyvumu ypač išsiskiria Šalčininkų, Lazdijų ir Druskininkų miestai. Šalčininkų ir Lazdijų miestų 

atveju didesnis finansavimas, tenkantis vienam gyventojui, labiausiai sietinas su santykinai mažu 

gyventojų skaičiumi, t.y. panašios vertės investicijos į probleminių teritorijų viešąją fizinę aplinką 

(miestų aikštes, gatves) dalinamos mažesniam gyventojų skaičiui. Druskininkų atveju bendrą miesto 

investicijų situaciją gerina išskirtinai didelės investicijos, tekusios faktiškai vienam sporto objektui 

(uždarų slidinėjimo trasų įrengimui). Gyventojų skaičiaus ir atskirų stambių objektų plėtros įtaką 

santykinėms investicijų apimtims patvirtina ir Šakių miesto atvejis. Šakių miestas, nebūdamas nei 

probleminė teritorija, nei regioninis augimo centras, t.y. neįgyvendindamas tikslinių miesto plėtrai 
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skirtų priemonių, pagal investicijų apimtis, tenkančias vienam gyventojui, pateko į didžiausio 

intensyvumo grupę. Tai mažas miestas, kuriame įrengtas stambus, lyginant su kitų panašaus dydžio 

miestų sporto ir kultūros infrastruktūros plėtros projektais, objektas – Šakių jaunimo kūrybos ir 

sporto centro baseinas.      

Investicijos, tenkančios vienam regioninių augimo centrų gyventojui, buvo labai panašios visuose 

miestuose ir sudarė apie 4600 Lt. Šiek tiek didesnėmis apimtimis, sietinomis ir su mažesniu gyventojų 

skaičiumi, išsiskyrė Tauragės miestas (apie 5600 Lt vienam gyventojui).  

Investicijų apimčių atžvilgiu, labiausiai nevienalytė miestelių grupė. Vienam miestelio gyventojui 

tekusios lėšos svyruoja nuo 156 Lt Babtuose iki 6600 Lt Vėžaičiuose. Didžiausia parama teko 

miesteliams, kuriuose įgyvendinti santykinai stambūs vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtros 

projektai (Vėžaičiai, Papilė, Rusnė) ir/ arba plėtota bendruomenės poreikiams skirta sporto, kultūros, 

švietimo, socialinė infrastruktūra (Rukla, Kvėdarna, Merkinė). Išskyrus pavienius miestelius (Merkinė, 

Kvėdarna), šiai gyvenamųjų vietovių grupei būdinga mažesnė investicijų įvairovė ir lėšų 

koncentravimas sprendžiant ribotą problemų sąrašą (dažniausiai, vandens tiekimo ir nuotekų 

infrastruktūros nepakankamumo problemą).  

 



46 

 

 

Pav. 7. 2007-2013 m. veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius pasiskirstymas pagal 
kiekvieną analizuojamą gyvenamąją vietą absoliučia reikšme bei matuojant vienam gyventojui 
Šaltinis: sudaryta UAB BGI Consulting perskaičiavus SFMIS pateikiamus duomenis 

 

Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius analizė taip pat leidžia įvertinti, kaip investicijos į 

kiekvieną analizuojamą gyvenamąją vietovę pasiskirsto pagal pagrindines gyvenimo kokybės sritis. 

Žemiau pateiktame paveiksle investicijos į miestus ir miestelius suskirstytos pagal investicijų pobūdį, 

t.y. į investicijas, susijusias su fizine, ekonomine ir socialine aplinkomis.  
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Didžiuosiuose miestuose vyrauja investicijos į fizinę aplinką ir socialinę aplinką. Vilniaus ir Šiaulių 

miestams teko santykinai didesnės investicijos fizinės aplinkos gerinimui, o Kauno, Klaipėdos ir iš 

dalies Panevėžio miestuose prioritetas teiktas socialinės aplinkos gerinimo investicijoms.  

Visuose regioniniuose augimo centruose dominuoja investicijos į fizinės aplinkos gerinimą, suteikiant 

prioritetą viešųjų erdvių ir miesto susisiekimo sistemoms.  

Probleminių teritorijų miestai šiek tiek skiriasi tarpusavyje pagal investicijų pasiskirstymą atskiroms 

gyvenimo kokybės sritims. Didesnioji dalis probleminių teritorijų miestų pagrindines lėšas 

koncentravo fizinės aplinkos gerinimo projektų įgyvendinimui. Visgi keliuose miestuose pagrindinės 

investicijos skirtos ekonominės aplinkos, o tiksliau – gyvenamojo būsto fondo gerinimui. Jonavos, 

Naujosios Akmenės, Pasvalio ir Kelmės miestuose daugiabučių namų atnaujinimui skirta ženkli 

bendrai miesto gyvenimo kokybei gerinti skirtų investicijų dalis. Iš bendro probleminių teritorijų 

miestų konteksto išsiskiria Druskininkų miestas su santykinai didelėmis investicijomis į socialinės 

aplinkos gerinimą, tiesa, susijusiomis išskirtinai su aukščiau minėtu itin stambaus sporto 

infrastruktūros objekto įgyvendinimu.  

Kituose miestuose taip pat dominuoja fizinės aplinkos gerinimo investicijos, dažniausiai susijusios su 

vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtra.    
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Pav. 8. 2007-2013 m. Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius pasiskirstymas pagal 
kiekvieną analizuojamą gyvenamąją vietą ir investicijų tipą absoliučia reikšme 
Šaltinis: sudaryta UAB BGI Consulting perskaičiavus SFMIS pateikiamus duomenis 
 

Atrinktų priemonių, susijusių su urbanistine miestų ir miestelių plėtra, analizė parodė, kad didžiąją 

dalį projektų (ar tam tikrais atvejais paprojekčių) įgyvendina savivaldybių administracijos (51 proc.) 

bei biudžetinės savivaldybės ar valstybės įsteigtos įstaigos ar įmonės (35 proc.). Likusią dalį projektų 

vykdo kiti, dažniausiai lokaliai veikiantys juridiniai asmenys (viešosios įstaigos, uždarosios akcinės 

bendrovės, asociacijos ir kt.). Tai demonstruoja, kad priemonių priskyrimas prie vietinės ir 

urbanistinės plėtros domeno buvo tinkamas. 
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4. Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius bendrasis 

tinkamumas ir pakankamumas 

4.1. Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius tinkamumas ir 

pakankamumas pagal GKI 
 

Vertintojų parengtas gyvenimo kokybės modelis bei juo paskaičiuoti GKI kiekvienai analizuojamai 

teritorijai suteikia pagrindą atlikti veiksmų programų investicijų tinkamumo ir pakankamumo analizę 

bei prisideda prie poveikio vertinimo uždavinių. Analizuojamų 35 veiksmų programų priemonių 

išlaidos buvo suklasifikuotos analogiškai gyvenimo kokybės modelio sudedamųjų dalių struktūrai, 

todėl gyvenimo kokybės indeksą galima gretinti su investicijų apimtimi bei investicijų intensyvumu, 

tenkančiu vienam gyventojui.  

Veiksmų programų investicijų, tenkančių vienam gyventojui, bei GKI įverčių kiekvienai teritorijai 

gretinimas atskleidžiamas taškinės sklaidos diagramų pavidalu. Diagramas papildžius vidutine GKI 

reikšme bei vidutine veiksmų programų investicijų apimtimi, tenkančia vienam gyventojui, buvo 

suformuotos keturios grupės, reprezentuojančios skirtingus investicijų tinkamumo ir pakankamumo 

tipus. Santykinai mažesnis GKI, kuris remiantis sudarytu gyvenimo kokybės modeliu atspindi bendrąją 

gyvenimo kokybės rodiklių būklę, informuoja apie vietovės fizinės, ekonominės, socialinės aplinkos 

problemas bei trūkumus, todėl poreikis viešosioms investicijoms (skaičiuojant vienam gyventojui) 

sprendžiant šias problemas yra santykinai didesnis. Kita vertus, jei gyvenimo kokybės indekso 

reikšmė tam tikrose gyvenamosiose vietovėse yra santykinai aukšta, tai nereiškia, kad nėra investicijų 

į fizinę, ekonominę ar socialinę aplinką poreikio. Tokiu atveju laikoma, kad investicijų poreikis 

santykinai aukštesniu GKI pasižyminčiose gyvenamosiose vietovėse yra vidutinis17. Vertinant veiksmų 

programų investicijų pakankamumą, vadovaujamasi konkrečios gyvenamosios vietovės finansavimo 

nuokrypiu nuo vidutinio 51 gyvenamosios vietovės finansavimo apimties dydžio, tenkančio vienam 

gyventojui. Suformuotos miestų ir miestelių grupės pagal investicijų poreikį, remiantis GKI 

konkrečioje gyvenamojoje vietovėje (investicijų tinkamumą) ir finansavimo lygį vienam gyventojui 

(investicijų pakankamumą), apibrėžiamos taip: 

I grupė apima gyvenamąsias vietoves, kurios pasižymi mažesniu nei vidutinis GKI, tačiau didesniu nei 

vidutinis analizuojamų veiksmų programų priemonių skirtu finansavimu, tenkančiu vienam gyventojui. 

Kitaip tariant, ši grupė apima gyvenamąsias vietoves, kurioms būdingas santykinai didesnis poreikis 

plėtoti fizinę, ekonominę ar socialinę infrastruktūrą ir kurioms teko santykinai didesnės 2007-2013 m. 

periodo investicijos. Laikoma, kad veiksmų programų investicijos, skirtos įšią grupę patenkančioms 

gyvenamosioms vietovėms, pasižymi aukštu tinkamumu ir aukštu finansavimo pakankamumu. 

II grupė apima gyvenamąsias vietoves, kurios pasižymi didesniu nei vidutinis GKI, taip patdidesniu 

nei vidutinis analizuojamų veiksmų programų priemonių skirtu finansavimu, tenkančiu vienam 

gyventojui. Kitaip tariant, ši grupė apima gyvenamąsias vietoves, kurioms būdingas vidutinis poreikis 

plėtoti fizinę, ekonominę ar socialinę infrastruktūrą, ir kurioms teko santykinai didesnės 2007-2013 m. 

periodo investicijos. Laikoma, kad veiksmų programų investicijos, skirtos įšią grupę patenkančioms 

gyvenamosioms vietovėms, pasižymi vidutiniu tinkamumu ir aukštu finansavimo pakankamumu. 

                                                           
17Atkreiptinas dėmesys, kad maksimali gyvenimo kokybės indekso reikšmė yra 100, o didžiausiu indeksu 
pasižyminti vietovė buvo įvertinta 66,5. Tai demonstruoja, kad netgi geriausiai (tarp 51 vertinamos teritorijos) 
įvertintoje gyvenamojoje vietovėje reikalingos investicijos fizinės, ekonominės ir socialinės aplinkos plėtrai. 
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III grupė apima gyvenamąsias vietoves, kurios pasižymi didesniu nei vidutinis GKI, tačiau mažesniu 

nei vidutinis analizuojamų VP priemonių skirtu finansavimu, tenkančiu vienam gyventojui. Kitaip 

tariant, ši grupė apima gyvenamąsias vietoves, kurioms būdingas vidutinis poreikis plėtoti fizinę, 

ekonominę ar socialinę infrastruktūrą, tačiau joms teko santykinai mažesnės apimties 2007-2013 m. 

periodo investicijos. Laikoma, kad veiksmų programų investicijos, skirtos įšią grupę patenkančioms 

gyvenamosioms vietovėms, pasižymi vidutiniu tinkamumu, bet žemesniu finansavimo pakankamumu. 

VI grupė apima gyvenamąsias vietoves, kurios pasižymi mažesniu nei vidutinis GKI, taip pat mažesniu 

nei vidutinis analizuojamų VP priemonių skirtu finansavimu, tenkančiu vienam gyventojui. Kitaip 

tariant, ši grupė apima gyvenamąsias vietoves, kurioms būdingas aukštas poreikis plėtoti fizinę, 

ekonominę ar socialinę infrastruktūrą, tačiau joms teko santykinai mažesnės apimties 2007-2013 m. 

periodo investicijos. Laikoma, kad veiksmų programų investicijos, skirtos į šią grupę patenkančioms 

gyvenamosioms vietovėms, pasižymi žemu tinkamumu18 ir žemesniu finansavimo pakankamumu. 

Toliau šiame poskyryje, remiantis aukščiau aprašyta vertinimo logika, pateikiami 2007-2013 m. 

veiksmų programų investicijų tinkamumo ir pakankamumo analizės rezultatai kiekvienai 

analizuojamai teritorijai bei išskirtiems teritorijų tipams.  

Žemiau esančiame paveiksle (Pav. 9) pateikiami viso 35 priemonių investicijų paketo, 

nediferencijuojant išlaidų pagal sritis, tinkamumo ir pakankamumo vertinimo rezultatai. Aukščiausias 

tinkamumas ir pakankamumas būdingas I grupėje išsidėsčiusioms gyvenamosioms vietovėms. Dalis 

miestelių patenka į šią grupę (8), tačiau nemažai miestelių (7) patenka į žemo tinkamumo ir santykinai 

mažesnio finansavimo intensyvumo IV grupę. Lazdijai, Šakiai ir Šalčininkai sulaukė itin intensyvaus 

finansavimo vienam gyventojui, tačiau tokia situacija laikytina iš dalies tinkama, kadangi šie miestai 

patenka į žemesnės gyvenimo kokybės sritį. Vis dėlto, vertintojų nuomone, finansavimo intensyvumas 

vienam gyventojui, nepriklausomai nuo vietovės specifikos ar GKI įverčio, ateityje neturėtų nukrypti 

daugiau nei du kartus nuo šalies vidurkio. 

Regioniniai augimo centrai dėl šiame finansiniame periode jų plėtrai skirto išskirtinio dėmesio, 

daugiausia patenka į II grupę. Tai atskleidžia, kad šie miestai susilaukė santykinai daugiau investicijų 

nei 51 analizuojamos teritorijos vidurkis. Regioninių augimo centrų miestų GKI yra didesnis, tačiau 

nedaug nukrypstantis nuo vidutinio. Vertintojų nuomone, veiksmų programų investicijos į augimo 

centrus, atsižvelgiant į jų funkciją bei paskirtį, yra tinkamos arba vidutiniškai tinkamos, o lėšų 

pakankamumas aukštas. II grupėje išsiskiria Druskininkų miestas, kuris pagal GKI vertinamas kaip 

vienas geriausių miestų Lietuvoje, tačiau investicijų, tenkančių vienam gyventojui, apimtis yra 

neproporcingai išsiskirianti.  

III grupėje rikiuojasi 5 didieji Lietuvos miestai bei 2 kiti miestai (Kėdainiai ir Gargždai), kurių atžvilgiu 

veiksmų programų investicijų apimtis buvo santykinai mažesnė. Žinoma, didžiųjų miestų GKI yra 

didesnis už vidurkį, tačiau, vertintojų nuomone, investicijos į šiuos miestus neturėtų reikšmingai 

nukrypti nuo šalies vidurkio.  

IV grupėje vaizduojamos gyvenamosios vietovės, kurios, nors ir pasižymi mažu gyvenimo kokybės 

indeksu, tačiau susilaukė ir santykinai mažiausiai 2007-2013 m. veiksmų programų investicijų. 

Laikytina, kad šios teritorijos buvo marginalizuotos investicijų atžvilgiu. 

 

                                                           
18 Žemas tinkamumo lygis priskiriamas dėl to, kad veiksmų programų finansavimas gyvenamųjų vietovių plėtrai 
ir problemų sprendimui yra santykinai žemas, o  gyvenimo kokybės parametrai atsilieka nuo vidutinių. 
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Pav. 9. Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius tinkamumas ir pakankamumas: visos 
investicijų sritys  
Šaltinis: UAB BGI Consulting 

 

Vertinant VP investicijų tinkamumą ir pakankamumą į 51 analizuojamos teritorijos fizinę aplinką (žr. 

Pav. 10), galima konstatuoti, kad tinkamumas ir pakankamumas buvo užtikrintas dalies mažųjų 

miestelių bei regioninių augimo centrų atžvilgiu. Didžiųjų miestų – Panevėžio, Klaipėdos ir Kauno– 

fizinės aplinkos plėtra buvo finansuojama reikšmingai mažesniu intensyvumu nei kitose 

analizuojamose gyvenamosiose vietovėse. Kitų miestų bei probleminių teritorijų finansavimo 

tinkamumas ir pakankamumas yra labai individualus ir priklauso nuo konkrečios gyvenamosios 

vietovės.  
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Pav. 10. Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius tinkamumas ir pakankamumas: fizinės 
aplinkos sritis 
Šaltinis: UAB BGI Consulting 
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Vertinant veiksmų programų investicijų tinkamumą ir pakankamumą į 51 analizuojamos teritorijos 

ekonominę aplinką (žr. Pav. 11), reikia konstatuoti, kad praktiškai tik probleminių teritorijų miestai 

susilaukė apčiuopiamų investicijų. Kita vertus, investicijas šiai sričiai išskirtinai išaugino daugiabučių 

namų renovavimo lėšos. Veiksmų programų investicijų tinkamumas ir pakankamumas taip pat 

santykinai aukštas ir pavienių regioninių augimo centrų (Telšiai, Alytus) bei kitų miestų (Rietavas, 

Biržai, Anykščiai, Kėdainiai) atvejais. Investicijų į ekonominę aplinką tinkamumo ir pakankamumo 

požiūriu, labiausiai marginalizuoti liko miesteliai, dalis kitų miestų. Didžiųjų miestų ekonominės 

aplinkos plėtra taip pat buvo finansuota santykinai mažu intensyvumu, ypač Šiaulių, Kauno ir Vilniaus.  

 

 

Pav. 11. Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius tinkamumas ir pakankamumas: 
ekonominės aplinkos sritis 
Šaltinis: UAB BGI Consulting 
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Vertinant 2007-2013 m. struktūrinės paramos, skirtos 51 analizuojamos teritorijos socialinės aplinkos 

plėtrai, tinkamumą ir pakankamumą (žr. Pav. 12), sunku identifikuoti dėsningumus pagal 

gyvenamosios vietos tipą. Regioninių augimo centrų (išskyrus Mažeikius, kurie gavo investicijas ir kaip 

probleminė teritorija) socialinės aplinkos plėtros finansavimas vienintelis atvejis, kuomet galima 

apibrėžti investicijų tinkamumą ir pakankamumą pagal miesto tipą. Šiuo atveju buvo užtikrintas 

aukštas investicijų į socialinę aplinką tinkamumas bei aukštas finansavimo pakankamumo laipsnis. 

Kitų tipų miestų dispersija keturiose analizuojamose grupėse yra pakankamai plati, todėl trūksta 

pagrindo daryti vienareikšmiškus apibendrinimus. Vis dėlto galima išskirti dalį miestelių (8), kurių 

atžvilgiu, nepaisant jų santykinai žemo GKI socialinėje srityje, veiksmų programų skirtos lėšos buvo 

labai menkos. Galimu investicijų nepakankamumu socialinės aplinkos srityje išskirtinas ir Vilniaus 

miestas, kuris pasižymi žemesniu nei vidutinis socialinės aplinkos GKI, tačiau yra sulaukęs ir beveik 

dvigubai mažiau investicijų vienam gyventojui nei 51 teritorijos vidurkis. Verta paminėti, kad kai 

kurios gyvenamosios vietovės (pavyzdžiui, Druskininkai), pasižyminčios vienu aukščiausių socialinės 

aplinkos GKI, sulaukė reikšmingai didesnio finansavimo skaičiuojant vienam gyventojui. Vertintojai 

laikosi nuostatos, kad finansavimo nuokrypiai analogiškų tikslų įgyvendinimui atskirose urbanistinėse 

vietovėse neturėtų ženkliai (daugiau kaip du kartus) nukrypti nuo šalies vidurkio. 

 

Pav. 12 Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius tinkamumas ir pakankamumas: socialinės 
aplinkos sritis 
Šaltinis: UAB BGI Consulting 
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4.2. Veiksmų programų investicijų į konkrečias vietoves tinkamumas šių 

vietovių funkcijoms, numatytoms Bendrajame plane ir kituose 

strateginiuose dokumentuose 
 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas numato svarbiausių šalies erdvinių struktūrų 

(urbanistinės sistemos, kraštovaizdžio ir kultūros paveldo teritorijų, gamybos, rekreacijos, socialinės 

ir kultūrinės bei techninės infrastruktūros) teritorinės plėtros perspektyvas, nustatyti šalies teritorijos 

naudojimo strategiją, suformuoti pagrindines šalies regioninės politikos nuostatas. Šiame dokumente 

numatytos pagrindinės miestų ir miestelių funkcijos ir jų vaidmuo, reikalingas užtikrinant tolygų ir 

subalansuotą šalies erdvinį vystymąsi. Bendrasis planas numato bendrąsias šalies gyvenamųjų 

teritorijų plėtros vizijas, tačiau konkrečius sprendimus, kuriais šios vizijos turėtų būti įgyvendinamos 

(pavyzdžiui, plėtojant pramonę arba, atvirkščiai, orientuojantis į rekreacinio potencialo išnaudojimą), 

pateikia tik atskirais atvejais. Atliekamo vertinimo metu buvo aktualu peržiūrėti, ar ir kaip skiriasi 

investicijos skirtingoms vietovėms, siejant jas su konkrečiais Bendrojo plano sprendiniais.  

Pagrindiniai šalies teritorijos vystymosi prioritetai Bendrajame plane detalizuoti nustatant zonas, 

kurioms taikomos skirtingos plėtros vizijos arba išskiriant konkrečius atraminius taškus (gyvenviečių 

tinklą). Konkrečių analizuojamų vietovių vaidmuo šalies raidoje bent iš dalies atsispindi pagal tai, koks 

hierarchinis lygmuo jai priskirtas. Vilnius ir Kaunas laikomi metropoliniais tarptautinės kategorijos 

centrais, Klaipėda – metropoliniu valstybinės kategorijos centru, Šiauliai ir Panevėžys – regioninio 

rango metropoliniais centrais. Žemesnio lygmens administraciniams centrams, kurie turėtų atlikti 

regioninio aptarnavimo funkcijas, iš šiame vertinime analizuojamų vietovių priskiriami Alytus, 

Marijampolė, Tauragė, Telšiai, Utena, Biržai, Mažeikiai, Rokiškis bei Švenčionių-Švenčionėlių centras. 

Didžiausias dėmesys įgyvendinant 2007-2013 m. veiksmų programas, skirtas regioniniams augimo 

centrams, numatytiems Regioninės plėtros strategijoje. Nors Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai, 

Utena ir Mažeikiai lėšų, tenkančių vienam gyventojui, gavo panašiai kaip kiti miestai, tačiau čia jos 

buvo naudojamos labiau koncentruotoms ir kompleksinėms investicijoms atnaujinant urbanistines 

erdves bei stiprinant šių vietovių kaip miestiškų centrų įvaizdį. Rokiškiui, kaip probleminei teritorijai, 

tekęs investicijų paketas apimtimis ir pobūdžiu gana panašus į regioninių augimo centrų, t.y. 

įgyvendintos viešųjų erdvių atnaujinimo iniciatyvos ir, papildomai, renovuoti daugiabučiai. Biržai, 

kurie 2007-2013 m. planavimo dokumentuose neturėjo jokio išskirtinio statuso, nepaisant labai 

panašios investicijų apimties, struktūrinės paramos lėšomis daugiau finansavo aplinkosauginio tipo ir 

socialinės infrastruktūros priemones.   

Lokalių centrų grupei priskiriami Kėdainiai, Gargždai, Anykščiai, Širvintos, Šakiai, Pakruojis, Kuršėnai, 

Rietavas, Ariogala, Baisogala ir Merkinė. Paskutinėms penkioms išvardintoms vietovėms (Kuršėnams, 

Rietavui, Ariogalai, Baisogalai ir Merkinei) vietinio masto aptarnavimo funkcija Bendrojo plano 

rengimo metu buvo siūloma kaip nauja, o tai reiškia, kad vietovių, kaip aptarnavimo centrų, funkcijos 

stiprinimui ypač reikalingos kryptingos pastangos ir investicijos. 

Visgi struktūrinės paramos pagal 2007-2013 m. veiksmų programas apimtys nedemonstruoja 

didesnio dėmesio naujųjų aptarnavimo centrų plėtrai. Lyginant su kitomis panašaus dydžio ir 

pobūdžio vietovėmis, šie centrai gavo labai panašaus dydžio investicijas socialinės srities (apimančios 

švietimo, sveikatos, kultūros, socialines paslaugas) stiprinimui. Platesnio pobūdžio ekonominio 

naujųjų centrų stiprinimo priemonės apskritai neįgyvendinamos.  

Reikia pastebėti, kad dalis analizuojamų vietovių patenka į teritorijas, kurios laikomos šalies funkciniu 

stuburu, t.y. pagrindine socialinių, ekonominių bei urbanistinių funkcijų aktyvumo zona, ir apima 
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šalies didžiuosius miestus, tam tikras teritorijas aplink juos, taip pat koridorius tarp didžiųjų miestų, 

tarpvalstybinės integracijos mazgus. Tokios funkciškai koncentruotos zonos apima ir mažesnius 

miestus bei miestelius, kurie patenka į didžiųjų miestų, tarpvalstybinių transporto srautų poveikio 

zonas. Tokia miesto ar miestelio geografinė padėtis iš esmės sukuria geresnes raidos perspektyvas, 

kelia mažesnės depopuliacijos grėsmes, stipresnių traukos, komercinių centrų kaimynystė galbūt 

sukuria palankesnes darbo, pajamų perspektyvas, kita vertus, tokie gyvenimo kokybės atributai, kaip 

švietimas, socialinių paslaugų prieinamumas, gyvenamosios aplinkos kokybė, yra aktualūs visoms 

gyvenamosioms vietovėms, nepriklausomai nuo jų geografinės padėties. Būtent socialinių paslaugų 

plėtra, kultūros paslaugų infrastruktūros modernizacija ir pertvarkymas į universalias sales, Bendrojo 

plano siūlymu, apima didžiąją dalį šalies rajonų.  

Bendrasis planas numato, kad būtina stiprinti regioninių centrų investicinį aktyvumą, mažinti 

priklausomybę nuo vienos ar kelių įmonių. Tradiciškai pramoninėse vietovėse – Šiauliuose, 

Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Utenoje, Ukmergėje, Biržuose, Telšiuose, Raseiniuose, Rokiškyje, 

Kėdainiuose, Jonavoje bei Visagine – turėtų būti formuojamos pramonės ir verslo plėtros zonos.  

Šias bendrojo plano nuostatas palaiko 2007-2013 m. veiksmų programų investicijos, kuriomis 

plėtojama pramoninių parkų infrastruktūra ir įgyvendinamos rinkodaros priemonės Panevėžio, 

Šiaulių, Alytaus ir Kėdainių pramoninėse zonose. Didžiausios investicijų apimtys skaičiuojant vienam 

gyventojui tenka Alytaus ir Kėdainių miestams. Telšiuose, kurie Bendrajame plane taip pat įtraukti 

tarp miestų, kuriuose turėtų būti stiprinama paramos verslui sistema, įgyvendinamas menų 

inkubatoriaus plėtros projektas. Kituose Bendrajame plane išskiriamuose pramoniniuose miestuose 

stambesnės investicijos verslo aplinkos gerinimui nenumatytos.  

Pramoninių zonų ir menų inkubatorių plėtra įgyvendinama ir tarptautinės bei valstybinės kategorijos 

metropoliniuose centruose, kurie Bendrajame plane numatyti kaip šalies funkcinis stuburas ir 

tarptautinio bendradarbiavimo centrai. Kaune ir Klaipėdoje 2007-2013 m. struktūrinės paramos 

lėšomis tęsiami laisvųjų ekonomikos zonų infrastruktūros plėtros darbai. Taip pat Klaipėdoje, o ypač 

Vilniuje, 2007-2013 m. pradėta stiprinti naujos koncepcijos verslo paramos infrastruktūra – plėtojami 

įvairių kūrybinių sričių menų inkubatoriai.     

Be jau pastebėtos ES struktūrinės paramos investicijų atitikimo Bendrojo plano sprendiniams 

priklausomybės nuo kituose nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose ir atitinkamai ES 

struktūrinės paramos planavimo dokumentuose nuostatų konkrečių gyvenamųjų vietovių atžvilgiu, 

viešųjų investicijų kryptys gyvenamosiose vietovėse turėtų priklausyti ir nuo šių vietovių strateginių 

planavimo dokumentų nuostatų. Peržiūrėjus visų šiame vertinime analizuojamų miestų strateginius 

planus, galima konstatuoti, kad visų miestų pagrindiniai tikslai yra gana panašūs ir, be nedidelių 

išimčių, miestų išskirtinumo įžvelgti neįmanoma. Atitinkamai, nepastebima ryškesnė Bendrojo plano 

sprendinių refleksija. Šio reiškinio priežastys gali būti įvairios. Viena iš jų – savivaldybių strateginiai 

plėtros planai ir ypač juos įgyvendinančios programos neretai nėra orientuotos į rezultatą, vadinamieji 

tikslai greičiau siejami su savivaldos funkcijomis, pavyzdžiui, jaunimo politikos formavimu, socialinių 

paslaugų užtikrinimu ir pan. (Arimavičiūtė, 2012). Dar daugiau, konkrečios strateginių planų 

įgyvendinimo priemonės, siekiant jas įgyvendinti, siejamos su konkrečių paramos šaltinių pasiūla 

konkrečiu laikotarpiu. Atitinkamai, neužtikrinama didesnė strateginių tikslų įvairovė, o skirtingų 

miestų strateginiai planai yra labai panašūs. Kaip rodo atlikta analizė, tokie tikslai, kaip: švietimo, 

sveikatos, socialinių paslaugų ir infrastruktūros, verslo aplinkos gerinimas, vandens ir nuotekų 

infrastruktūros, turizmo plėtra, numatyti visų miestų strateginiuose dokumentuose. Taigi, iš esmės, 

bet kokios 2007-2013 m. struktūrinės investicijos laikytinos prisidedančiomis prie miestų strateginių 
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tikslų įgyvendinimo ir šio fakto beveik neveikia ta aplinkybė, kad atskiroms miestų grupėms teko labai 

panašus ES investicijų portfelis (remiamų sričių atžvilgiu).  

Apibendrinant, Bendrojo plano tikslai, susiję su konkrečių gyvenamųjų vietovių vaidmens ir funkcijų 

stiprinimu, 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis buvo remiami tiek, kiek šie tikslai perkelti 

į nacionalinius strateginius dokumentus, tiesiogiai susijusius su veiksmų programų priemonėmis. 

Pirmiausia regioniniams augimo centrams, kurie numatyti Lietuvos regioninės politikos iki 2013 m. 

strategijoje19 ir kuriems skirta atskira Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonė, būdingos 

išskirtinio pobūdžio ir regioninio aptarnavimo centrų funkciją bent dalinai stiprinančios investicijos. 

Tikslingos ir kompleksiškumo požymių turinčios investicijos taip pat teko probleminių teritorijų 

miestams, atitinkamai labiau buvo sustiprinti Bendrajame plane išskiriami centrai, patenkantys į 

problemines teritorijas, lyginant su tais centrais, kuriems išskirtinis statusas kituose nacionaliniuose 

planavimo dokumentuose nenumatytas. Tais atvejais, kai konkrečiai gyvenamajai vietovei specifinės 

funkcijos numatytos tik Bendrajame plane, tačiau nepakartojamos kituose nacionalinio lygmens 

strateginiuose dokumentuose, šių funkcijų stiprinimas tikslinėmis struktūrinėmis investicijomis 

realizuojamas tik fragmentiškai. 

Sektoriniu teritorijų plėtros požiūriu, kone aiškiausiu bendrojo plano sprendinių palaikymu ES 

struktūrinės paramos lėšomis gali būti laikomos investicijos į pramonines zonas tokiuose 

tradiciniuose pramonės centruose, kaip: Alytus, Kėdainiai, Panevėžys, Šiauliai. Tiesa, Bendrasis planas 

pramonės centrais mato ir daugiau šalies miestų, kuriems kol kas aiškių tiesioginių investicijų šios 

funkcijos stiprinimui trūksta. 

 

 
 

  

                                                           

19 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 
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5. 2007-2013 m. investicijų poveikis konkrečioms urbanistinei plėtrai 

svarbioms sritims 
 

5.1. Bendruomenės poreikius tenkinančios infrastruktūros plėtra 

 

Kaip buvo aptarta ankstesniuose skyriuose, urbanizuotos aplinkos gyvenimo kokybė yra platus 

fenomenas, apimantis daugelį žmogaus kasdieninio gyvenimo sričių. Pradedant tokiais baziniais 

poreikiais kaip pajamos ir būstas, baigiant poreikiu dalyvauti socialiniuose procesuose ir būti 

pripažintam. Viešosios investicijos kai kuriuos gyvenimo kokybės atributus gali paveikti tik 

netiesiogiai, pavyzdžiui, gerinti ilgalaikę užimtumo situaciją kuriant infrastruktūrą, palankią verslo 

plėtrai, investuojant į žmogiškųjų išteklių gebėjimus ar pan. Tokiam poveikiui būdingas laiko lagas. 

Kita vertus, dalis gyvenamųjų vietovių kokybės atributų yra materialūs ir aiškiai apčiuopiami, o jų 

kokybiniams ir kiekybiniams pokyčiams investicijos daro tiesioginę įtaką. Pirmiausia, tai 

bendruomenės švietimo, laisvalaikio, sveikatos, socialinio saugumo poreikius tenkinanti 

infrastruktūra.  

2007-2013 m. veiksmų programų priemonėse, kurių tikslas konkrečių gyvenamųjų vietovių plėtra, 

didžiausias dėmesys skiriamas būtent infrastruktūrai. Priemonių lėšomis statomi bei renovuojami 

objektai visose pagrindinėse bendruomenei aktualių paslaugų grupėse.     

Pagrindinės bendruomenei aktualios paslaugos – švietimo, socialinės, sveikatos, kultūros – tradiciškai 

yra reglamentuojamos nacionaliniu lygiu, taikant sektorinį požiūrį. Nors visos šios paslaugos20 yra 

savarankiškoji savivaldybių funkcija, bendrosios įstaigų tinklo taisyklės, teikiamų paslaugų pobūdis 

dažnai nustatomos centrinės valdžios institucijų. Laikantis Švietimo įstatymo21 ir Mokyklų, vykdančių 

formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių22, Bibliotekų įstatymo ir kitų teisės aktų, 

savivaldybės iš esmės įgyvendina tą patį viešųjų paslaugų teikimo modelį. Galima pastebėti, kad netgi 

tose srityse, kuriose įstaigų tinklas ar funkcijos nacionaliniu lygiu reguliuojamos mažiau, savivaldybės 

gana inertiškai išlaiko per daugelį metų prigijusią bendruomenei skirtos infrastruktūros ir paslaugų 

sanklodą. Ši aplinkybė, natūralu, daro įtaką ir ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų vietos 

objektų ir jų teikiamų bendruomenei paslaugų įvairovei.  

 

Poveikis gyventojų laisvalaikio infrastruktūrai 

Sporto ir kultūros srityje didžiausios struktūrinės paramos apimtys vienam gyventojui teko augimo 

centruose (vidutiniškai 524 Lt) ir probleminių teritorijų miestuose (vidutiniškai 625 Lt). Tokias 

santykinai dideles investicijas regioniniams centrams, lyginant su vidutiniškai 83 Lt, tekusiems vienam 

                                                           

20 Ikimokyklinis ugdymas, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų iki 16 metų 
mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; socialinių paslaugų planavimas ir teikimas; 
gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas; pirminė asmens ir visuomenės sveikatos 
priežiūra; kūno kultūros ir sporto plėtojimas (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Žin., 1994, Nr. 
55-1049) 

21Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Žin., 1991, Nr. 23-593 

22Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių 
formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Žin., 2011, Nr. 79-3869 
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kitų mažesniųjų miestų gyventojui, nulėmė išskirtinai augimo centrams taikytos priemonės (VP3-1.1-

VRM-01-R) įgyvendinimas. Projektų pagal šią priemonę metu rekonstruojami vietinės reikšmės sporto 

objektai (stadionai, viešosios aktyviam laisvalaikiui skirtos zonos). Santykinai dideles investicijas, 

tenkančias probleminių teritorijų miestų grupei, nulėmė dviejų stambių projektų – Druskininkų 

uždarų slidinėjimo trasų ir Lazdijų hipodromo –įgyvendinimas. Kiti probleminių teritorijų miestai 

tikslinių sporto ir kultūros investicijų negavo, išskyrus porą energetinio efektyvumo priemonių 

diegimo projektų kultūros įstaigose Ignalinoje ir Skuode.    

Miestelių sporto ir kultūros infrastruktūros plėtrai skirta vidutiniškai 327 Lt vienam gyventojui 

skaičiuojant bendrai. Žinant, kad sporto ir kultūros infrastruktūra finansuojama tik pavieniuose 

miesteliuose, realus investicijų mastas konkrečiose vietovėse yra didesnis. Kadangi miesteliuose iki 

šiol labiau išplėtota tradicinė kultūros centrų infrastruktūra (nors ir gana prastos fizinės būklės), ypač 

svarbūs laisvalaikio paslaugų pasiūlos didinimui, o atskirais atvejais ir miestelio ekonominei plėtrai, 

yra naujo tipo objektai. Tokiais gerais pavyzdžiais galėtų būti laikomi viešas sporto aikštynas, įrengtas 

konvertuojant nenaudojamą teritoriją Ruklos miestelyje, Jonavos rajone. Taip pat tęstinė Zyplių dvaro 

kaip regioninio kultūros centro plėtra Lukšių miestelyje, Šakių rajone.      

Didžiuosiuose miestuose pagrindinės investicijos (apytiksliai 214 Lt vienam gyventojui) į sporto ir 

kultūros sektorių teko nacionalinės svarbos objektams – sporto arenoms, muziejams. Svarbu pastebėti, 

kad skirtingai nuo mažesniuose miestuose ir miesteliuose (su pavienėmis išimtimis, tokiomis kaip 

Šakiai ar Rukla, Jonavos r.) tiesiog renovuojamų esamų sporto ar kultūros objektų, didžiuosiuose 

miestuose daugiau objektų kuriami naujai ar rekonstruojami planuojant naują funkciją, plečiant 

vykdomų veiklų įvairovę (pavyzdžiui, universalios arenos). Kita vertus, miesteliuose ir mažuosiuose 

miestuose kultūros ir ypač sporto infrastruktūros objektai skiriami tiesiogiai aktyviam bendruomenės 

naudojimui (pavyzdžiui, atnaujinami kultūros namai, kuriuose veikia bendruomenės meno kolektyvai 

ar įrengiamas sporto aikštynas, atviras visų bendruomenės narių poilsiui bet kuriuo metu), o 

didžiuosiuose miestuose labiau orientuojamasi į nacionalinės svarbos objektus, galinčius tapti miestų 

augimo katalizatoriais, kuriančiais tiesioginę ekonominę vertę, bet mažiau pritaikytais kasdieninei 

aktyviai bendruomenės veiklai. Taigi didžiųjų miestų bendruomenių galimybės naudotis kuriama 

kultūros ir sporto infrastruktūra labiausiai pasireikš „žiūrovo / paslaugų gavėjo“ statusais ir 

atitinkamų sąlygų gerėjimu, o miesteliuose ir mažuose miestuose ši infrastruktūra labiau pritaikyta 

aktyviam ir nuolatiniam tiesioginiam bendruomenės narių dalyvavimui veikloje.     

 

Taip pat reikia pastebėti, kad investicijomis į kultūros infrastruktūrą mažesniuose miestuose ir 

miesteliuose linkstama išlaikyti tradicinį kultūros įstaigų tinklą – renovuojami kultūros namai ir 

panašaus pobūdžio įstaigos. Naujos koncepcijos infrastruktūra – daugiafunkciai ar panašūs centrai, 

nespecializuoti vienos konkrečios funkcijos vykdymui, kuriuose telkiamos įvairios bendruomenei 

aktualios paslaugos – analizuojamo dydžio miesteliuose kol kas vystoma retai (iš analizuojamų 

Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro plėtra, VP3-1.3-ŪM-05-R-41-001, Šakių rajono savivaldybės administracija 

Projekto metu plėtojama viešoji aktyvaus poilsio infrastruktūra, atitinkanti bendruomenės poreikius. Šakių 

rajone nebuvo vandens sporto objekto, kuriuo nepriklausomai nuo sezono galėtų naudotis bendruomenės nariai 

bei miesto svečiai. Projekto metu visiškai naujomis paslaugomis bendruomenei išplėsta Šakių jaunimo kūrybos ir 

sporto centro bazė: įrengtas 12,5mx25m plaukimo baseinas, sūkurinė vonia, vaikų baseinas, dvi pirtys ir kt. 

Baseino kompleksas atviras visiems bendruomenės nariams, todėl tikimasi, kad jis paskatins turiningesnį Šakių 

gyventojų, o ypač jaunimo, laisvalaikį, fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną.  
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vietovių – tik Žeimelio miestelyje, Pakruojo r.). Pasirinkimas vystyti specializuotą, santykinai siaurai 

funkcijai pritaikytą laisvalaikio infrastruktūrą gali būti susijęs su tuo, kad pagrindiniai tokių projektų 

vykdytojai – savivaldybių administracijos, kurių dauguma kol kas išlaiko „sektorinį“ požiūrį, atskirai 

spręsdamos kultūros namų, bibliotekos, muziejaus problemas. Visgi, kaip rodo atlikti tyrimai ir kitų 

šalių patirtis, mažėjant gyventojų skaičiui gyvenamosiose vietovėse, finansavimo apimtims, 

savivaldybių kultūros įstaigos turėtų tapti labiau daugiafunkcinės, tolstant nuo „grynųjų“, 

specializuotųjų įstaigų, apsiribojančių siauromis funkcijomis. Kultūros paslaugų pasiūlą turėtų 

formuoti bendruomenės poreikiai, kuriuos geriau atstovauja mišrios organizacijos23.  

 

Naujo tipo bendruomeninės infrastruktūros plėtra besikeičiančioje socialinėje demografinėje 

situacijoje turėtų tapti prioritetu. Esant miestelių depopuliacijai, siekis išlaikyti ir netgi plėsti senąją 

kultūros, švietimo, sporto infrastruktūrą, tęsiant sektorinio požiūrio tradiciją, yra nenaudingas, o 

galbūt net žalingas. Didelio ploto, neefektyviai išnaudojamos infrastruktūros išlaikymo kaštai tampa 

didele įstaigų našta, kokybiškam paslaugų teikimui reikalingi finansiniai ištekliai mažėja dėl patalpų 

šildymo ir panašių kaštų. Bene geriausias postūmis tokiai naujos kartos bendruomeninei 

infrastruktūrai atsirasti – pačios bendruomenės iniciatyva. Bendruomenė renkasi jai aktualias 

paslaugas ir viešąsias erdves labiau kaip visumą, neapibrėžtą jokiais normatyviniais reikalavimais ar 

sektorinėmis kompetencijomis, būdingesnėmis viešojo sektoriaus institucijoms. Todėl didesnė 

bendruomenei skirtos infrastruktūros įvairovė gali būti pastebima mažuose miesteliuose ir kaimuose, 

kurie dalyvauja įvairiuose LEADER pobūdžio projektuose. Pavyzdžiui, vienas iš analizei pasirinktų 

miestelių – Babtai, Kauno r. – pagal vertinamas 2007-2013 m. priemones negavo paramos jokių sporto 

ar kultūros objektų vystymui. Tačiau miestelyje pagal LEADER pobūdžio priemonę bendruomenės 

iniciatyva įgyvendintas Babtų mokyklos – darželio sporto aikštelės įrengimo projektas. Svarbu 

atkreipti dėmesį, kad pagal pateikiamą projekto informaciją, nepaisant to, jog objektas priklauso 

konkrečiai biudžetinei įstaigai (Babtų mokyklai – darželiui), jį nuspręsta rekonstruoti siekiant išspręsti 

ne tik vaikų švietimo, bet ir platesnio pobūdžio bendruomenės renginių, vaikų laisvalaikio užimtumo 

infrastruktūros nepakankamumo problemas. Tai geras objekto įvairiapusio panaudojimo 

bendruomenės reikmėms pavyzdys, rodantis sektorinio požiūrio į infrastruktūrą kaitą.    

Apibendrinant, didžiuosiuose miestuose daugiausia plėtota nacionalinės svarbos infrastruktūra, labiau 

susijusi su stambių renginių, turistų pritraukimu negu kasdieniniais miesto gyventojų dalyvavimo 

sportinėje ir kultūrinėje veikloje poreikiais. Tik mažesnių miestų ir miestelių dalyje 2007-2013 m. 

                                                           

23Kultūros ir kūrybinių paslaugų savivaldybių kultūros įstaigose tyrimas (2012), BGI Consulting, užsakovas – LR 
kultūros ministerija 

Zyplių dvaro Lukšių miestelyje (Šakių r.) infrastruktūra tvarkoma nuo 2006 m., naudojant įvairių paramos 

šaltinių lėšas. Dvaro sodyba yra tapusi ne tik miestelio gyventojų, bet ir menininkų, turistų traukos centru. 

Aktyviai plėtojama kultūrinė veikla (kūrybiniai pleneriai „Zyplių žiogai“, puodininkystės mugės, nacionalinių 

festivalių koncertai, planuojamas perkelti Zanavykų muziejus), taip pat renovuotuose pastatuose organizuojami 

kiti renginiai užtikrina dvaro gyvybingumą nepriklausomai nuo sezono ir per metus pritraukia apie 30 tūkst. 

lankytojų. Investicijos į infrastruktūrą ir nuoseklus pasirinktos strateginės krypties laikymasis, kūrybinės idėjos, 

entuziazmas, gera vadyba, bendruomenės įtraukimas sukuria išskirtinį, miestelio įvaizdį ir gyvenimą keičiantį 

objektą.   
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investicijomis rekonstruojama ar kuriama sporto ir kultūros infrastruktūra. Pavieniais atvejais, kai 

tokie projektai įgyvendinami, objektai iš esmės skiriami vietos gyventojų kasdieniniams poreikiams, 

įrengiant sporto aikšteles, bendruomenės centrus ir pan. Vietos valdžios atstovų nuomone, tiek 

miestuose, tiek miesteliuose poveikis šios infrastruktūros gerėjimui buvo santūrus. Teiginys, kad 

2007-2013 m. ES parama pagerino kultūros infrastruktūros kokybę įvertintas 3,68 balais miestuose ir 

tik 2,89 balais iš 5 galimų miesteliuose, atitinkamai sporto infrastruktūra – 3,53 balais miestuose ir 

3,33 balais miesteliuose. 

 

Poveikis socialinių paslaugų infrastruktūrai 

Pagrindinės kasdieninės socialinės paslaugos bendruomenei teikiamos paslaugos gavėjo namuose 

arba nestacionarių socialinių paslaugų įstaigose. Dar 2002 m. Valstybinių socialinės globos įstaigų 

reorganizavimo strategijoje24 buvo nurodyta, kad apie 30 proc. tuo metu valstybinėse globos įstaigose 

gyvenusių asmenų galėtų gyventi savarankiškai, gaudami bendruomenines socialines paslaugas. 

Siekiant sumažinti stacionarios globos apimtis, prioritetas teikiamas savarankiškumą palaikančioms 

socialinėms paslaugoms. Tokias paslaugas teikiančių nestacionarių socialinių paslaugų pasiūla 

savivaldybėse nuolat plečiama, tačiau tinklas dar tik formuojasi, o tikslinės paslaugų gavėjų grupės 

neretai vis dar stokoja reikalingų paslaugų.  

Pakankama nestacionarių socialinių paslaugų pasiūla aktuali ne tik tiesioginiams paslaugų gavėjams, 

bet ir jų šeimos nariams, kurie dėl šių paslaugų yra atlaisvinami nuo nuolatinės artimųjų priežiūros, 

gali dalyvauti darbo rinkoje, mokytis ar užsiimti kita veikla. Taigi nestacionarių socialinių paslaugų 

pasiūla gyvenamojoje vietovėje yra labai svarbus bendros gyvenimo kokybės užtikrinimo faktorius. Be 

to, dėl tikslinių grupių, kurioms aktualios nestacionarios socialinės paslaugos, įvairovės (asmenys su 

negalia, senyvo amžiaus žmonės, socialinės rizikos šeimų vaikai ir pan.), naudą iš nestacionarių 

socialinių paslaugų įstaigų gauna gana didelė dalis bendruomenės narių.   

Nestacionarių socialinių paslaugų, teikiamų dienos centruose ir panašiose įstaigose, tinklas ir bendri 

pajėgumai skirtinguose miestuose 2008 m. varijavo nuo 6 iki 20 ar net daugiau vietų 1000-iui 

gyventojų25. Esama pasiūla, ypač atsižvelgiant į demografines tendencijas ir poreikius sudaryti kuo 

geresnes sąlygas derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, kol kas nėra pakankama26.  

2007-2013 m. ES struktūrinių fondų parama nestacionarių paslaugų infrastruktūros plėtrai šalies 

savivaldybėse skirta pagal priemonę VP3-2.4-SADM-01-R. Kuriamos naujos ir modernizuojamos 

nestacionarių paslaugų įstaigos, teikiančios paslaugas įvairioms tikslinėms grupėms. Paramos 

geografija taip pat plati – paslaugų pasiūla didinama tiek didžiųjų miestų, tiek miestelių 

bendruomenėms. Didžiausias poveikis socialinių paslaugų infrastruktūros ir atitinkamai paslaugų 

gavėjų skaičiaus apimtims vertinimo metu nustatytas santykinai mažesnėse gyvenamosiose vietovėse 

– probleminių teritorijų miestuose ir kituose miestuose. Šiose gyvenamosiose vietovėse vietų 

(potencialių paslaugos gavėjų) nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose skaičius, lyginant su 2008 

m. situacija, dėl ES struktūrinių fondų projektų įgyvendinimo bendrai turėtų padidėti kiek daugiau bei 

penktadaliu. Didžiuosiuose miestuose ir regioniniuose augimo centruose poveikis infrastruktūros 

pokyčiams kiek mažesnis. Didžiuosiuose miestuose skaičiuojamas maždaug 10 proc. pajėgumų 

                                                           
24Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 92 

25Remiantis analizuojamų gyvenamųjų vietovių savivaldybių pateikiamais socialinių paslaugų planais 

26Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros 2007-2009 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1000, Žin. 111-4213  
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augimas, lyginant su 2008 m., regioniniuose augimo centruose – apie 7 proc. Tiesa, ne visi regioniniai 

augimo centrai plėtė nestacionarių socialinių paslaugų pasiūlą, dalis tik optimizavo infrastruktūrą ir 

paslaugas, kita dalis miesto teritorijoje apskritai projektų neįgyvendino. Todėl, imant atskirus 

regioninius augimo centrus (Mažeikių, Utenos miestus), poveikis socialinei infrastruktūrai gali siekti 

iki 15 ir daugiau proc. papildomų vietų. Miestelių grupėje socialinės infrastruktūros plėtra vykdyta tik 

pavienėse vietovėse (Merkinėje, Kvėdarnoje). Atsižvelgiant į santykinai nedidelį iki tol buvusių 

nestacionarios priežiūros vietų skaičių, esamos ES struktūrinių fondų investicijos pasiūlą padidins 

daugiau kaip dvigubai.    

Pagrindinės tikslinės grupės, kurioms pritaikoma naujoji infrastruktūra, – suaugę neįgalieji ir senyvo 

amžiaus asmenys. Šioms tikslinėms grupėms skirta ketvirtadalis įgyvendintų/ įgyvendinamų projektų, 

o infrastruktūros plėtra vykdoma visų tipų vietovėse. Taip pat visose vietovėse, išskyrus miestelius, 

plečiama paslaugų socialinės rizikos šeimoms infrastruktūra, viso numatyta penktadalyje projektų. 

Taip pat penktadalis projektų skirti didinti paslaugų asmenims su proto negalia pasiūla. Šie projektai 

daugiausia įgyvendinami didžiuosiuose miestuose. Likę projektai skirti mišrių paslaugų bei 

nestacionarių paslaugų vaikams su negalia, suaugusiems rizikos asmenims plėtrai.        

Apibendrinant, investicijos pagal 2007-2013 m. veiksmų programas turėtų gana pastebimai pagerinti 

nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros pasiūlą miestų ir miestelių gyventojams. Tai 

patvirtino ir miestų savivaldos atstovai, kurie užtikrintai pritarė teiginiui, kad 2007-2013 m. ES 

struktūrinių fondų investicijomis buvo pagerinta socialinių paslaugų infrastruktūra (4,53 balai iš 5). 

Pagrindinės tikslinės grupės, kurioms skiriamas didžiausias dėmesys – suaugę neįgalieji ir senyvo 

amžiaus asmenys. Mažesniuose miestuose, tarp jų ir probleminių teritorijų miestuose, vietų (visų 

atskirties grupių potencialių paslaugos gavėjų) skaičius nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, 

lyginant su 2008 m. situacija, dėl ES struktūrinių fondų projektų įgyvendinimo bendrai turėtų padidėti 

kiek daugiau bei penktadaliu. Didžiuosiuose miestuose ir regioniniuose augimo centruose tikėtinas iki 

10 proc. pajėgumų augimas, lyginant su 2008 m. Miesteliuose socialinės infrastruktūros plėtrai skirtas 

mažesnis dėmesys – projektai įgyvendinti pavienėse vietovėse. Atitinkamai bendras poveikis šiai 

gyvenamųjų vietovių grupei, lyginant su miestais, nedidelis. Kita vertus, miesteliams, kuriuose vyko 

infrastruktūros plėtros projektai, poveikis akivaizdus – dėl paramos vietų nestacionarų socialinių 

paslaugų įstaigose turėtų padaugėti kone dvigubai, lyginant su 2008 m. situacija.  

 

Poveikis švietimo infrastruktūrai 

Lėšos švietimo infrastruktūrai pasiskirstė labai tolygiai visose analizuojamose vietovių grupėse. Tai 

pirmiausiai sietina su jau minėtomis aplinkybėmis – švietimo įstaigų tinklas yra reglamentuojamas 

nacionaliniu mastu ir yra siejamas su gyventojų skaičiumi. Didesniuose miestuose lėšos infrastruktūrai 

pasiskirstė ne tik ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo, bet ir profesinio mokymo įstaigoms. Daugelyje 

miestelių, mažesnių miestų, su pavienėmis išimtimis, visos lėšos teko ikimokyklinio ir bendrojo 

ugdymo įstaigoms, kadangi profesinio mokymo įstaigų tose vietovėse nėra arba jos nepateko į LR 

švietimo ir mokslo ministerijos įgyvendinamos profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarkos 

pagrindinį srautą.   

Pagrindinės 2007-2013 m. periodo investicijos bendrojo ugdymo infrastruktūros gerinimui iš esmės 

apima dviejų tipų pokyčius – ugdymo įstaigų pastatų energetinių charakteristikų gerinimą ir 

specializuotų kabinetų įrangą. Investicijos į ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą atitinkamai buvo 

skirtos pastatų išorės renovacijai ir / arba vidaus atnaujinimui ir ugdymo įrangos įsigijimui.  
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Didžiausi infrastruktūros pokyčiai fiksuojami kitų miestų grupėje – čia bendrai buvo atnaujinti apie 

ketvirtadalio mokyklų pastatai bei beveik 40-ies proc. vaikų darželių vidaus ir / arba išorės 

infrastruktūra. Analizuojant kiekvieno miesto duomenis atskirai, skirtumai pastebimi (pavyzdžiui, 

šiame periode Biržuose renovuota trys ketvirtadaliai mokyklų, o Pakruojyje nė vienos), tačiau bendros 

tendencijos išlieka.  

Didžiuosiuose miestuose ir regioniniuose augimo centruose energetinio efektyvumo didinimo 

priemonės įgyvendintos maždaug penktadalyje šių vietovių mokyklų. Taip pat šio laikotarpio 

investicijos pasiekė kiek daugiau nei dešimtadalį vaikų darželių, esančių didžiuosiuose miestuose. 

Daugelyje jų buvo atnaujinta vidaus infrastruktūra.  

Probleminių teritorijų miestuose 2007-2013 m. laikotarpis ženkliai išsiskiria investicijomis į 

ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Investicijas gavo daugiau kaip du trečdaliai analizuojamuose 

miestuose esančių vaikų lopšelių-darželių. Beveik 60 proc. ikimokyklinio ugdymo įstaigų buvo 

tvarkoma vidaus infrastruktūra ir ugdymo bazė, todėl tikėtinas ugdymo kokybės pagerėjimas. Kiek 

daugiau nei dešimtadalyje įstaigų buvo atlikti tik išorės pastatų šiltinimo ir kiti renovacijos darbai. 

Analizuojamu periodu probleminių teritorijų miestų bendrojo ugdymo įstaigų renovacija beveik 

nevyko, išskyrus nedideles išimtis atskirose vietovėse.  

Gana ženklūs ikimokyklinių ugdymo įstaigų infrastruktūros pokyčiai pastebimi ir regioniniuose 

augimo centruose, kuriuose vidaus įranga sutvarkyta ketvirtadalyje vaikų darželių, o dar beveik 

penktadalyje ugdymo įstaigų buvo įdiegtos energetinio efektyvumo priemonės.  

Apibendrinant, didžiausia įtaka švietimo paslaugų infrastruktūros pokyčiams yra vidutiniuose ir 

mažesniuose miestuose, nepatenkančiuose į tikslines regioninės plėtros teritorijas (problemines 

teritorijas ar regioninius augimo centrus). Šiuose miestuose atnaujinama apie ketvirtadalis mokyklų ir 

40 proc. esamų ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Tai labai ženklūs pokyčiai, kuriuos patvirtina ir vietos 

valdžios atstovai, pritariantys jog 2007-2013 m. lėšos gerina švietimo infrastruktūros būklę (4,67 balai 

iš 5). Švietimo infrastruktūrai didesnis dėmesys skirtas ir miesteliuose. Energetinio efektyvumo 

priemonės diegtos maždaug kas trečio miestelio mokyklose. Atitinkamai, miestelių seniūnijų atstovų 

požiūriu, iš visos bendruomenės poreikiams skirtos infrastruktūros labiausiai pagerinta būtent 

švietimo įstaigų infrastruktūra (3,8 balai iš 5). Tiesa, bendrą įvertį galėjo sumažinti faktas, kad gerėjo 

tik pavienių miestelių ikimokyklinio ugdymo įstaigų fizinė būklė.  

 

Poveikis sveikatos priežiūros infrastruktūrai 

Investicijos į sveikatos priežiūros infrastruktūrą glaudžiai susijusios su nacionaliniu mastu vykdoma 

sveikatos sistemos reforma ir jos tikslais, iškeltais antruoju sveikatos priežiūros įstaigų 

restruktūrizavimo etapu (2006-2008 m.) ir trečiuoju sveikatos priežiūros įstaigų tinklo optimizacijos 

ir sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimo etapu (2009-2011 m.). 

Antrojo reformos etapo tikslai buvo sutelkti į sveikatos priežiūros įstaigų tinklo optimizaciją, siekiant 

racionaliai paskirstyti resursus ir visuose sveikatos apsaugos lygmenyse užtikrinti kokybiškas 

paslaugas. Buvo numatyta, kad tikslinga pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikti santykinai 

mažose, arti pacientų gyvenamosios vietos esančiose įstaigose, dalis kurių būtų įkurtos privačiai 

dirbančių šeimos gydytojų. Plačiai paplitusios ligos gydomos gydymo įstaigose, aptarnaujančiose 

vienos savivaldybės teritoriją ar pan. ir esančiose santykinai arti vietos gyventojų. Siekiant užtikrinti 

šios sveikatos priežiūros sistemos grandies paslaugų kokybę buvo nuspręsta stiprinti vadinamąsias 

ambulatorines specializuotas paslaugas, gerinti konsultacinių poliklinikų infrastruktūrą ir kuo daugiau 

specialistų paslaugų teikti ambulatorinėmis sąlygomis, taip pat rajoninio lygmens ligoninėse. Tuo 
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tarpu universitetinėse, respublikinėse, regioninėse ligoninėse turėtų būti telkiama aukščiausios 

kokybės įranga, gydomos sudėtingiausios ligos.  

Taip pat nustatytas tikslas stiprinti slaugos ir ilgalaikio gydymo paslaugas, ne mažiau kaip 80 proc. 

paslaugų teikiant bendrojo pobūdžio ligoninėse. Tuo tarpu medicininė reabilitacija teikiama 

stacionariose gydymo įstaigose turėtų būti optimizuojama, plėtojant ambulatorinės reabilitacijos 

paslaugas kiekvienoje savivaldybėje.  

Šios kryptys išlaikytos ir trečiajame reformos etape, dar kartą pabrėžiant poreikį prioritetą skirti 

ambulatorinėms paslaugoms, optimizuojant stacionarių paslaugų apimtis.   

2007-2013 m. veiksmų programų priemonės, skirtos vietos gyventojams arti gyvenamosios vietovės 

teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimui, palaikė pagrindines aptartų reformos etapų kryptis 

– optimizuoti stacionarias paslaugas ir stiprinti ambulatorinę grandį, didinant diagnostikos, gydymo, 

reabilitacijos paslaugų apimtis (šeimos gydytojų paslaugų plėtra buvo remiama 2004-2006 m. 

finansinio periodo lėšomis).    

Analizuojamos priemonės (VP3-2.1-SAM-10-V ir VP3-2.1-SAM-12-K) prisidėjo prie antrinio lygio 

ambulatorinių paslaugų infrastruktūros, ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų 

infrastruktūros, palaikomojo gydymo ir slaugos infrastruktūros, greitosios pagalbos, dienos 

chirurgijos infrastruktūros plėtros. Viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose įgyvendintos 

pakankamai stambios investicijos, apimančios įvairių paslaugų plėtrą. VP3-2.1-SAM-10-V priemonės 

lėšos pasiekė beveik visų analizuojamų vietovių sveikatos priežiūros įstaigas. Vyraujanti investicijų 

kryptis – kompleksiškas sveikatos institucijų atnaujinimas, plėtojant visas ar bent keletą remiamų 

sričių (ambulatorinių paslaugų infrastruktūra, palaikomojo gydymo ir slaugos infrastruktūra, dienos 

chirurgijos infrastruktūra ir t.t.). Tokias kompleksines investicijas gavo daugiau kaip pusė parama 

pasinaudojusių sveikatos priežiūros įstaigų. Ypač tai būdinga mažesniųjų miestų (regioninių augimo 

centrų, probleminių teritorijų, kitų miestų) įstaigoms. Visos šalies mastu sveikatos priežiūros įstaigos, 

kurios buvo renovuojamos kompleksiškai, dažniausiai plėtojo ambulatorinę ir palaikomojo gydymo ir 

slaugos infrastruktūrą (daugiau kaip 2/3 visų paramą gavusių įstaigų), taip pat ambulatorinei 

reabilitacijai pritaikytą infrastruktūrą (daugiau kaip pusė įstaigų).      

Bendrai visoje šalyje didžiausias dėmesys investuojant 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšas 

skirtas palaikomojo gydymo ir slaugos infrastruktūros plėtrai. Tokios investicijos atliktos daugiau kaip 

2/3 visų paramą gavusių įstaigų. Ši kryptis plėtota tiek įgyvendinant kompleksinius investicijų 

projektus, apimančius įvairias konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos veiklos sritis, tiek ir 

specializuotus, tik palaikomojo gydymo ir slaugos infrastruktūrai skirtus projektus.  

Kaip jau buvo minėta, investicijos į sveikatos priežiūros įstaigas, plėtojant specialistų teikiamų 

sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą, pasiekė beveik visus šio vertinimo metu analizuojamus 

miestus. Miesteliai paramos negavo, kadangi juose įprastai veikia pirminės sveikatos priežiūros 

įstaigos, o pagrindinės analizuojamos investicijos buvo skirtos labiau specializuotų paslaugų teikimui.  

Mažesniuose miestuose vyravo kompleksinės investicijos. Didžiuosiuose miestuose, kuriuose 

natūraliai daugiau labiau specializuotų įstaigų, įgyvendinta kiek daugiau projektų, skirtų ne 

kompleksiniam sveikatos priežiūros infrastruktūros atnaujinimui, bet išskirtinai palaikomojo gydymo 

ir slaugos ar dienos chirurgijos infrastruktūros plėtrai lyginant su kitais miestais. Infrastruktūra buvo 

pagerinta daugiau kaip trečdalyje (atskiruose miestuose net 2/3) didžiuosiuose miestuose veikiančių 

viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų (juridinių asmenų) ir apie pusėje sveikatos priežiūros įstaigų 

kituose miestuose. Tiesa, dėl veikiančių įstaigų dydžio, aptarnaujamų pacientų kiekio kiek didesnis 

poveikis tikėtinas kitų, ne didžiųjų miestų gyventojams. Šia prielaidą patvirtina ir faktas, kad vienam 
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didžiųjų miestų gyventojui teko vidutiniškai 85 Lt investicijų į viešąsias sveikatos priežiūros įstaigas 

palyginus su 112 Lt vienam regioninių augimo centrų gyventojui ar net 287 Lt vienam probleminėse 

teritorijose esančių miestų gyventojui.  

Tiesa, didžiuosiuose miestuose ir regioniniuose augimo centruose santykinai daugiau investuota į 

privačių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą. Didelė dalis įgyvendintų projektų skirti konkrečių 

antrinių ambulatorinių paslaugų gerinimui, įsigyjant specializuotą diagnostinę įrangą. Didžiųjų miestų 

išskirtinumas – plėtojamos privačios dienos chirurgijos paslaugos.  

Apibendrinant, analizuotos 2007-2013 m. struktūrinės investicijos į sveikatos priežiūros paslaugų 

gyventojams gerinimą yra glaudžiai susijusios su vykdoma sveikatos priežiūros sistemos reforma. 

Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų tinklo modelis, kuomet pirminės sveikatos priežiūros paslaugas 

siekiama teikti arčiau pacientų, šeimos gydytojų kabinetuose, antrines labiau specializuotas paslaugas 

didesnį gyventojų kiekį aptarnaujančiose sveikatos priežiūros įstaigose, o sudėtingas, specializuotas 

paslaugas perduoti respublikinio ar regioninio lygmens įstaigoms, galioja visoje šalyje.Taigi 

kiekvienoje panašaus dydžio ir administracinio lygmens gyvenamojoje vietovėje prieinamos panašios 

paslaugos. Atitinkamai, ES struktūrinė parama tolygiai prisideda prie bendro viešųjų sveikatos 

priežiūros įstaigų infrastruktūros gerėjimo, neišskiriant atskirų gyvenamųjų vietovių, o vertintos VP3-

2.1-SAM-10-V priemonės lėšos prisidėjo prie antrinių ambulatorinių ir kitų paslaugų kokybės 

gerinimo beveik visose analizuojamose gyvenamosiose vietovėse. Skirtumai gali būti pastebėti tik 

privačių sveikatos priežiūros įstaigų srityje. Natūralu, kad antrinio lygio ambulatorinės paslaugos, taip 

pat dienos chirurgijos paslaugos, kurių plėtra buvo remiama šiame struktūrinės paramos periode, 

vystomos tik didesniųjų šalies miestų privačiose sveikatos priežiūros įstaigose, galinčiose pritraukti 

pakankamą kiekį klientų. Atitinkamai, didžiausios investicijos teko didžiuosiuose miestuose 

veikiančioms privačioms sveikatos priežiūros įstaigoms. Taip pat pavienėms įstaigoms regioniniuose 

augimo centruose ir probleminėse teritorijose.  

 

5.2. Susisiekimo infrastruktūros plėtra 

 

Gyvenamosios vietovės, priklausomai nuo dydžio, susiduria su skirtingomis susisiekimo problemomis 

ir poreikiais. Didiesiems miestams aktualiausios transporto grūsčių ir transporto sukeliamos aplinkos 

taršos bei triukšmo problemos. Teritorinė miestų plėtra spartesnė nei gyventojų skaičiaus augimas 

miesto teritorijose, o tai formuoja poreikį individualioms transporto priemonėms. Tokiu būdu 

urbanizacija lemia dideles transporto grūstis aglomeracijose ir į jas vedančiuose keliuose, kas 

prisideda prie didelės aplinkos taršos ir triukšmo lygio.27 Taip pat nepakankamai išplėtota viešojo 

transporto sistema.  

2011 m. parengtoje transporto srities Baltojoje knygoje28 akcentuojama, kad miestų transporto 

sistema turėtų būti pertvarkoma į ekologiškesnę – sudaromos palankesnės galimybės važiavimui 

dviračiu, vaikščiojimui, vystomas visuomeninis transportas, skatinama naudotis ekologiškesniais 

automobiliais ir švaresniais degalais, palaipsniui mažinant tradiciniu kuru varomų automobilių 

naudojimąsi miestuose, o iki 2050 m. miestuose apskritai atsisakant.  

                                                           
27Komisijos komunikatas “Darnusis ateities transportas. Siekis sukurti integruotą, technologiškai pažangią ir 
vartotojams patogią transporto sistemą”, KOM(2009) 279, 2009 

28Baltoji knyga. Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyviu išteklių 
naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas, Europos Komisija, KOM(2011) 144, 2011 
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Mažesnėms gyvenamosioms vietovėms ypač aktualus susisiekimo su didesniais miestais 

infrastruktūros poreikis. Mažesnės gyvenvietės su miestais yra glaudžiai susijusios prekybiniais, darbo 

ir kito pobūdžio srautais. Didiesiems miestams aktualios transporto srautų problemos.  

Bendra problema visoms gyvenamosios vietovėms – tai eismo saugumas. Rengiant veiksmų 

programas, akcentuotas didelis eismo įvykių ir juose žuvusiųjų skaičius – kelių eismo įvykiuose 

žuvusiųjų skaičius 1 mln. gyventojų Lietuvoje 2005 m. buvo dvigubai didesnis nei ES-27 vidurkis. 

Įgyvendinant 2007-2013 m. veiksmų programas daugiausia investuota į didžiųjų miestų, ypač Vilniaus, 

susisiekimo infrastruktūrą. Taip pat didesnių investicijų nei kiti miestai sulaukė regioniniai augimo 

centrai. Mažiausiai į susisiekimo infrastruktūrą investuota miesteliuose. Reikia pažymėti tai, kad pagal 

investicijas į susisiekimo infrastruktūrą vienam gyventojui, visų tipų gyvenvietėse, išskyrus miestelius, 

investuotos gana panašios lėšų apimtys. Iš bendro konteksto didžiausiomis investicijomis išsiskiria 

Vilnius, Mažeikiai, Tauragė, Rokiškis, Šalčininkai, Ignalina, Širvintos. 

Vilniuje teigiamas poveikis susisiekimui daugiausia pasireiškia per miesto aplinkkelių ir apvažiavimų 

įrengimu, IX transporto koridoriaus ir Vilniaus tarptautinio oro uosto jungties suformavimą bei dalinį 

miesto autobusų parko atnaujinimą. 

 

Tarp regioninių augimo centrų didžiausias poveikis susisiekimo infrastruktūrai pasireikš Mažeikiuose 

ir Tauragėje. Įgyvendinti miestų atgaivinimo kompleksiniai plėtros projektai, kurių metu, 

kompleksiškai tvarkant miestų viešąsias erdves, buvo sutvarkytos gatvės. Įgyvendinti ir atskiri gatvių 

ar jų grupių rekonstravimo projektai. Atliktos investicijos didina gatvių pralaidumą, artina tinklo 

infrastruktūrą prie ES techninių standartų. Pagerinus dangos būklę, apšvietimo sistemą, pasireiškia 

teigiamas poveikis eismo saugumui. Taip pat įrengti dviračių bei pėsčiųjų eismui skirti takai– tai 

didina miestų susisiekimo sistemos ekologiškumą. Visgi pasigendama investicijų į miestų 

visuomeninio transporto atnaujinimą.  

Didžiausią investicijų naudą probleminių teritorijų savivaldybių miestuose pajus Rokiškio, Šalčininkų 

ir Ignalinos gyventojai bei miestų svečiai. Kitų miestų grupėje – Širvintų miestas. Atliktos investicijos, 

kurios padidina gatvių tinklo pralaidumą, sumažina aplinkos taršą, transporto keliamų dulkių 

neigiamą poveikį gyventojams bei gamtinei aplinkai, supaprastina gatvių priežiūrą, sumažina kelio ir 

autotransporto priemonių eksploatacines išlaidas bei autoįvykių galimybes.  

Atlikta Vilniaus aplinkkelių atvejo analizė parodė, kad mieste atliktos investicijos sudarė prielaidas 

srautų persiskirstymui– tai teigiamai veikia susisiekimo galimybes. Ženkliai pagerėjo susisiekimas 

tarp miesto mikrorajonų, taip pat susisiekimas su tarptautiniu oro uostu. Poveikio aplinkai pokyčių 

analizė rodo, kad aplinkkelis atnešė daug naudos mažinant triukšmą ir užterštumą. Atlikta atvejo 

analizė rodo, kad aplinkkelis teigiamai prisidėjo ir prie naujų privačių investicijų mieste atsiradimo. 

Vilniaus aplinkkelių tinklas yra nuoseklių investicijų rezultatas (numatomas plėtoti ir ateityje). Vilniaus 

aplinkkelių tinklas plečiamas derinant skirtingų programavimo laikotarpių paramą bei skirtingus finansavimo 

šaltinius: Sanglaudos fondo strategijos 2004–2006 metams lėšas (vidinis pietinis aplinkkelis), 2007–2013 m. ES 

struktūrinės paramos ir nacionalinio bendrojo finansavimo lėšas (vakarinio aplinkkelio I ir II etapai, pietinis 

išorinis apvažiavimas), 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos lėšas (vakarinio aplinkkelio III etapas) ir 

nacionalines lėšas (Gariūnų tiltas, Gariūnų gatvė, Žirnių gatvė). Tokios kompleksinės investicijos, leidžiančios 

sujungti skirtingas transporto arterijas ir nukreipti tranzitinį transportą nuo vidinių miesto gatvių, turi esminį 

poveikį Vilniaus transporto sistemai, leidžia perskirstyti srautus, atveria naujas miesto zonas verslo vystymui. 
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Investicijų į Vilniaus aplinkkelius pavyzdys taip pat rodo, kad tokios investicijos sudarys prielaidas 

didinti kuriamą pridėtinę vertę. Sudarytos galimybės greičiau pasiekti kelionės tikslą, pavyzdžiui, 

darbo vietą, sudarys prielaidas greičiau į darbą atvykusiems darbuotojams sukurti didesnę pridėtinę 

vertę. Mažėjantis triukšmo lygis bei užterštumo koncentracija taip pat turės įtakos geresnei gyventojų 

sveikatai, o kartu ir didesniam produktyvumui. 

Apibendrinant nagrinėto Vilniaus aplinkkelio naudas ir išreiškiant jas kiekybiškai, galima pažymėti, 

kad apskaičiuotas (diskontuotos) naudos ir sąnaudų santykis sudaro 1,67. Tai reiškia, kad naudų suma 

yra daugiau nei pusantro karto didesnė už sąnaudas. O tokio projekto vidinė grąžos norma lygi 11 proc.  

 

5.3. Būsto sąlygų gerinimas 

 

Vienas iš svarbiausių gyvenimo kokybės atributų – gyvenamasis būstas. Įvairiose šalyse atliekami 

tyrimai patvirtina, kad kokybiškas būstas yra tarp prioritetinių žmogaus poreikių.   

Gyvenamojo būsto sąlygas reikėtų vertinti iš dviejų perspektyvų – asmeninės ir visuomeninės. 

Vertinant iš asmeninės perspektyvos, pirmiausia svarbios individualaus būsto kokybės, išlaikymo, 

šeimos nariui tenkančio ploto dedamosios. Neužtikrintos minimalios fizinės būsto sąlygos, erdvės 

trūkumas ne tik neigiamai veikia konkretaus asmens ar šeimos gyvenimo kokybę, bet ir kuria naujas 

ar sustiprina esamas socialines problemas.  

Žvelgiant iš platesnės visuomeninės perspektyvos, būsto problemos kuria socialines, ekonomines ir 

politines įtampas šalyje. Ilgalaikės nekontroliuojamos būsto problemos taip pat prisideda formuojantis 

ištisiems miestų rajonams, kuriems būdingi ryškūs socialinės atskirties ženklai, gyvenamoji aplinka be 

pagrindinių gyvenimo kokybės atributų (sutvarkytų viešųjų erdvių, kokybiškų švietimo, kultūros 

paslaugų ir pan.). Tokioms miesto dalims be kita ko būdingi ir antriniai socialinių problemų reiškiniai 

– ankstyvas iškritimas iš švietimo sistemos, jaunimo nedarbas, didėjantis nusikalstamumas ir pan.  

Svarbu pastebėti, kad būtų neteisinga būsto problemas suvokti vien kaip socialinių problemų priežastį 

ar katalizatorių, ryškūs būsto kokybės skirtumai, prieinamumo problemos daliai visuomenės kartu yra 

ir esančių socialinių skirtumų, visuomenės poliarizacijos indikatorius (Domanski ir kt., 2006).  

Senosiose ES valstybėse narėse būsto problemų viešosios politikos sprendimai įprastai susiję su 

socialinės rizikos grupių segregacijos mažinimu, benamystės problemų sprendimu. Būsto problemos 

yra sąlygojamos žemų pajamų ir kitų nepalankių socialinių sąlygų, būdingų atskiroms visuomenės 

grupėms. Lietuvoje, kaip ir dalyje kitų naujųjų ES narių, dar viena labai ryški su būstu susijusi 

problema – būsto išlaikymo finansiniai kaštai. Lietuvos statistikos departamento duomenimis29, 2008 

m. namų ūkių, kuriems būsto išlaikymo našta buvo labai didelė, didžiuosiuose miestuose buvo 32,6 

proc., kituose miestuose – 31,5 proc., o kaime – 22,9 proc. Situacija negerėja ir 2011 m. tokių namų 

ūkių didžiuosiuose miestuose, kituose miestuose ir kaime atitinkamai jau buvo 47,8, 44,9 ir 27,8 proc. 

Manytina, kad didžiąją dalį naštos sukuria būsto šildymo kaštai. Pavyzdžiui, 2003 m. atlikto Europos 

gyvenimo kokybės tyrimo30 metu nustatyta, kad net 56 proc. namų ūkių Lietuvoje (pačių namų ūkių 

vertinimu) nepajėgia mokėti už šildymą, kuris būtų pakankamas sukurti jų pageidaujamą temperatūrą 

namuose. Svarbu, kad tokius ribojimus labai panašia apimtimi patiria į visus pajamų kvartilius 

patenkantys namų ūkiai, pavyzdžiui, 54 proc. mažiausiųjų pajamų kvartilio namų ūkių ir 46 proc. 

                                                           
29Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinis tyrimas 
30First European Quality of Life Survey,  European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
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didžiausiųjų pajamų kvartilio namų ūkių. Tokie duomenys leidžia daryti prielaidą, kad būsto išlaikymo 

kaštai nėra išskirtinai socialinės atskirties grupių problema, o būsto sąlygų gerinimo klausimas nėra 

vien socialinės politikos sritis. Juolab, kad skurdo rizikos lygis31 2008 m. didžiuosiuose miestuose buvo 

10,1 proc., kituose miestuose – 18,7 proc., o kaime – 32,9 proc.  

Svarbu pastebėti, kad nepaisant to, jog miestuose skurdo rizikos lygis mažesnis lyginant su kaimu, 

tačiau miesto namų ūkių dalis patirianti sunkumų išlaikant būstą didesnė. Ši aplinkybė gali būti sietina 

su būsto tipu. 2001 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, didžiuosiuose miestuose apie 90 

proc. gyventojų gyveno daugiabučiuose namuose arba bendrabučiuose, t.y. jų būsto tipas buvo butas 

arba bendrabučio tipo kambarys, kituose miestuose tokio tipo būste gyveno apie 75 proc. gyventojų, o 

kaime – tik apie 20 proc. Daugiabučių namų fondas yra stipriai nusidėvėjęs, be to, juose esančių butų 

savininkai faktiškai negali rinktis alternatyvių būsto šildymo sprendimų ir yra priklausomi nuo 

centralizuotų sistemų.   

Tai vadinamasis energetinis skurdas (angl. fuel poverty), kuris ženkliai papildo tradicines būsto 

prieinamumo ir kokybės problemas. Atsižvelgiant į tai, kad būsto išlaikymo ir, pirmiausia, šildymo 

kaštai yra didelis sunkumas santykinai didelei daliai namų ūkių, ši problema turėtų būti sprendžiama 

ne tik socialinio tipo priemonėmis (socialinės išmokos, kompensacijos ir pan.), bet ir gerinant būsto 

kokybę (Domanski ir kt., 2006). 

 

Apibendrinant, būsto sąlygų pagerinimas aktualus tokiais aspektais: 

 Socialinio būsto prieinamumo padidinimas; 

 Socialinio būsto kokybės gerinimas; 

 Viso būstų fondo gerinimas (energetinis efektyvumas ir gyvenamoji aplinka). 

 

Viena pagrindinių šiuo metu įvardinamų socialinio būsto problemų Lietuvoje – jo trūkumas. Visose 

šalies savivaldybėse socialinio būsto poreikis yra didesnis už pasiūlą ir yra sudarytos eilės socialiniam 

būstui gauti. Socialinis būstas suteikiamas asmenims ir šeimoms, turintiems mažesnes nei nustatyta 

pajamas ir turtą ir neturintiems nuosavo būsto arba būsto plotas, tenkantis vienam gyventojui yra 

mažesnis už nustatytą normą32. Statistikos departamento duomenimis visoje šalyje 2008 metų 

pabaigoje buvo 23761 asmenys (šeimos), turintys teisę į socialinį būstą ir įrašyti į savivaldybėse 

sudaromus pageidaujančių išsinuomoti socialinį būstą sąrašus. Iš jų apie 31 proc. sudarė jaunos 

šeimos ir apie 17 proc. šeimos, turinčios neįgalių narių. Palyginimui, savivaldybių gyvenamosios 

patalpos buvo išnuomotos tik 821 asmeniui (šeimai). Socialinio būsto poreikis pastaraisiais metais 

nuolat didėja ir 2011 m. pabaigoje jau buvo 30484  asmenys (šeimos), pageidaujantys išsinuomoti 

socialinį būstą.   

Atsižvelgiant į bendrą socialinio būsto nepakankamumą visos šalies mastu galima išskirti itin 

problemiškas savivaldybes. Jeigu Skuodo ar Rokiškio rajonų savivaldybėse socialinio būsto poreikį 

2008 m. deklaravo maždaug 2 asmenys (šeimos) iš 1000 savivaldybės gyventojų, tai Druskininkų ir 

Ignalinos rajono savivaldybėse 1000 gyventojų teko jau apie 11 tokių asmenų (šeimų), o Jonavos 

rajono savivaldybėje net 16 asmenų (šeimų). Nepatenkintas socialinio būsto poreikis labiau priklauso 

nuo konkrečios vietovės specifikos, o vienareikšmiškų išvadų apie skirtingas šiame vertinime 

                                                           
31asmenų, kurių ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos mažesnės už skurdo rizikos ribą, dalis 
32Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti 
(modernizuoti) įstatymas, Žin., 2011, Nr. 143-6708 
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analizuojamas miestų grupes daryti negalima. Žinoma, tam tikru dėsningumu galima laikyti tai, kad 

1000 gyventojų, tenkančių 10 ir daugiau asmenų (šeimų) socialinio būsto eilėje ribą, su nedidelėmis 

išimtimis 2008 metais peržengė tik probleminių teritorijų savivaldybės. Kita vertus, dalyje 

probleminių teritorijų savivaldybių fiksuotas ir mažiausias socialinio būsto trūkumas.    

Situacija didžiuosiuose miestuose ir regioniniuose augimo centruose santykinai geresnė ir artimesnė 

šalies vidurkiui. Beveik visose savivaldybėse socialinio būsto eilėje laukė 6-9 asmenys (šeimos) 1000 

gyventojų.  

2007-2013 m. struktūrinės paramos lėšos socialinio būsto prieinamumo ir kokybės problemoms 

spręsti nukreiptos išskirtinai į problemines teritorijas. Skirtinguose probleminių teritorijų miestuose 

ir miesteliuose socialinio būsto fondas padidintas nuo kelių iki keliasdešimties papildomų 

savivaldybės butų. Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol savivaldybių turimas socialinio būsto fondas buvo 

labai mažas, įgyvendinti projektai bendrai probleminėse savivaldybėse socialinio būsto fondą leis 

padvigubinti lyginant su 2008 m. situacija. Savivaldybėse, iki šiol turėjusiose itin mažą socialinio būsto 

fondą, investicijos jo apimtis padidins 5 (Skuodo savivaldybėje) ar net 10 (Rokiškio savivaldybėje) 

kartų. Visgi, įvertinus socialinio būsto poreikį, net tokie kiekybiniai pasikeitimai nėra pakankami 

ženklesniam socialinio būsto eilės sumažinimui.    

Pavyzdžiui, itin probleminėje Jonavos rajono savivaldybėje 2007-2013 m. lėšomis įgyvendinama 

didžiausia socialinio būsto plėtros iniciatyva tarp visų probleminių teritorijų miestų. Jonavos mieste 

naujai įrengiami 56 butai ir socialinio būsto pasiūla padidinama beveik dvigubai. Visgi, atsižvelgiant į 

išskirtines rajono problemas, naujai įrengiamų būstų kiekis nesiekia 7 proc. 2008 m. buvusio 

nepatenkinto ir vis augančio socialinio būsto poreikio. Panašia dalimi nepatenkintas socialinio būsto 

poreikis mažinamas ir Ignalinos rajono savivaldybėje. Taip pat dideliu nepatenkintu socialinio būsto 

poreikiu pasižymintys Druskininkai socialinio būsto plėtros priemonių kol kas neįgyvendino.    

Pastebimiausias teigiamas 2007-2013 m. paramos poveikis socialinio būsto pasiūlos ir paklausos 

balansui turėtų pasireikšti Rokiškio ir Skuodo savivaldybėse. Šiuose miestuose naujai įrengto 

socialinio būsto fondas sudaro atitinkamai apie 30 proc. Rokiškio savivaldybės poreikio ir net apie 40 

proc. Skuodo savivaldybės 2008 m. fiksuoto poreikio.     

2007-2013 m. struktūrinės investicijos per šiame vertinime analizuojamą laikotarpį atliktos/ 

kontraktuotos investicijos į socialinio būsto plėtrą, bendrai socialinio būsto nepatenkintą poreikį 

(fiksuotą 2008 m.) probleminių teritorijų savivaldybėse leidžia sumažinti nuo 7 iki 6,5 žmonių (šeimų), 

tenkančių 1000 gyventojų.  

Probleminėms teritorijoms taip pat teko didžiausios investicijos daugiabučiams namams atnaujinti. Iš 

viso per analizuojamą laikotarpį renovuoti/ renovuojami beveik 300 daugiabučių analizuojamuose 

probleminių teritorijų miestuose. Lyginant su 66 būsto renovacijos projektais33 visos šalies mastu 

pagal JESSICA instrumentą, tai išties labai ženklus atnaujinamos infrastruktūros kiekis. Kai kuriuose 

miestuose buvo derinamos daugiabučių atnaujinimo ir aplinkos sutvarkymo iniciatyvos, kurios leidžia 

kompleksiškai gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę.  

 

 

 

                                                           

33Iki 2012 m. spalio 31 d.  
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Didesnė pusė daugiabučių probleminių teritorijų miestuose renovuojami kompleksiškai, diegiant visas 

energijos efektyvumo priemones. Likusiuose daugiabučiuose atliekama dalinė renovacija, kurios metu 

keičiami rūsių ir laiptinių langai, atnaujinami namų šiluminiai punktai ir pan.  

Renovuojamų daugiabučių kiekiai ir jų dalis nuo viso daugiabučių fondo nevienoda atskirose 

probleminėse teritorijose. Druskininkų ir Šalčininkų miestuose daugiabučių renovavimas priemonės 

lėšomis neįgyvendinamas. Jurbarko, Rokiškio miestuose atnaujinami pavieniai daugiabučiai, lyginant 

su viso daugiabučių fondo dydžiu. Ženkliai miesto daugiabučių fondas pagerės Skuode, Kelmėje ir 

Naujojoje Akmenėje – atnaujinama apie ketvirtadalį viso daugiabučių fondo34 

Apibendrinant, socialinio būsto prieinamumo ir kokybės problemos, nepaisant to, kad jos aktualios 

visose šalies savivaldybėse, 2007-2013 m. struktūrinės paramos lėšomis spendžiamos išskirtinai 

probleminėse teritorijose. Skirtinguose probleminių teritorijų miestuose ir miesteliuose socialinio 

būsto fondas struktūrinių investicijų dėka padidintas nuo kelių iki keliasdešimties papildomų 

savivaldybės butų. Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol savivaldybių turimas socialinio būsto fondas buvo 

labai mažas, įgyvendinti projektai bendrai probleminėse savivaldybėse socialinio būsto fondą leis kone 

padvigubinti lyginant su 2008 m. situacija.  

Daugiabučių namų renovavimas taip pat akivaizdžiausiai pastebimas probleminių teritorijų miestuose. 

Kai kuriuose iš jų (Skuode, Kelmėje, Naujojoje Akmenėje) 2007-2013 m. struktūrinės paramos lėšomis 

atnaujinama net iki ketvirtadalio visų daugiabučių namų fondų. Lyginant su JESSICA instrumentu, dėl 

kurio iki šiol renovuojama tik keliasdešimt daugiabučių visoje Lietuvoje, investicijų poveikis 

probleminių teritorijų būsto fondo atnaujinimui vertintinas kaip ženklus. 

 

5.4. Urbanizuotų teritorijų kompleksinė plėtra 

 

Su apleistų miestų dalių ar net ištisų miestų problema susiduria praktiškai visos valstybės. Formuojasi 

zonos, kurioms būdingas visas spektras ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių problemų, kurių 

mažinimui nebepakanka pavienių sprendimų. Kompleksiškai sprendžiant plataus masto miestų 

problemas pasaulio praktikoje taikomos įvairios, vadinamosios miestų regeneracijos, schemos, kurios 

bendrąja prasme suprantamos kaip planingas procesas, skirtas subalansuoti ir kompleksiškai plėtoti 

visas miesto ar jo dalies socialines, ekonomines ir urbanistines struktūras.    

Apžvelgus miestų regeneracijos ir plėtros, siejamos su urbanistinės aplinkos pokyčiais, priemones, 

įgyvendintas įvairiose šalyse ir aptariamas akademinėje literatūroje, apibendrintai galima išskirti dvi 

esmines kryptis: 

                                                           
34Daugiabučių skaičius probleminių teritorijų miestuose skaičiuojamas remiantis Probleminių teritorijų plėtros 
programose pateikiamais duomenimis 

Jonavos mieste įgyvendinta gyvenamosios zonos regeneravimo iniciatyva. Investicijos apima kompleksinį visų 

svarbiausių gyvenamosios aplinkos elementų tvarkymą. Bendrai suplanuotų projektų  metu renovuojami 

pasirinktoje miesto žemutinėje dalyje esantys daugiabučiai, kuriuose  dauguma būstų yra privati gyventojų 

nuosavybė. Taip pat įgyvendinami daugiabučių namų aplinkos tvarkymo bei greta esančios viešosios rekreacinės 

teritorijos (Neries upės krantinės) tvarkymo projektai. Neries krantinėje nutiesti dviračių ir pėsčiųjų takai, 

įrengtas apšvietimas, apželdinta teritorija, įrengti mažosios architektūros elementai.  
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 Viso miesto regeneracija, naujų funkcijų ir miesto įvaizdžio formavimas; 

 Atskirų apleistų miesto rajonų regeneracija. 

Pirmasis atvejis ypač būdingas seniems industriniams miestams, kurie pasikeitus pramonės struktūrai 

patyrė didelį ekonominį nuosmukį, susidūrė su plataus masto socialinėmis problemomis. Pagrindinis 

investicijų į tokius miestus tikslas – ekonomikos restruktūrizacija, prastėjančio miesto įvaizdžio 

gerinimas, senųjų gyventojų išlaikymas ir naujų pritraukimas. Tokių projektų centre įprastai yra keli 

objektai-flagmanai, turintys tapti miesto kaitos simboliu, kurti naujus ekonomikos variklius. Pastarųjų 

kelių dešimtmečių Europos miestų atgimimo patirtis neatsiejama nuo kultūros vaidmens stiprinimo, o 

miesto flagmanai įprastai siejami su kultūrine funkcija. Miesto įvaizdžio kaitai svarbūs stambūs 

kultūros projektai (tarp jų ir išskirtinių pastatų atsiradimas), kurie visgi neturėtų būti vieninteliai – 

reikalinga ir vietinio lygmens kultūros, sporto projektų, skirtų kasdieniams bendruomenės poreikiams, 

plėtra (Cadell ir kt., 2008)   

Antrasis atvejis galimas faktiškai bet kuriame didesniame mieste. Visiems miestams daugiau ar mažiau 

būdingos socialinės poliarizacijos ir didesnių socialinių, aplinkosauginių, ekonominių problemų 

susitelkimas atskirose miesto zonose35. Tokie rajonai neretai yra izoliuoti nuo bendro miesto 

vystymosi ir su laiku šis atotrūkis tik didėja. Įprastais rajono atributais tampa apleistos viešosios 

erdvės, žemos kokybės būstas, prastos švietimo įstaigos, socialinių problemų koncentracija ir pan. Tai 

sąlygoja gyventojų ir pačios vietovės stigmatizaciją, kuri vėlgi dar labiau didina rajono izoliaciją.  

Apleistų miesto rajonų regeneracija, skirtingai nuo viso miesto, įprastai labiau orientuota į labai 

lokalias socialines, fizinės aplinkos, susisiekimo problemas. Atskirų miesto gyvenamųjų dalių 

problemų centre yra socialinė ir ekonominė izoliacija, kurią sumažinus ir degeneruotą zoną atvėrus 

miestui natūraliai sumažėtų bent dalis problemų. Atskirų miesto gyvenamųjų rajonų atgimimui 

pirmiausia svarbus jų patrauklumo vietiniams gyventojams didinimas, naujų gyventojų iš įvairių 

visuomenės sluoksnių pritraukimas. Todėl įprastai orientuojamasi į gyvenamosios aplinkos, 

gyvenamojo būsto ir paslaugų gyventojams gerinimą ir plėtrą bei „minkštųjų“ socialinės integracijos, 

švietimo priemonių vykdymą. Gerėjant rajono fizinei aplinkai, daugėjant gyventojų su geresnėmis 

pajamomis natūraliai formuojasi terpė smulkiajam aptarnavimo verslui. Neatsiejama atskirų miesto 

rajonų regeneracijos dalis – susisiekimo infrastruktūros gerinimas. Išvystyta susisiekimo 

infrastruktūra tokioms vietoms gali turėti dvigubą poveikį – rajono bendruomenės gyventojai tampa 

lankstesni ir mobilesni darbo vietos atžvilgiu; gerai pasiekiamame rajone gali steigtis privataus verslo 

įmonės (statomi biurų pastatai ar pan.). Svarbu atkreipti dėmesį, kad buvusių apleistų vidinių miesto 

rajonų integravimas į bendrą miesto gyvenimą yra labai svarbus faktorius ne tik to rajono 

gyventojams ar miesto įvaizdžiui, bet ir subalansuotai miesto plėtrai. Neefektyvus vidinių miesto 

erdvių išnaudojimas skatina miesto drikimą į išorę, kas sukelia įvairias susisiekimo, bendruomeninės 

infrastruktūros pakankamumo ir pan. problemas.    

Specifinis, bet kartu integruojantis požiūris į probleminių miesto rajonų plėtrą sėkmingai atsiskleidė 

URBAN iniciatyvos dėka vykdytų projektų metu. Nors URBAN lėšos įprastai buvo skirtos konkrečiai 

geografiškai apibrėžtai miesto daliai, tačiau ši teritorija visuomet laikoma sudėtine miesto dalimi ir jos 

plėtra vykdoma integruojant į viso miesto plėtrą, pavyzdžiui, gerinant probleminio rajono ir miesto 

centro susisiekimą, pritraukiant lankytojus, skatinant privačias investicijas. 

                                                           
35Promoting Sustainable Urban Development in Europe: Achievements and Opportunities, European 
Communities, 2009 
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Lietuvoje 2007-2013 m. veiksmų programų lėšos, skirtos miestų ir miestelių plėtrai, pasižymėjo 

įvairialypiais tikslais, neretais atvejais orientuotais labiau į specifines problemas negu į aiškiai 

erdviškai apibrėžtas teritorijas.  

Didiesiems miestams platesnio masto regeneracijai 2007-2013 m. lėšos neskirtos. Įgyvendinami 

pavieniai projektai, kurių dalis skirta praeityje užterštų teritorijų valymui. Tikėtina, kad vėliau tokios 

zonos bus panaudotos miesto vidinės plėtros tikslais, tačiau šiuo metu didesnis poveikis miestų 

žmonių gyvenimo kokybės pokyčiams nefiksuojamas. Tiesiogiai su gyventojų lūkesčiais miesto 

gyvenamajai aplinkai sietini rekreacinių / žaliųjų miesto erdvių atnaujinimo projektai, tačiau 

didžiuosiuose miestuose įgyvendinami tik pavieniai projektai. Didžiausi jų – Vilniuje šiuo metu 

įgyvendinamas Bernardinų sodo (Sereikiškių parko) sutvarkymo projektas, Klaipėdoje baigtas poilsio 

parko tvarkymo I-asis etapas.  

Vertinimo metu analizuotų ŽIPVP priemonių investicijos taip pat pasiskirstė labiau sektoriniu negu 

teritoriniu pagrindu, t.y. buvo orientuojamasi į konkrečias tikslines grupes nepriklausomai nuo jų 

gyvenamosios vietos, bet ne konkrečių vietovių socialinių problemų sprendimą. Priemonių, skirtų 

geresniam šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui, gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymui, 

socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijai projektai dažnai buvo įgyvendinti 

apimant bent po kelias gyvenamąsias vietoves įvairiose šalies savivaldybėse. Tiesa, didesnis dėmesys 

teko probleminių teritorijų miestams - gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymui, šeimos ir darbo 

įsipareigojimo derinimo iniciatyvoms skirta kelis kartus daugiau lėšų negu kituose miestuose, 

išskirtinis dėmesys, lyginant su kitomis gyvenamosiomis vietovėmis, taip pat skirtas ir socialinės 

rizikos asmenų integracijos iniciatyvoms. Atsižvelgiant į santykinai sudėtingesnę probleminių 

teritorijų situaciją, teigiamai vertintinas didesnis dėmesys gyventojui švietimui, nepalankių socialinių 

situacijų sprendimui. Svarbu, kad socialinės rizikos asmenims skirti projektai pakankamai intensyviai 

buvo įgyvendinami ir didžiuosiuose miestuose bei regioniniuose augimo centruose, kuriuose taip pat 

didelė socialinių problemų koncentracija. Tokio pobūdžio „minkštų“ investicijų teigiamas poveikis 

miestų ir miestelių plėtrai didėja, jeigu pasiekiama sinergija su įgyvendinamais infrastruktūriniais 

objektais. Koncentruoti kompleksinės infrastruktūros plėtros  projektai 2007-2013 m. buvo 

įgyvendinami tikslinėse šalies regioninės plėtros teritorijose.  

Tikslinės 2007-2013 m. struktūrinių fondų investicijos miestų ir miestelių ar jų dalių regeneracijai 

buvo nukreiptos į regioninius augimo centrus ir problemines teritorijas. Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programoje numatyta, kad investicijos turėtų būti skirtos kompleksiniam gyvenamosios 

aplinkos kokybės gerinimui. Toks tikslų formulavimas sudaro prielaidas manyti, kad pagrindinis 

investicijų fokusas – teritorijos su jose esančių problemų visuma, o ne pavienės, sektorinio pobūdžio 

problemos.  

Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo tikslai turėtų būti neatsiejami nuo tikslinėms vietovėms 

numatyto vaidmens strateginiuose šalies dokumentuose. Regioninių socialinių ir ekonominių 

skirtumų mažinimo 2011-2013 m. programoje36 strateginis probleminių teritorijų plėtros tikslas – 

pasiekti, kad vidutinis metinis nedarbo lygis nebūtų daugiau kaip 30 proc. aukštesnis už šalies vidurkį 

ir vidutinis metinis socialinės pašalpos gavėjų ir gyventojų santykis nebūtų daugiau kaip 30 proc. 

didesnis už šalies vidurkį. Šių tikslų numatyta siekti įgyvendinant tokias priemones, kaip: urbanistinės 

struktūros plėtojimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas, daugiabučių namų 

atnaujinimas ir socialinio būsto plėtojimas, socialinės infrastruktūros plėtra, subsidijuotų darbo vietų 

steigimas ir pan.  

                                                           

36Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 62  
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Lietuvos regioninės politikos iki 2013 m. strategijoje37 išskirtiems regioniniams ekonomikos augimo 

centrams taip pat keliami socialinės sanglaudos tikslai (samdomojo darbo pajamos vienam namų ūkio 

nariui ne žemesnės nei 75 proc. šalies vidurkio, nedarbo lygis ne daugiau kaip 35 proc. aukštesnis už 

šalies vidurkį), kuriuos pasiekti numatoma įgyvendinant kiek kitokio pobūdžio uždavinius – didinti 

pramonės ir verslo konkurencingumą, sudaryti sąlygas verslo plėtrai plėtojant pramonės parkus, 

inžinerinę ir susisiekimo infrastruktūrą, plėtoti paslaugų verslui pasiūlą, skatinti žmogiškųjų išteklių 

plėtrą. Šie uždaviniai atitinka ir Bendrojo plano sprendinius, kuriais remiantis išskirti regioniniai 

augimo centrai su kai kuriais kitais miestais, yra šalies urbanistinio karkaso atraminiai taškai, turintys 

tapti regionų augimo katalizatoriais, t.y. pramonės ir paslaugų centrais.  

Regioninių augimo centrų ir probleminių teritorijų miestų problemos įvardinamos šalies 

strateginiuose dokumentuose, taip pat regioninių ekonomikos augimo centrų kompleksinės plėtros 

investicijų programose38  bei probleminių teritorijų plėtros programose39  numatytos priemonės 

orientuotos į bendrą tikslinių miestų gaivinimą, neišskiriant atskirų probleminių zonų ar rajonų. 

Numatyti miestų regeneracijos veiksmai labiau siejami su funkcinių zonų pertvarkymu – rekreacinių 

viešųjų erdvių, bendruomeninės infrastruktūros, atskirais atvejais pramoninės paskirties teritorijų 

(ekonomikos augimo centruose). Įspūdis, kad strateginiuose dokumentuose regioniniai augimo centrai 

ir probleminių teritorijų miestai kol kas matomi kaip gana vientisos teritorijos, neišskiriant atskirų 

probleminių zonų, pasitvirtino analizuojant teritorinį 2007-2013 m. struktūrinės paramos investicijų 

pasiskirstymą. Daugiau kaip du trečdaliai struktūrinės paramos lėšų teko fizinės aplinkos gerinimui 

(viešųjų erdvių, susisiekimo sistemų plėtrai ir pan.) centrinėse miestų dalyse, apie ketvirtadalis lėšų – 

rekreacinių teritorijų, esančių ne miesto centrinėje dalyje, plėtrai ir tik kiek mažiau nei dešimtadalis 

lėšų – miesto gyvenamųjų zonų, esančių ne centrinėje miesto dalyje, fizinei aplinkai gerinti.     

 

Faktas, kad didžioji dalis kompleksinių investicijų pačių miestų pasirinkimu buvo nukreiptos į miestų 

centrines dalis, greičiausiai rodo santykinai prastą visos vietovės situaciją, kuri bent jau dabartiniame 

urbanistinės plėtros etape skatina pagrindines investicijas koncentruoti nepakankamai patraukliose 

centrinėse miestų dalyse ir tokiu būdu kurti bendras visiems miestiečiams viešąsias erdves, formuoti 

                                                           
37Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 

38Patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-148  

39Patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 588 

Marijampolės miesto centrinėje dalyje įgyvendinamos teritoriškai koncentruotos investicijos. Vienu metu 

suplanuoti ir įgyvendinami miesto centrinės aikštės, greta esančių parkų, aplinkinių gatvių ir skverų, kultūros 

paveldo objektų atnaujinimo projektai.  

Pasirinktos miesto dalies atnaujinimas, renovuojant visas apibrėžtoje teritorijoje esančias viešąsias erdves, 

gatves, įrengiant naujas pėsčiųjų zonas, dviračių takus, leidžia akivaizdžiai pastebėti investicijų rezultatą. Tokios 

zonos pritraukia daugiau gyventojų, čia leidžiančių laisvalaikį, tampa patrauklesnėmis smulkiojo verslo plėtrai. 

Viso miesto rajono, bet ne lokalių židinių atnaujinimo iniciatyvos geriau sprendžia ir nusikalstamumo 

problemas. 

Kompleksiškai planuojamos ir įgyvendinamos investicijos leidžia pasirinkti sėkmingus ir vientisus miestų 

regeneracijos architektūrinius sprendimus. Atnaujintos Marijampolės miesto viešosios erdvės jau sulaukė 

įvairių profesionalams skiriamų apdovanojimų.  
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vaizdinį miesto įvaizdį, santykinai didesnėmis socialinėmis problemomis pasižyminčius 

gyvenamuosius miesto kvartalus ar kitas zonas, matyt, paliekant vėlesniems investicijų etapams. Šią 

prielaidą dar labiau sustiprina faktas, kad probleminėse teritorijose būsto renovacijos projektai taip 

pat dažniausiai įgyvendinami centrinėse miestų dalyse, pabrėžiant poreikį gerinti miesto vaizdą, 

reprezentacinės dalies patrauklumą.  

Nedidelė dalis bendrųjų investicijų, kurios teko regioninių augimo centrų ir probleminių teritorijų 

miestų gyvenamiesiems rajonams, galėtų būti laikomos ir atskirų apleistų miesto rajonų regeneracijos 

pavyzdžiais. Visgi, detaliai peržiūrėjus teritorinį investicijų pasiskirstymą, matyti, kad dažniausiai 

projektai įgyvendinti santykinai nedideliuose, kelių namų ribojamuose kvartaluose ir apsiriboja 

baziniu fizinės aplinkos tvarkymu. Gerųjų pavyzdžių, kuomet iš tiesų didelių socialinių problemų 

židiniuose kuriama ne tik gražesnė, bet ir aktyviam laisvalaikiui, jaunimo užimtumui pritaikyta 

infrastruktūra yra, tačiau kol kas tai tik pavieniai atvejai. 

Taigi tikėtis kompleksinių gyvenamosios teritorijos socialinės būklės pokyčių būtų neadekvatu, nes, 

kaip rodo URBAN ir panašių iniciatyvų patirtis, tokių apleistų zonų gaivinimui neužtenka pavienių 

objektų atnaujinimo, o reikalingos kompleksinės ir, labai svarbu, planingos ilgalaikės investicijos40. 

Tyrimuose ir politikos dokumentuose (Rogers, 2005, Leipcigo tvariųjų miestų chartija, 200741) 

pabrėžiama, jog apleistų rajonų atgaivinimui būtinos kompleksinės priemonės: fizinės aplinkos 

atnaujinimo strategijos, vietinės ekonomikos stiprinimas ir darbo vietų kūrimas, dėmesys jaunimo ir 

vaikų švietimui, efektyvios transporto sistemos vystymas, kultūrinis atgimimas. 

Apskritai miestų regeneracijos pasaulinės praktikos kontekste aptartą bendrąjį investicijų į miestus 

paketą turėtume vertinti kaip skirtą viso miesto regeneracijai, bet ne izoliuotų miesto rajonų problemų 

sprendimui. Remiantis šiuo požiūriu, atnaujinamų teritorijų tikslas yra ne įsijungti į bendrus miesto 

plėtros procesus, bet tapti miesto plėtros katalizatoriais, o investicijos turėtų būti vertinamos ir kaip 

ekonomikos plėtros potencialas (plačiau žr. 6.1. poskyrį) 

Kita vertus tai, kad paramos lėšomis šiame periode nėra regeneruojami ištisi tipinių miesto problemų 

kamuojami rajonai, nereiškia, kad investicijos nekuria jokio poveikio atskiriems socialinės aplinkos 

komponentams. Net ir ribotos investicijos į viešąją fizinę infrastruktūrą, gali prisidėti mažinant tipines 

miestų problemas – nusikalstamumą ir užterštumą.      

 

Nusikalstamumas 

Nusikalstamumas yra daugialypis reiškinys, sąlygojamas daugelio tiesioginių ir netiesioginių rizikos 

faktorių, pradedant individualiomis asmens savybėmis, šeima, mokykla ir vietos bendruomene, 

baigiant globaliomis pasaulinėmis tendencijomis, medijų poveikiu ir pan. (Jungtinių tautų narkotikų 

kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras, 2010). Stebimi tam tikri kultūriniai, socialiniai, 

teisiniai ir ekonominiai veiksniai, nuo kurių priklauso nusikalstamumo rizikos lygis, pavyzdžiui, 

socialinės sąlygos (gyvenimo lygio skirtumai šalies viduje, jaunimo nedarbas ir pan.), kultūriniai 

ypatumai (vyraujantis šeimos modelis ir pan.), fizinės aplinkos charakteristikos (neprižiūrima 

nuosavybė, ginklų, narkotikų ir alkoholio prieinamumas), teisinė šalies sistema. (Waller, 2006)  

                                                           
40Promoting Sustainable Urban Development in Europe: Achievements and Opportunities, European 
Communities, 2009 

41Leipcigo tvariųjų miestų chartija, priimta 2007 m. gegužės 24-25 d. vykusiame Europos ministrų atsakingų už 
urbanistinę plėtrą susitikime 



75 

 

Atitinkamai nuoseklus nusikalstamumo mažinimas turi būti paremtas skirtingo tipo priemonėmis, 

įgyvendinamomis bendradarbiaujant nacionalinio ir vietinio lygmens institucijoms, nevyriausybinėms 

organizacijoms, bendruomenei. Sėkmingam nusikalstamumo mažinimo priemonių įgyvendinimui 

būtini aiškūs tikslai ir strateginis planavimas, probleminių vietovių/ rajonų identifikavimas ir 

tikslingas priemonių orientavimas, platus tarpsektorinis bendradarbiavimas ir bendruomenės 

įtraukimas, strategijos įgyvendinimo koordinavimas ir pan. (Waller, 2006).  

Galimos įvairios nusikalstamumo prevencijos strategijos ir atitinkamos priemonės. Jungtinių tautų 

narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras (Jungtinių tautų narkotikų kontrolės ir 

nusikalstamumo prevencijos biuras, 2010) išskiria keturias pagrindines galimas nusikalstamumo 

prevencijos priemonių grupes: (a) socialinių – švietimo programų vykdymas (ypatingas dėmesys 

skiriamas vaikams ir jaunimui, įgyvendinamos ankstyvosios prevencijos programos, ugdomi 

socialiniai įgūdžiai), (b) bendruomeninės – vietos iniciatyvos (orientacija ne į konkrečias tikslines 

grupes, bet į teritoriją, įprastai turinčią išskirtines socialines – ekonomines problemas, didesnį skurdo 

lygį; į programų vykdymą įprastai įtraukiama bendruomenė; programų tikslas – didinti bendruomenės 

saugumo jausmą, skatinti glaudesnius bendruomeninius ryšius, auginti socialinį kapitalą); (c) lokalūs –

situaciniai nusikalstamumo prevencijos sprendimai (kuriamos aplinkos sąlygos, apsunkinančios/ 

ribojančios nusikaltimų galimybes, pavyzdžiui, vaizdo kamerų įrengimas viešosiose erdvėse, 

apšvietimas ar pan.); (d) reintegracijos programos (išsilavinimo, darbo, socialinių įgūdžių programos 

asmenims, jau įsitraukusiems į nusikalstamas veikas).  

 

Miestų dalių pertvarkymo projektai, kurių vienas iš svarbiausių tikslų prisidėti prie miesto gyventojų 

saugumo gerinimo, įvairiuose pasaulio miestuose apima tokias kompleksiškai taikomas priemones, 

kaip: pėsčiųjų zonų su smulkaus verslo infrastruktūra (pavyzdžiui, sudarant sąlygas kaimo 

gyventojams prekiauti vietos smulkių ūkių produkcija) įkūrimas, dviračių takų tinklo mieste įrengimas, 

naujų parkų sodinimas ir senų atnaujinimas, kvartalų, kuriuose santykinai didesnė socialiai 

pažeidžiamų gyventojų dalis, rekonstrukcija, viešosios paskirties infrastruktūros plėtra (pavyzdžiui, 

bibliotekos). Geriausi nusikalstamumo mažinimo rezultatai pasiekti tose vietovėse, kurios taikė ne tik 

fizinės aplinkos regeneracijos projektus, bet ir sprendė nedarbo, užimtumo, prasto gyvenamojo būsto 

problemas (Jungtinių tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras, 2010). Tiesa, 

svarbu atkreipti dėmesį, kad tokios lokalaus pobūdžio fizinės ir socialinės aplinkos regeneracijos 

priemonės dažniausiai nepajėgios pakeisti bendro nusikalstamumo lygio, kadangi pažeidėjai tiesiog 

pasitraukia į mažiau išvystytas/ apsaugotas to paties miesto dalis. Kita vertus, tam tikrai daliai 

pažeidėjų, ypač smulkių, santykinai labiau apsaugotų zonų plėtra gali būti pakankamas pagrindas 

atsisakyti ankstesnės veiklos ir rinktis legalias veiklos alternatyvas (Green, 2005).  

Parama Lietuvos miestams ir miesteliams pagal 2007-2013 m. veiksmų programas kompleksiškai 

būtent į nusikalstamumo mažinimą konkrečiose vietovėse nebuvo orientuotos. „Minkštieji“ projektai, 

VP3-1.2-VRM-01-R-21-011, Kompleksinė Ruklos miestelio plėtra, Jonavos rajono savivaldybės administracija 

Projekto metu įvykdyta nenaudojamos apleistos teritorijos su keliais apgriuvusiais pastatais konversija. 

Teritorija yra prie pagrindinės / centrinės miestelio gatvės, šalia visuomeninių pastatų, gyvenamosios zonos.   

Buvusioje apleistoje teritorijoje įrengtas sporto aikštynas su vaikų poilsio parku. Teritorijoje įrengti visai 

bendruomenei laisvai prieinami krepšinio, lauko teniso aikštynai, treniruokliai, vaikų žaidimo įrenginiai, vieta 

viešiems renginiams. Teritorija apšviesta, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.   
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susiję su nusikalstamumo prevencija ir postvencija, beveik be išimties skirti konkrečių rizikos grupių 

socialinei integracijai, pakartotinio nusikalstamumo prevencijai ir pan., orientuojantis būtent į rizikos 

grupės asmenis ir jų poreikius, bet ne konkrečią teritoriją, kurioje jie veikia. Nepaisant to, kad 

kiekvienas projektas vyksta konkrečioje vietoje ir dažniau pritraukia tos vietovės gyventojus, kaip 

rodo įgyvendinamų projektų analizė, ši teritorija lokalių urbanistinės plėtros sprendimų kontekste 

visgi yra pernelyg neapibrėžta (pavyzdžiui, Vilniaus ar Kauno miestas). Mažuose miesteliuose ar 

kaimuose vykdomi projektai apskritai be išimčių skirti viso regiono ar net šalies gyventojų poreikiams 

(pavyzdžiui, priklausomybės ligomis sergančių asmenų reabilitacijos centrai ir pan.). Tokių ir panašių 

projektų svarba konkrečių socialinės rizikos grupių integracijai nediskutuojama, tačiau jų pobūdis, 

apimtys ir vykdymo vieta neleidžia kalbėti apie išmatuojamą poveikį nusikalstamumo situacijos 

pokyčiams konkrečiose miestų dalyse. 

Pagrindinės 2007-2013 m. investicijos, kurios potencialiai galėtų spręsti nusikalstamumo apleistose, 

pavojingose miestų dalyse problemas – kompleksinės investicijos į fizinės aplinkos gerinimą 

regioniniuose augimo centruose ir probleminėse teritorijose. Atsižvelgiant į aptartą būtinybę taikyti 

kompleksines priemones realiam nusikalstamumo problemų sprendimui, vien fizinės infrastruktūros 

priemonių galimas poveikis yra ribotas, tačiau įmanomas.    

Marijampolės policijos komisariato pateikta policijoje registruotų pranešimų statistika rodo, kad 

pranešimų apie vagystes miesto centro gatvėse ir kitose viešosiose erdvėse, kuriose ES struktūrinės 

paramos lėšomis pastaraisiais metais buvo sutvarkytos dangos, apšvietimas, įrengtos poilsio zonos 

(plačiau žr. atvejo studiją), skaičius 2011 ir 2012 m., lyginant su 2010 m., ženkliai sumažėjo (apie 

trečdaliu). O pagal Informatikos ir ryšių departamento duomenis visoje Marijampolės savivaldybėje 

registruotų vagysčių skaičius tuo pačiu laikotarpiu mažėjo mažiau kaip penktadaliu.  

Kita vertus, policijoje gautų pranešimų apie viešosios tvarkos pažeidimus atnaujintose Marijampolės 

gatvėse, aikštėse ir parkuose skaičius 2012 m. augo lyginant su 2010 m. Pranešimų policijai apie 

viešosios tvarkos pažeidimus analizuojamoje Marijampolės miesto centrinėje dalyje skaičiaus augimas 

buvo spartesnis ir lyginant su bendra Marijampolės savivaldybėje registruotų viešosios tvarkos 

pažeidimų statistika. Žinoma, tokius viešosios tvarkos pažeidimų pokyčius galima aiškinti 

padidėjusiais srautais, t. y. gali būti, kad dėl padidėjusių srautų tvarkos pažeidimų skaičius vienam 

besilankančiajam sumažėjo, tačiau nesant srautų statistikos nėra galimybių tokių prielaidų patikrinti.  

Vertinimo metu analizuotos Jonavos miesto viešųjų erdvių, esančių greta gyvenamųjų namų kvartalo, 

sutvarkymo investicijos pagal savo pobūdį taip pat gali būti reikšmingas faktorius nusikalstamumo 

mažinimui viešose vietose. Atlikti viešųjų rekreacinių erdvių regeneracijos darbai, įrengtas 

apšvietimas, sutvarkyti želdiniai turėtų prisidėti prie saugumo situacijos sutvarkytoje teritorijoje 

gerinimo. Deja, kadangi teritorijos tvarkymo darbai baigti tik 2012 m., kol kas patikimesnių išvadų, 

remiantis nusikalstamų veikų statistika, daryti negalima. Iš tiesų, kaip rodo Jonavos rajono policijos 

komisariato pateikti duomenys, analizuojamoje Jonavos miesto Panerių gatvės atkarpoje policijoje 

registruotų nusikalstamų veikų skaičius nuo 2008 iki 2012 m. beveik nesikeitė. O registruotų 

nusikalstamų veikų, įvykdytų visose Jonavos miesto gatvėse bendrai skaičius tuo pačiu laikotarpiu 

nuosekliai ir gana ženkliai mažėjo.  

Papildant tikėtinas investicijų naudas gerinant saugumo situaciją miestuose, nereikia pamiršti antrinio 

galimo poveikio. Kaip rodo Urban Audit tyrimas, tvarkingas miestas gyventojams asocijuojasi su saugiu 

miestu. Gyventojų savijauta, miesto kaip saugios savos zonos suvokimas sąlygoja ir jų pačių elgesį, 

bendruomeninio jausmo stiprėjimą, nepakantumą teisės pažeidimams, o tai yra labai svarbi sąlyga 

ilgalaikiam nusikalstamumo mažinimui. Kaip rodo tyrimai, nepaisant to, kad gyventojai mano, jog 

stipresnės teisėsaugos institucijos, adekvačios teisinės priemonės yra labai svarbios nusikalstamumo 
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mažinimui, prevencinių programų vykdymas ir nusikalstamumo kaip problemos suvokimas tarp 

gyventojų yra dar svarbesni faktoriai kovojant su nusikalstamumu (Canas, 2010). Tokias prielaidas 

patvirtina ir šio vertinimo metu atlikta miestų gyventojų apklausa, rodanti, kad su tvarkoma miesto 

viešąja infrastruktūra, viešųjų erdvių atnaujinimu gyventojai sieja lūkesčius dėl nusikalstamumo 

mažėjimo. Apie 45 proc. Marijampolės gyventojų apklausos respondentų nurodė, kad, jų nuomone, 

atlikta miesto centrinės dalies rekonstrukcija prisidės ar labai prisidės prie nusikalstamumo mažėjimo. 

Ir net apie 54 proc. Jonavos miesto renovuotų daugiabučių apklaustų gyventojų nurodė, kad jų 

gyvenamajame kvartale ir greta esančiose viešose rekreacinėse teritorijose atliktos fizinės aplinkos 

sutvarkymo investicijos prisidės ar labai prisidės prie nusikalstamumo situacijos gerėjimo.   

 

Užterštumas 

Užterštumo mažinimui skirtos įvairios veiksmų programų priemonės turėjo tiesioginį ar netiesioginį 

poveikį atskirų užterštumo šaltinių likvidavimui ar bent jau situacijos gerinimui. Pagrindiniai 

užterštumo taškai – miestų vandens telkiniai, praeityje pramonės ar karinėms reikmėms naudotos 

teritorijos, transporto mazgai.  

Kaip parodė atlikta Vilniaus pietinio vidinio aplinkkelio atvejo studija, suformuoti miesto aplinkkeliai 

pirmiausiai turi teigiamą poveikį užterštumo mažėjimui konkrečiose miesto gatvėse, kuriomis 

anksčiau naudodavosi tranzitinis transportas (tiek vykstantis iš vieno miesto į kitą ir tiesiog kertantis 

Vilnių, tiek ir vietinis transportas, judantis tarp skirtingų miesto dalių). Svarbu, kad transporto srautų 

nukreipimas nuo vidinių miesto gatvių į aplinkkelį nesukuria tiesiog taršos zonos perkėlimo situacijos. 

Kadangi greitai ir be sustojimų važiuojantis transportas didelio užterštumo nekelia, bendri teršalų 

išmetimai taip pat sumažėjo, lyginant su judėjimu vidinėmis miestų gatvėmis, kuriose didesni greičio 

apribojimai, daugiau šviesoforais reguliuojamų ar visiškai nereguliuojamų sankryžų ir pėsčiųjų perėjų. 

Svarbu pastebėti, kad aplinkkeliai planuojami, kaip ir Vilniaus atveju, mažiau gyvenamose zonose, 

toliau nuo gyvenamųjų namų. Tose vietose, kur intensyvaus eismo aplinkkelis priartėja prie 

gyvenamųjų namų, įrengiamos specialios triukšmo ir užterštumo sulaikymo priemonės prie kelio, taip 

pat gyvenamuosiuose namuose, kurie mažina galimą neigiamą poveikį vietos gyventojams. Šiuos 

teiginius patvirtina ir Lazdynų, Vilkpėdės ir Naujininkų seniūnijų gyventojų apklausos rezultatai, 

parodę, kad Vilniaus miesto vidinis pietinis aplinkkelis, praeinantis greta šių mikrorajonų, atnešė 

naudos sumažinant triukšmą ir oro užterštumą. Beveik trečdalis respondentų mano, kad aplinkkelis 

atnešė daug arba labai daug naudos mažinant triukšmą ir apie ketvirtadalis jų teigia, kad aplinkkelis 

atnešė daug arba labai daug naudos mažinant oro užterštumą.   
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6. Investicijų potencialas skatinti gyvenamųjų vietovių augimą 
 

6.1. Ekonomikos augimas ir verslo konkurencingumas 
 

6.1.1. Investicijų potencialas skatinti gyvenamųjų teritorijų ekonomikos augimą 

 

Siekiant įvertinti veiksmų programų poveikį miestų/miestelių ekonomikos augimui ir verslo 

konkurencingumui juose, pirmiausia būtina įvardinti teorines nuostatas, susijusias su miestų plėtros 

veiksniais. Mokslinėje literatūroje aptinkama įvairių miestų gerovės kūrimo veiksnių klasifikacijų. 

Viena iš tokių, pasiūlyta ekonomisto J. Friedmann (Friedmann, 2007), teigia, miestų gerovę gali 

užtikrinti tik ilgalaikė endogeninė septynių veiksnių plėtra. Šie veiksniai tai: (1) žmogiškieji ištekliai 

(žmonės ir jų gyvenimo kokybė), (2) socialiniai ištekliai (vietinių gyventojų savanoriškai 

organizuojama įvairialypė veikla), (3) kultūriniai ištekliai (fizinis paveldas ir kasdienio gyvenimo 

kultūrinės tradicijos), (4) intelektiniai ištekliai (universitetų ir mokslinių tyrimų institutų kokybė ir 

miesto intelektualai, tyrėjai, specialistai ir pan.), (5) gamtos ištekliai (naudojami tiek gamybos, tiek 

rekreacijos tikslais), (6) aplinkos ištekliai (oras, vanduo, žemės pajėgumai, reikalingi tam, kad 

patenkintų didelio tankio urbanizaciją), (7) miesto infrastruktūros kokybė.  

Regionų / miestų augimo veiksnių svarba taip pat analizuojama Ekonominio bendradarbiavimo ir 

plėtros organizacijos (OECD) studijoje (Organisation for Economic Co-operation and Development, 

2009). Remiantis atlikto modeliavimo rezultatais, studijoje atskleista, kad regiono augimas priklauso 

nuo tokių endogeninių augimo veiksnių kaip švietimas ir inovacijos, taip pat nuo infrastruktūros ir 

naujosios ekonominės geografijos teorijoje išskiriamų veiksnių kaip aglomeracijos ekonomija (angl. 

economies of agglomeration) bei geografinės charakteristikos. Studijoje pateikiama svarbi išvada, kad 

paskatinti regiono augimą galima tik taikant kompleksinį požiūrį, konkrečiai, viešosios intervencijos 

nukreipimas vien į infrastruktūrą nebus sėkmingas, jeigu kartu nebus skatinami tokie endogeninio 

augimo veiksniai kaip žmogiškasis kapitalas ir inovacijos. Todėl, siekiant paskatinti regioninį augimą, 

būtina parengti išsamią kompleksinę regioninę strategiją, kuri ne tik sujungia regionus investicijomis į 

infrastruktūrą, bet taip pat paskatina žmogiškojo kapitalo formavimąsi ir prisideda prie inovacijų 

proceso. Vien atskirais komponentais paremtos regioninės ar sektorinės strategijos, pavyzdžiui, 

nukreiptos tik į žmogiškojo kapitalo skatinimą arba tik į infrastruktūrą, kelia riziką, kad išleistos lėšos 

nesukurs norimo efekto.  

Šiame vertinime analizuojamos faktinės 2007-2013 m. veiksmų programų investicijos į miestus ir 

miestelius, kurios daugiausia atliekamos per savivaldybių administracijų ar jų kuruojamų įstaigų 

įgyvendinamus projektus, iš esmės yra nukreiptos į fizinę infrastruktūrą: transporto, bendruomeninę, 

komunalinių paslaugų infrastruktūrą, viešųjų erdvių ir pastatų atnaujinimą ir pan. Dalis analizuojamų 

investicijų susijusios su fizine infrastruktūra, kuri tarnaus plėtojant žmogiškuosius išteklius, t.y. į 

švietimo, socialinių paslaugų infrastruktūrą bei kitos panašios investicijos.  

Kaip rodo vertinimo metu atliktos atvejo studijos, skirtingo tipo infrastruktūrinės investicijos yra 

potencialios daryti poveikį gyvenamųjų vietovių ekonomikos augimui ir verslo konkurencingumui jose.   

Investicijų į Vilniaus aplinkkelius pavyzdys rodo, kad sistemingos investicijos į miesto susisiekimo 

sistemas sudaro prielaidas didinti kuriamą pridėtinę vertę. Geresnės galimybės pasiekti kelionės 

tikslą, taip pat darbo vietą, dėl persiskirsčiusių transporto srautų mažėjantis triukšmo lygis bei 

užterštumo koncentracija kuria prielaidas geresnei darbuotojų savijautai, sveikatai bei didesniam 
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produktyvumui. Papildomos transporto jungtys (konkrečiu atveju – vidinis pietinis Vilniaus miesto 

aplinkkelis kaip trūkstama IXB Vakarų–Rytų koridoriaus „Klaipėda–Vilnius–Minskas–Kijevas“ jungtis) 

gerina transporto judėjimo galimybes mieste, todėl sudaro sąlygas mažinti logistikos sąnaudas, 

vadinasi, ir didinti verslo konkurencingumą.   

Aplinkkelių pavyzdys rodo, kad investicijos į transporto infrastruktūrą taip pat gali pritraukti privačias 

investicijas, tai iliustruoja šiuolaikinio prekybos centro „Olinda“, kurį numatoma atidaryti 2014 m. 

Pašilaičių mikrorajone, būsimojo vakarinio Vilniaus aplinkkelio ir Pavilnionių gatvės sankirtoje, planas. 

Tokios privačios investicijos – tai ir naujos darbo vietos, ir galimybė verslui pasinaudoti pritrauktais 

lankytojų srautais. 

Investicijos į miesto viešąsias erdves ne tik kuria patrauklią aplinką miesto gyventojams, bet ir 

prisideda prie verslo plėtros. Investicijų į Marijampolės miesto centrinės dalies atnaujinimą pavyzdys 

rodo, kad tokios investicijos padidina centrinės dalies lankytojų srautus, kartu sudaro prielaidas augti 

vietos verslininkų pardavimams, steigtis naujiems verslams bei kurti darbo vietas. Atliktos 

Marijampolės miesto gyventojų apklausos respondentų nuomone, naujų darbo vietų galėtų būti įkurta 

bei naujų verslų įsteigta tokiose veiklose kaip maitinimo įmonės ar prekyba (pavyzdžiui, maisto 

prekėmis). Šiuos teiginius sutvirtina apklausos rezultatai, rodantys, kad respondentai po atnaujinimo 

pradėjo dažniau lankytis šioje miesto dalyje laisvalaikio tikslais bei daugiau išleidžia vieno 

apsilankymo metu. Tai iliustruoja vietos verslams sukuriamas galimybes didinti pardavimus. 

Galima įvardinti kelis verslų steigimosi pavyzdžius: atidarytas restoranas kultūros namuose, įsteigta 

garsaus prekės ženklo „United Colors of Benetton“ parduotuvė, rengiamasi atidaryti plačiai žinomo 

„Hesburger“ ženklo greito maisto restoraną. Akivaizdu, kad tokie nauji verslo taškai prisidės prie 

miesto ekonomikos augimo, ir šis indėlis egzistuos net ir tuo atveju, jei dėl jų įsikūrimo kartu būtų 

uždaryti kiti verslo taškai, kurie greičiausiai bus mažesni, be to, nepakankamai konkurencingi. 

Tam tikra prasme galima teigti, kad centrinėje miesto dalyje įsikūręs verslas taps ir konkurencingesnis. 

Tiesa, ne tiek dėl savo pastangų, kiek dėl investicijų į viešąsias erdves, pritraukiančias papildomus 

lankytojų srautus. T. y. maitinimo paslaugų, prekybos ir kiti verslai bus konkurencingesni, lyginant su 

analogiškose, tačiau neatnaujintose urbanizuotose zonose įsikūrusiais panašias paslaugas teikiančiais 

verslais. 

Galiausiai, surinkta informacija rodo, kad pagerėjo Marijampolės miesto gyventojų laisvalaikio 

praleidimo galimybės. Taigi investicijos į viešąsias erdves svarbios kaip socialinių patologijų 

prevencijos bei žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimo priemonė, sudaranti papildomas prielaidas 

miesto ekonomikai augti. 

Investicijos į gyvenamosios teritorijos regeneravimą taip pat kuria prielaidas įvairialypėms 

naudoms. Kaip rodo Jonavos miesto žemutinės dalies pavyzdys, investicijos į daugiabučių namų 

renovaciją sumažins sergamumą (tiek dėl šiltesnių patalpų, tiek mažesnio nerimo dėl didesnių 

sąskaitų, tiek geresnės gyventojų savijautos), todėl bus menkesni kuriamos pridėtinės vertės 

praradimai, atsirandantys, kai darbuotojai turi laikiną nedarbingumą ar dirba sirgdami ir sukurdami 

mažiau pridėtinės vertės. Be to, tokios investicijos padidina gyventojų laisvalaikio praleidimo 

galimybes bei, gyventojų apklausos duomenimis, išleidžiamą pinigų sumą. Tai sudaro prielaidas augti 

vietos verslininkų pardavimams.  

Investicijų į didelės traukos, kultūrinio vyksmo objektus nauda gali būti iliustruota investicijų į 

Zyplių dvaro sodybos rekonstrukciją pavyzdžiu. Remiantis atlikta atvejo studija, investicijos į išskirtinį 

objektą net ir esantį tolokai nuo didžiųjų urbanistinių centrų sudaro prielaidas pritraukti didesnius 

turistų srautus. Zyplių dvaro sodyboje (Šakių r.) atnaujinus labiau kultūrinei veiklai tinkamus pastatus, 
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įskaitant dvaro rūmus, buvo sudarytos prielaidos toliau plėsti jau prieš rekonstrukciją didelį 

susidomėjimą turėjusią ir tarptautinį mastą įgavusią kultūrinę veiklą. Didėjantys lankytojų srautai, 

kurių faktą patvirtina ir Lukšių miestelio gyventojų apklausa, didina vietos verslo sukuriamą pridėtinę 

vertę bei darbo vietų skaičių. 

Taip pat tam tikra prasme galima teigti, kad Zyplių dvaro apylinkėse įsikūręs su turizmu susijęs 

verslas taps konkurencingesnis. Tiesa, ne tiek dėl savo pastangų, kiek dėl sąlygų Zyplių dvare vykdyti 

kultūrinę ir pramoginę veiklą pagerėjimo bei dėl to pritraukto didesnio dvaro lankytojų srauto.  

Be tiesioginių ekonominių naudų, kurias kuria plėtojamas traukos objektas, Lukšių miestelio 

gyventojų apklausos rezultatai leidžia manyti, kad dvaro veikla sudarė prielaidas mažinti socialinių 

patologijų pasireiškimą, konkrečiai, respondentų išskiriama ženkli teigiama įtaka gyventojų 

susidomėjimui menu ir kultūra bei gerėjančiomis laisvalaikio galimybėmis atspindi geresnį gyventojų 

socialinių ir laisvalaikio poreikių tenkinimą, todėl bus sumažintos prielaidos bei poreikis užsiimti 

destruktyvia ar socialinėms normoms prieštaraujančia veikla. Tai turės teigiamą poveikį žmogiškųjų 

išteklių kokybei, todėl kartu teigiamai paveiks ir miestelio bei aplinkinių vietovių ekonomikos augimą. 

Akivaizdu, kad analizuojamos veiksmų programų investicijos labiausiai prisideda prie vieno miestų / 

miestelių augimo veiksnio – infrastruktūros, kartu pastebimas ir indėlis kuriant prielaidas plėtoti 

žmogiškųjų išteklių veiksnį, kadangi dalis sukurtos infrastruktūros tarnaus tenkinant švietimo, 

socialinių paslaugų ir kitus su žmogiškaisiais ištekliais susijusius poreikius. Visgi norint, kad 

pasireikštų pageidaujamas investicijų poveikis, analizuojamas investicijas turėtų papildyti investicijos 

į kitus augimo veiksnius, t. y. kartu turėtų būti investuojama į inovacijas, taip pat reikalingos 

konkrečios investicijos ne tik į prielaidų žmogiškų išteklių plėtojimui sudarymą, bet ir konkrečios 

miestų ir verslo poreikius tenkinančios investicijos į patį žmogiškųjų išteklių plėtojimą. Tokias įžvalgas 

pagrindžia Alytaus, Marijampolės, Mažeikių, Utenos, Telšių, Visagino ir Tauragės verslininkų apklausa, 

kuri buvo atlikta 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonės 

„Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ įgyvendinimo atskiruose regioniniuose ekonomikos 

augimo centruose ir jos tęstinumo vertinimo42 metu. Apklausos rezultatų analizė atskleidė, kad 

didžiausiomis kliūtimis, trukdančiomis miesto ekonomikai augti sparčiau, respondentai laiko 

motyvuotos ir kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą. Kad darbo vietų įvairovė ir pasiūla bei aukštesnė 

darbo jėgos kvalifikacija yra pagrindiniai faktoriai miestų ir miestelių augimui, tačiau šis potencialas 

kol kas neišnaudojamas, nurodė ir šio vertinimo metu  apklausti vietos valdžios atstovai.  

Kaip rodo patirtis, pagrindinis iššūkis neretai yra ne tik tradicinės pramonės susitraukimo faktas ir su 

tuo susiję ekonominiai iššūkiai, bet ir tai, kad sunkumus išgyvenančiose vietovėse, ypač mažesniuose 

miestuose įprastai yra labai mažai kitų darbdavių ir investuotojų, kurie galėtų kurti darbo vietas 

(Robson, 2000). Miesto atsigavimo sėkmė labiausiai priklauso nuo to, ar pavyks išauginti pasitikėjimą, 

pritraukti naujus investuotojus ir tokiu būdu nutraukti užburtą nesėkmių ratą (trūksta kvalifikuotos ir 

motyvuotos darbo jėgos, todėl nėra investuotojų; nėra darbo vietų, todėl nėra kvalifikuotos darbo 

jėgos). Dėl stambiųjų investuotojų konkuruojant didiesiems miestams, mažesnieji nuo pagrindinių 

urbanistinių centrų nutolę miestai turi daug mažiau galimybių, o viešųjų investicijų apimtys yra 

pakankamos tik pavienėms problemoms spręsti. Kompleksiniai pokyčiai be privačių investicijų 

neįmanomi. Todėl pagrindinis viešosios valdžios tikslas turėtų būti sutelktas į ilgalaikių vystymosi 

strategijų, kurios rodytų miesto pastangas kryptingai ir nuosekliai keistis, parengimą ir tęstinį 

                                                           
42

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonės „Regioninių ekonomikos 
augimo centrų plėtra“ įgyvendinimo atskiruose regioniniuose ekonomikos augimo centruose ir jos tęstinumo 
vertinimas (2012), užsakovas - LR vidaus reikalų ministerija, vertinimą atliko UAB BGI Consulting. 
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vykdymą. Tokių strategijų vykdymo tikslas – įtikinti vietos verslą ir išorinius investuotojus, kad 

miestas yra tinkama ir saugi vieta verslo plėtrai (Cadell ir kt., 2008).  

Apibendrinant, geros praktikos pavyzdžių analizė rodo, kad sukurta fizinė infrastruktūra tiek tiesiogiai, 

tiek netiesiogiai prisidėjo prie analizuotų urbanizuotų teritorijų ekonomikos augimo ir verslo 

konkurencingumo. Pavyzdžiui, didmiesčio aplinkkeliai sudarė ar sudarys tiesiogines prielaidas mažinti 

logistikos sąnaudas ir didinti produkcijos apimtis, taip pat pritraukė ar pritrauks privačių investicijų, 

sukūrusių naujų darbo vietų. Atnaujintos viešosios erdvės pagerino laisvalaikio praleidimo galimybes, 

todėl ne tik turės teigiamos įtakos į laisvalaikį leidžiančius žmones besiorientuojantiems verslams, bet 

kartu pakels žmogiškųjų išteklių kokybę ir taip sukurs netiesiogines prielaidas prisidėti prie 

ekonomikos augimo. 

Galima teigti, kad analizuojamos veiksmų programų investicijos prisideda prie miestų / miestelių 

ekonomikos augimo ir verslo konkurencingumo juose, tačiau siekiant maksimalaus rezultato deramas 

dėmesys turėtų būti skirtas ir likusiems ekonomikos augimo veiksniams. Be to, reikalinga užtikrinti, 

kad pradėti veiksmai ir investicijos bus suvokti kaip ilgalaikės strategijos dalis ir turės tąsą.   

 

6.1.2. Investicijų poveikis kiekybine išraiška 

 

Siekiant išmatuoti investicijų indėlį į miestų / miestelių ekonomikos augimą kiekybine išraiška, buvo 

pasitelktas makroekonometrinis modeliavimas, kuriam naudotas HERMIN tipo modelis, analizuojantis 

visus pagrindinius ekonomikoje veikiančius mechanizmus vienoje sistemoje. Pagal naudoto modelio 

logiką, ekonomikos reakciją į finansines viešosios politikos intervencijas, tokias kaip veiksmų 

programų investicijos į miestus ir miestelius, galima skirti į dvi dalis. Tai reiškia modeliavimas: 

 atskleidžia trumpalaikį poveikį ekonomikai (statybos bendrovė gauna pajamas, perka 

medžiagas, moka darbo užmokestį, samdo subrangovus, todėl didėja tiek statybos sektoriaus ir 

jį aprūpinančių verslų pridėtinė vertė, tiek apskritai vartojimas). Tokie ekonomikos paklausos 

pusės sąlygoti trumpalaikiai efektai dar vadinami Keinsistiniais efektais, t. y. šiuos efektus 

tyrinėjusio ekonomisto vardu; 

 atskleidžia ilgalaikį poveikį ekonomikai, kuris atsiranda pasibaigus projektų įgyvendinimui dėl 

pagerintos fizinės infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros bazės (į pastarąjį komponentą, t. y. mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bazę, 

šiame vertinime analizuojamos investicijos nebuvo nukreiptos). Toks poveikis pastebimas 

ekonomikos pasiūlos pusėje per tęstinių naudų (angl. spillovers) mechanizmus. Pavyzdžiui, 

pagerinus fizinę infrastruktūrą investicijomis į miesto centrinės dalies viešųjų erdvių 

sutvarkymą ar sporto ir pramogų objekto atnaujinimą, padidėja lankytojų srautai, kurie sudaro 

prielaidas padidinti maitinimo bei mažmeninės prekybos veiklomis užsiimančių verslininkų 

kuriamą pridėtinę vertę. Nutiesus aplinkkelį sudaromos prielaidos didėti pervežimams, kartu 

augant vežėjų bei jų paslaugomis besinaudojančių verslų sukuriamai pridėtinei vertei ir t. t. 

Pritaikant tęstinių naudų elastingumo parametrus modeliuojamam atvejui (t. y. investicijų į 

miestus ir miestelius atvejui) buvo taikytas ekspertų grupės metodas, kaip pagrindą naudojant 

tarptautiniu mastu taikomus elastingumo parametrus, taip pat atsižvelgiant į geros praktikos 

pavyzdžių analizės rezultatus. 

Siekiant atlikti investicijų indėlio į miestų / miestelių ekonomikos augimą vertinimą, buvo parengti du 

scenarijai: scenarijus be veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius bei scenarijus su 
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veiksmų programų investicijomis į miestus ir miestelius. Scenarijų rezultatų palyginimas leidžia 

įvertinti analizuojamų investicijų indėlį į miestų / miestelių ekonomikos augimą. T. y. naudojama 

kontrafaktinio poveikio vertinimo logika, grindžiama bazinio scenarijaus (kontrafaktinės situacijos) 

naudojimu. 

Į modelį įvedamas veiksmų programų investicijas į miestus ir miestelius atspindi 35 paramos 

priemonės, kurios atliekamo vertinimo darbų metu buvo išskirtos kaip prisidedančios prie 

analizuojamų 51 miesto / miestelio plėtros. Iš esmės visa šių priemonių investicijų suma yra nukreipta 

į urbanizuotas teritorijas, todėl tikslinga modeliuoti ne tenkančios atrinktiems miestams / miesteliams, 

bet visos šių priemonių investicijų sumos poveikį, kuris iš esmės koncentruojasi urbanizuotose 

teritorijose, todėl gerai atspindi veiksmų programų poveikį miestų / miestelių ekonomikos augimui. 

Pagal minėtas 35 priemones 2007–2015 m. atliekamų investicijų suma sudaro 9,6 mlrd. Lt, iš kurių 

7,96 mlrd. Lt yra ES lėšos.  

Modeliavimo tikslais veiksmų programų išlaidų duomenys buvo perklasifikuoti, pavyzdžiui, visos 

išlaidos buvo paskirstytos pagal ekonomines investicijų kategorijas (t. y. investicijas į fizinę 

infrastruktūrą, žmogiškuosius išteklius ir MTEP bazę). 

Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius poveikį ekonomikos augimui patogu įvertinti 

naudojant sudėtinius daugiklius, kurių koncepcija yra labai naudinga norint pateikti poveikio 

rezultatus tokiu būdu, kad būtų galima tarpusavyje palyginti kelias veiksmų programas. Sudėtinis 

daugiklis rodo veiksmų programų investicijų tikėtiną grąžą ir atspindi tęstinį ir ilgalaikį BVP lygio 

prieaugį, kuris turėtų išlikti po to, kai veiksmų programų investicijos yra nutraukiamos. Sudėtinis 

daugiklis apibrėžiamas taip: 

Sudėtinis daugiklis = 

BVP lygio akumuliuotas procentinis prieaugis 

Akumuliuota veiksmų programos išlaidų dalis 

BVP 

Aukštą sudėtinį daugiklį turi tos programos, kuriose finansavimas buvo nukreiptas į tiek trumpuoju, 

tiek ilguoju periodu daugiausia grąžos generuojančius projektus. 

Analizuojamoms veiksmų programų investicijoms į miestus ir miestelius paskaičiuotos sudėtinio 

daugiklio reikšmės pateiktos Pav. 13. Matyti, kad dėl įgyvendintų projektų 2007–2020 m. sukurtas 

papildomas BVP 1,9 karto viršija šių projektų išlaidas (iš visų finansavimo šaltinių, išreikštas proc. nuo 

BVP). Tai rodo, kad investicijos į miestus ir miestelius atsipirks. 
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Pav. 13.Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius teikiama grąža 
Šaltinis: UAB BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai 

 

Pav. 14 vaizduoja metinį BVP lygio padidėjimą procentais, lyginant su scenarijumi „be veiksmų 

programų investicijų į miestus ir miestelius“. Matyti, kad augant metinėms veiksmų programų 

injekcijoms, taip pat didėja ir poveikis BVP lygiui. 2011 ir 2012 metais, kai finansinė injekcija yra 

didžiausia, dėl pasireiškusio poveikio BVP lygis yra apie 2,3 proc. didesnis, lyginant su scenarijumi „be 

investicijų“. Toliau iki 2015 metų poveikis sumažėja dėl mažėjančių ES struktūrinės paramos 

finansinių injekcijų. 2015 metais pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui, vėlesniais metais 

išlieka kuklus, bet ilgalaikis poveikis, dėl kurio BVP lygis yra apie 0,65 proc. didesnis, lyginant su 

scenarijumi „be investicijų“. Šį poveikį lemia padidėjusio fizinės infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių 

lygio iššauktos tęstinės naudos. 

 

 

Pav. 14. Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius poveikis BVP lygiui  
Šaltinis: UAB BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai 
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Reikia atkreipti dėmesį, kad po 2012 metų sumažėjus ir po 2015 m. pabaigos visai nutrūkus šio 

periodo finansinėms injekcijoms, sumažėja poveikis metiniam BVP lygiui – nuo 1,8 proc. 2015 m. iki 

0,8 proc. 2016 m. Tokį sumažėjimą lemia simuliacijos dirbtinis pobūdis, kai turime laikyti, kad ES 

struktūrinės paramos teikimas baigsis iš karto po 2015 metų. Tačiau realybėje taip neatsitiks, kadangi 

dabartinę paramą pakeis 2014–2020 m. laikotarpio ES struktūrinė parama, kuri, tikėtina, išliks 

panašaus lygio, ir (arba) papildomos investicijos iš nacionalinių viešųjų ar privačių lėšų, kurios 

užpildys dėl ES struktūrinės paramos nutraukimo atsiradusią spragą. 

Kaip rodo modeliavimo rezultatai, analizuojamos investicijos skirtingai prisidėjo prie atskirų 

ekonomikos sektorių augimo. 

Skirtingi sektoriai nevienodai reaguoja į įvairias finansines intervencijas, pavyzdžiui, vieni sektoriai 

yra ženkliai veikiami vidaus paklausos bei vidaus vartojimo struktūros, o kiti sektoriai yra daugiau 

priklausomi nuo išorinės paklausos. T. y. vienuose sektoriuose labiau pasireiškia trumpalaikis 

paklausos pusės poveikis, o kituose – ilgalaikis pasiūlos pusės poveikis. Todėl atskirų sektorių 

pagrindu atliekamas modeliavimas leidžia tiksliau įvertinti analizuojamų investicijų poveikį. Be to, 

svarbu suprasti, kad ekonomikoje egzistuoja sudėtingi ryšiai, todėl investicijos į vieną konkretų 

sektorių neapsiriboja poveikiu tik šiam sektoriui, o kartais poveikis kitiems sektoriams gali būti net 

didesnis43.  

Investicijų sukeltas trumpalaikis paklausos pusės poveikis modeliuojamas atsižvelgiant į investicijų 

pobūdį ir įprastą atskirų sektorių reakciją į paklausos pusės poveikį. 

Investicijų sukeltas ilgalaikis pasiūlos pusės poveikis atskiriems sektoriams modeliuojamas 

pasitelkiant makro tęstinių naudų parametrus, kurie sieja pagerinimą turimame fizinės infrastuktūros 

ir žmogiškųjų išteklių lygyje su produkcijos apimčių ir našumo augimu. Šie parametrai yra nustatomi 

individualiai kiekvienam makroekonometrinio modelio sektoriui. Modelį sudarantys sektoriai yra 

sugrupuoti į apdirbamosios gamybos sektorius, kitus industrinius sektorius, rinkos paslaugų 

sektoriusir viešojo sektoriaus veiklos sektorius. Toliau pristatomas veiksmų programų investicijų 

poveikis atskiriems ūkio sektoriams, lyginant su scenarijumi, jei atitinkamos apimties investicijos 

nebūtų įgyvendintos. 

Pav. 15 vaizduoja šiame vertinime analizuojamų veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius 

poveikį apdirbamosios gamybos bei ją apimančių atskirų sektorių bendrajai pridėtinei vertei. Matyti, 

kad maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos veiklos sektoriaus elgsena skiriasi nuo kitų penkių 

apdirbamosios gamybos sektorių elgsenos, kadangi šis sektorius reaguoja į paklausos pusės sąlygotą 

veiksmų programų investicijų poveikį ankstyvaisiais veiksmų programų įgyvendinimo metais. 

Pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui, šio sektoriaus elgsena supanašėja su kitų sektorių 

elgsena. Tą galima paaiškinti tuo, kad maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos veiklos sektorius 

                                                           
43Pavyzdžiui, jeigu investicijos išskirtinai apima kelių tiesimą ir rekonstrukciją, investicijų atlikimo metais 
pirmiausia modeliuojamas statybos sektoriaus augimas, kadangi intervencijos lėšomis finansuojami užsakymai 
didina statybos sektoriaus pridėtinę vertę. Be to, dėl tokių papildomų užsakymų didėja užimtųjų skaičius 
statybos sektoriuje bei jų uždarbis, todėl didėja vartojimas ir yra modeliuojamas poveikis tiems sektoriams, 
kurie labiausiai reaguoja į vartojimo pokyčius: tai pirmiausia rinkos paslaugų sektoriai (pvz., prekybos sektorius), 
o taip pat maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos sektorius. Pradėjus eksploatuoti pagerintą transporto 
infrastruktūrą pasireiškia ilgalaikis pasiūlos pusės poveikis (per sumažintas transportavimo sąnaudas), todėl 
atskiriems apdirbamosios gamybos sektoriams sudaromos prielaidos dėl mažėjančių transportavimo sąnaudų 
padidinti našumą ir produkcijos apimtis. Taip pat šiuo atveju ženklus poveikis pasireikš ir prekybos sektoriui 
(kadangi bus parduodama daugiau kitų sektorių produkcijos), o taip pat transportavimo ir sandėliavimo 
sektoriui (kadangi, pirma, bus pervežama daugiau kitų sektorių produkcijos ir, antra, tai bus daroma 
mažesnėmis sąnaudomis dėl pagerintos transporto infrastruktūros).  
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yra ženkliai veikiamas vidaus paklausos bei vidaus vartojimo struktūros, o kiti sektoriai yra daugiau 

priklausomi nuo išorinės paklausos. Kiek didesnis poveikis maisto produktų, gėrimų ir tabako 

gamybos veiklos sektoriui išlieka ir vėlesniais metais. Pagrindinės santykinai didesnio poveikio šiam 

sektoriui priežastys yra sietinos su išplėtota laisvalaikio ir turizmo infrastruktūra, kuri tiesiogiai 

sukuria paklausą šio sektoriaus gaminamai produkcijai. 

 

 

Pav. 15. Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius poveikis apdirbamosios gamybos ir jos 
atskirų sektorių bendrajai pridėtinei vertei, proc.  
Šaltinis: UAB BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai 
 

Analizuojant apdirbamosios gamybos sektoriams pasireiškusį poveikį, taip pat matyti, kad veiksmų 

programų įgyvendinimo metu galimas nežymus smukimas, kurį lemia neženklus tarptautinio 

konkurencingumo sumažėjimas, kurį sukėlė per paklausos pusę pasireiškęs ES struktūrinės paramos 

poveikis, padidinęs įtampą darbo rinkoje ir pakėlęs darbo užmokesčio lygį. Pasibaigus veiksmų 

programų įgyvendinimui išlieka ilgalaikis apdirbamosios gamybos sektorių BPV lygio padidėjimas, 

sąlygotas tęstinių naudų, kylančių daugiausia iš pagerinto turimo fizinės infrastuktūros lygio. 

Pav. 16 vaizduoja veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius poveikį rinkos paslaugų 

sektorių ir viešojo sektoriaus BPV bei bendrai visų šių sektorių BPV, lyginant su scenarijumi „be 

investicijų“. Veiksmų programų investicijų poveikis rinkos paslaugų sektoriams skiriasi nuo poveikio 

apdirbamosios gamybos sektoriams, kuriems buvo būdingas nežymus einamasis poveikis veiksmų 

programų įgyvenimo metu (pirmaisiais metais tikėtinas net smukimas), o rinkos paslaugų sektorių 

atveju veiksmų programų įgyvendinimo metais modeliuojamas paklausos pusės sąlygojamas augimas. 

Veiksmų programų investicijos į fizinę infrastruktūrą, tarnaujančią kuriant pridėtinę vertę (pavyzdžiui, 

pramogų, transporto infrastruktūrą), iššaukia ilgalaikį produkcijos apimčių ir našumo prieaugį 

pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui. Kadangi didelė dalis sukurtos fizinės infrastruktūros yra 

nukreipta į laisvalaikio praleidimą ir turizmą, 2016–2020 metais didesnis poveikis išlieka 

apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuje. 
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Pav. 16. Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius poveikis paslaugų sektorių bendrajai 
pridėtinei vertei  
Šaltinis: UAB BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai 

 

Pav. 17 vaizduoja visų 35 analizuojamų paramos priemonių investicijų poveikį likusių industrinių 

sektorių (statyba, kasyba ir karjerų eksploatavimas, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo 

veikla) BPV, lyginant su scenarijumi „be investicijų“. Veiksmų programų investicijų įtaka šiems 

sektoriams panaši į poveikį rinkos paslaugų sektoriams, t. y. veiksmų programų įgyvendinimo metais 

modeliuojamas paklausos pusės sąlygojamas augimas. Beveik visos analizuojamos 35 veiksmų 

programų priemonės daugiausia finansuoja statybą, rekonstrukciją ir kitas su fizinės infrastruktūros 

kūrimu susijusias veiklas, todėl paklausos pusės (Keinso) efektas statybos sektoriui yra santykinai 

didesnis nei kitiems sektoriams (2011 m. statybos sektoriaus pridėtinė vertė dėl vykdomos 

intervencijos padidėja net 11 proc.). Statyboms ir susijusiems darbams vykdyti yra reikalingos 

statybinės medžiagos, todėl panašia elgsena pasižymi ir kasybos ir karjerų eksploatavimo sektorius. 
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Pav. 17. Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius poveikis likusių industrinių sektorių 
bendrajai pridėtinei vertei  
Šaltinis: UAB BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai 
 

Apibendrinant, makroekonometrinio modeliavimo rezultatai rodo analizuojamų investicijų teigiamą 

įtaką ekonominiam augimui. Dėl įgyvendintų projektų 2007-2020 m. sukurtas papildomas BVP viršija 

šių projektų išlaidas, vadinasi, investicijos pasiteisino. Dėl pačių investicijų pobūdžio didžiausias 

trumpalaikis poveikis pasireiškia statybos ir su ja susijusio kasybos ir karjerų eksploatavimo 

sektoriaus kuriamai pridėtinei vertei (kadangi beveik visų projektų metu perkami statybos ar 

rekonstrukcijos darbai, kuriems vykdyti taip pat reikia statybinių medžiagų). Apdirbamojoje gamyboje 

išskirtina maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos veiklos sektoriaus elgsena, kadangi šis sektorius 

reaguoja į paklausos pusės sąlygotą ES struktūrinės paramos įtaką ankstyvaisiais veiksmų programų 

įgyvendinimo metais, be to, didesnis poveikis šiam sektoriui išlieka ir vėlesniais metais. Pagrindinės 

santykinai didesnio poveikio šiam sektoriui priežastys yra sietinos su išplėtota laisvalaikio ir turizmo 

infrastruktūra, kuri tiesiogiai sukuria paklausą šio sektoriaus gaminamai produkcijai. Rinkos paslaugų 

sektorių atveju veiksmų programų įgyvendinimo metais modeliuojamas paklausos pusės sąlygojamas 

augimas. Kadangi didelė dalis sukurtos fizinės infrastruktūros yra nukreipta į laisvalaikio praleidimą ir 

turizmą, vėlesniais metais didesnis poveikis išlieka apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuje. 

 

6.2. Žmogiškieji ištekliai 
 

Analizuojamų 2007-2013 m. veiksmų programų investicijos, kurių dėka pagerinta gyvenimo aplinka ir 

kokybė Lietuvos miestuose ir miesteliuose, yra vienas iš komponentų, lemiantis ir žmogiškųjų išteklių 

išlaikymą bei pritraukimą. Šis komponentas, neabejotina, yra svarbus, kadangi nesutvarkyta aplinka 

arba laisvalaikio praleidimo galimybių stygius gali paskatinti dirbantį asmenį vien dėl šios priežasties 

keisti savo darbo ir gyvenamąją vietovę. Atitinkamai, norint pritraukti darbuotoją iš kitos vietovės, jam 

taip pat reikia pasiūlyti ne tik darbą, bet ir laisvalaikio praleidimo galimybes. Tačiau analizuojamos 

investicijos į gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimą nėra vienintelis veiksnys, lemiantis žmogiškųjų 

išteklių išlaikymą bei pritraukimą. Dažnu atveju vienas pagrindinių veiksnių būna gerai apmokamas 

darbas ar tiesiog darbas.  
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Vis dėlto, veiksmų programų lėšos miestų ir miestelių gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimui, 

atsižvelgiant į atliktų investicijų pobūdį, tikėtina, turėjo teigiamą poveikį išlaikant esamus 

žmogiškuosius išteklius, pritraukiant aukštos kvalifikacijos darbo jėgą, vykdant emigracijos prevenciją. 

Kaip toks poveikis galėjo pasireikšti, iliustratyviau atspindi įžvalgos iš atliktos geros praktikos 

pavyzdžių analizės. 

Pavyzdžiui, surinkta informacija rodo, kad atnaujinus miesto centrinę dalį Marijampolėje pagerėjo 

laisvalaikio praleidimo galimybės, miesto gyventojai labiau didžiuojasi savo miestu ir labiau džiaugiasi 

čia gyvendami. Kita vertus, net 40 proc. atliktos gyventojų apklausos respondentų nurodė, kad, jų 

nuomone, šios investicijos prie emigracijos iš Marijampolės miesto mažinimo visai neprisidės, tuo 

patvirtindami kitų faktorių svarbą gyventojų migracijai. Taigi, sunku tiksliai įvertinti, kiek investicijos į 

viešųjų erdvių atnaujinimą turėjo įtakos išlaikant ar pritraukiant aukštos kvalifikacijos darbo jėgą.  

Atitinkamai, atliktos investicijos į gyvenamosios teritorijos regeneravimą Jonavos miesto 

žemutinėje dalyje rodo, kad, nepaisant pagerėjusių laisvalaikio praleidimo galimybių, gyventojų 

pasitenkinimo dėl jų gyvenamojoje teritorijoje pastaraisiais metais daromų pokyčių, tokių investicijų 

poveikis vykdant emigracijos prevenciją nėra ryškus. Atliktos apklausos respondentai yra gana 

skeptiški dėl atliktų investicijų potencialo sumažinti emigraciją iš Jonavos miesto. 

Tiek Marijampolės, tiek Jonavos miestų gyventojų skaičiaus kitimo statistika per pastaruosius pora 

metų taip pat nėra geresnė nei kitų panašių miestų atveju, tačiau tokių investicijų poveikis pasireiškia 

ne iš karto, todėl daryti konkrečias išvadas per anksti. 

Transporto infrastruktūros poveikį išlaikant ir pritraukiant žmogiškuosius išteklius būtų galima 

vertinti atsižvelgiant į aplinkkelių daromą poveikį investicijų pritraukimui bei verslo 

konkurencingumui. Kaip rodo Vilniaus aplinkkelių atvejo studija, patogus susiekimas gali būti 

laikomas vienu iš verslo konkurencingumo bei verslo įsikūrimo konkrečioje vietovėje veiksnių. Visgi 

investicijos į aplinkkelius greičiausiai nėra esminis veiksnys išlaikant ar pritraukiant kvalifikuotus 

žmogiškuosius išteklius ir jos laikytinos tik papildomu faktoriumi. 

Tikėtina, kad investicijų poveikis gerinant žmogiškųjų išteklių migracijos balansą labiau pasireiškia 

tais atvejais, kuomet mažoje gyvenamojoje vietovėje nuosekliai plėtojami santykinai dideli traukos 

objektai.  

Konkretus investicijų į Zyplių dvaro sodybos rekonstrukciją pavyzdys rodo, kad veiksmų programų 

lėšos miesto / miestelio gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimui gali turėti teigiamą poveikį 

populiacijos stabilizavimui. Nors, remiantis Lukšių miestelio, kuriame yra Zyplių dvaras, gyventojų 

apklausa, atrodo, kad investicijos į dvaro rekonstrukciją tik neženkliai prisidėjo / prisidės prie 

emigracijos iš Lukšių miestelio mažinimo, tačiau tos pačios apklausos rezultatai rodo, kad dėl 

rekonstrukcijos į miestelį atvyko / atvyks gyventi žmonės iš kitų vietovių. Tą patvirtina Lukšių seniūno 

teiginiai, kad Lukšių miestelio gyventojų skaičius pastaruoju metu stabilus bei kad brangsta 

nekilnojamasis turtas Lukšiuose (pastarąjį teiginį patvirtina ir Lukšių miestelio gyventojų apklausos 

rezultatai). 

Vertinant, kiek investicijos į Lukšių dvaro rekonstrukciją turėjo įtakos išlaikant ar pritraukiant aukštos 

kvalifikacijos darbo jėgą, nustatyta, kad toks poveikis pirmiausia pasireiškia per meno kūrėjus, 

kadangi dvaras su keturių meno rūšių dirbtuvėmis ir daug lankytojų pritraukiančiais renginiais yra 

tikrai patraukli vieta, sukviečianti žymiausius Lietuvos tautodailės meistrus.Mažiau akivaizdi, bet 

neatmestina ir įtaka kitų sričių aukštos kvalifikacijos žmogiškiesiems ištekliams. Dvare vykstantys 

renginiai, tokie kaip vasaros kino festivalis „Sidabrinės gervės“, dvaro filmoteka ir pan., aktualesni 

menu besidomintiems ir paprastai geresnį išsilavinimą turintiems asmenims. Lukšių seniūnijoje 
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veikiančios maisto pramonės, tekstilės įmonės ir kiti verslai neapsieina be kvalifikaciją turinčių 

darbuotojų, o dvare vykstanti kultūrinė ir pramoginė veikla leidžia gerai tenkinti tokių darbuotojų 

laisvalaikio poreikius. Todėl dvaro rekonstrukcija, nors ir negali būti laikoma esminiu veiksniu 

išlaikant ar pritraukiant kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius, vis dėlto yra svarbus gyvenimo kokybės 

elementas veiksnių visumoje, lemiančioje žmogiškųjų išteklių išlaikymą ar pritraukimą. 

Apibendrinant, geros praktikos pavyzdžių analizė rodo, kad analizuojamų investicijų dėka pagerinta 

gyvenimo aplinka ir kokybė turėjo vienokį ar kitokį teigiamą poveikį išlaikant ir pritraukiant 

kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius. Vienais atvejais tokia įtaka pasireiškia labiau tiesiogiai, 

pavyzdžiui, pagerintos kultūrinės veiklos galimybės Zyplių dvaro sodyboje leis pritraukti daugiau ir 

žymesnių tautodailininkų. Kitais atvejais tokia įtaka pasireiškia labiau netiesiogiai, pavyzdžiui, 

didmiesčio aplinkkelių atveju toks poveikis labiau pasireikš per pritrauktas privačias investicijas, 

kuriančias darbo vietas. 

Kaip rodo atlikto ekonometrinio modeliavimo rezultatai, vertinamos 2007-2013 m. struktūrinės 

paramos investicijos taip pat sukūrė kiekybinį poveikį užimtumui ir nedarbo lygiui, taigi, tikėtina, 

prisidėjo ir išlaikant bei pritraukiant žmogiškuosius išteklius  

Pav. 18 vaizduoja veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius sukeltą metinį užimtumo lygio 

pokytį bei nedarbo lygio pokytį procentiniais punktais, lyginant su scenarijumi „be investicijų“. 

Užimtumo lygio ir nedarbo lygio pokyčiai atrodo kaip vienas kito veidrodinis atspindys, kadangi 

nebuvo galimybių modeliuoti tarptautinių migracijos srautų44. Atlikta simuliacija parodė, kad nedarbo 

lygis 2011 ir 2012 m. dėl investicijų poveikio buvo beveik 1,7 procentinio punkto mažesnis, lyginant su 

scenarijumi „be investicijų“, tačiau tai yra nedaug, lyginant su ženkliu 2008 m. pabaigoje prasidėjusios 

recesijos iššauktu nedarbo lygio šuoliu bei vis dar išliekančiu dideliu nedarbo lygiu, viršijančiu 12 

proc.45 

 

Pav. 18. Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius poveikis užimtumui (proc.) ir nedarbo 
lygiui (proc. p.)  
Šaltinis: UAB BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai 

                                                           

44Pavyzdžiui, Airijos atveju, kai migracijos srautai gali būti modeliuojami tiksliai, dėl ES fondų investicijų 
sukurtos (tarkime) 100 darbo vietų bedarbių skaičių sumažintų ženkliai mažiau nei 100, kadangi vidaus 
užimtumo skatinimas paskatintų emigravusiųjų sugrįžimą. 

452012 m. trečiąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 12,3 proc. 

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

P
ro

c.
 /

 P
ro

c.
 p

. 

Poveikis užimtumui, proc. Poveikis nedarbo lygiui, proc. p.



90 

 

Pav. 19 rodo veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius sukeltą užimtųjų skaičiaus pokytį, 

lyginant su scenarijumi „be investicijų“. Įsibėgėjant veiksmų programų įgyvendinimui, auga dėl 

analizuojamų investicijų sukurtų darbo vietų skaičius, kuris aukščiausią 26–27 tūkst. užimtųjų tašką 

pasiekia 2011–2012 metais. Tačiau vėliau papildomas užimtųjų skaičius sparčiai krenta ir, 2015 m. 

pabaigoje pasibaigus paramos teikimui, išlikęs ilgalaikis užimtųjų prieaugis yra gana kuklus, 

sudarantis apie 3 tūkst. Čia dar kartą būtina pabrėžti, kad 35 paramos priemonių investicinis paketas 

vertinamas izoliuotai nuo ateinančios finansinės perspektyvos, todėl atliktas modeliavimas rodo 

darbuotojų atleidimus baigiantis ir pasibaigus 2007-2014 m. veiksmų programų įgyvendinimui. 

Realybėje besibaigiančias veiksmų programas pakeis 2014–2020 m. laikotarpio ES struktūrinė parama, 

kuri įneš savo teigiamą poveikį užimtumui. 

 

 

Pav. 19.Veiksmų programų investicijų į miestus ir miestelius poveikis užimtųjų skaičiui  
Šaltinis: UAB BGI Consulting atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai 
 

Apibendrinant, makroekonometrinio modeliavimo rezultatai, atskleidę analizuojamų investicijų 

paskatintą užimtumą, kartu rodo, kad buvo prisidėta išlaikant bei pritraukiant žmogiškuosius išteklius. 

Dėl analizuojamų veiksmų programų investicijų sukurtos darbo vietos reiškia, kad investicijas 

atlikusiuose miestuose ir miesteliuose buvo išlaikyti, o greičiausiai taip pat ir pritraukti žmogiškieji, 

tarp jų ir kvalifikuoti darbo ištekliai. 

 

6.3. Investicijų poveikis aplinkinėms teritorijoms 

 

Vertinant investicijų poveikį aplinkinėms teritorijoms, pirmiausia kyla metodologinis klausimas, 

kokiais kriterijais remiantis galima identifikuoti teritoriją, patenkančią į miesto/ miestelio (arba dar 

tiksliau konkrečių įgyvendintų investicijų) įtakos zoną. Mokslinėje literatūroje plačiai analizuojama 

urbanizuotų vietovių, ypač didžiųjų miestų, realių ribų dilema. Administracinės vietovės ribos labai 

dažnai yra pakankamai sąlyginės, o daugelis urbanizuotoje teritorijoje vykstančių pokyčių tiesiogiai 

veikia ir aplinkines zonas. Remiantis šiuolaikinėmis urbanistinėmis teorijomis miestai suvokiami kaip 

labiau atviros sistemos, fizinės ir socialinės erdvės, kurių poveikis neapsiriboja administracinėmis ar 

politinėmis ribomis (Hidle, Farsund, Lysgard, 2009). Pirmiausia taip vyksta todėl, kad urbanizuota 
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teritorija yra natūralus traukos centras, generuojantis tiek reguliarius (pavyzdžiui, namai-darbas), tiek 

tikslinius (pavyzdžiui, poreikis pasinaudoti konkrečiomis paslaugomis, išspręsti administracinius 

klausimus) gyventojų srautus iš aplinkinių teritorijų. Dažnu atveju urbanizuotoje teritorijoje esančios 

gydymo įstaigos, mokyklos, viešojo administravimo institucijos aptarnauja platesnę negu apibrėžta 

administracinėmis ribomis teritoriją. Vadinasi, bet koks viešosios erdvės, viešųjų paslaugų kokybės 

pokytis paveiks ne tik santykinai siauros apibrėžtoje teritorijoje gyvenančių žmonių dalies, bet ir 

platesnio rato gyventojų gyvenimo kokybę.  

Analizuojant konkrečias šalies vietoves ir jose teikiamų viešųjų paslaugų pobūdį, galima pastebėti, kad 

įstaigos, tiesiogiai aptarnaujančios ne tik tos administracinės vietovės, kurioje yra įsikūrusios, 

gyventojus bene labiausiai būdingos miesteliams. Miesteliuose, kaip seniūnijos centruose, įprastai yra 

bendrojo ugdymo mokykla, vaikų darželis, pirminės sveikatos priežiūros įstaiga, kultūros centras ir 

pan. Šios įstaigos aptarnauja didesniąją dalį ar net visą seniūnijos teritoriją, priklausomai nuo 

seniūnijos dydžio ir gyvenviečių tipo. Miestelio svarba ypač išryškėja seniūnijose, kuriose vyrauja labai 

mažos, keliasdešimt gyventojų teturinčios gyvenamosios vietovės. Vertinime detaliai analizuojami 

miesteliai priklauso įvairaus dydžio seniūnijoms, kuriose gyventojų skaičius svyruoja nuo apytikriai 

2300 iki 5500 gyventojų. Atitinkamai, investicijos į vidutinio analizuojamo miestelio viešųjų paslaugų 

infrastruktūrą ir kokybę, be miestelio gyventojų, galėtų būti aktualios dar maždaug 2000 gyventojų. 

Realus papildomas gyventojų, patiriančių ES paramos miesteliui poveikį, skaičius svyruoja 

priklausomai nuo seniūnijos tipo ir konkrečios viešąsias paslaugas teikiančios įstaigos aptarnaujamos 

teritorijos. Pavyzdžiui, Ruklos seniūnija yra santykinai labai nedidelė, o didžioji dalis seniūnijos 

gyventojų gyvena Ruklos miestelyje. Baisogalos seniūnijoje gyventojų skaičius santykinai didelis ir 

seniūnijoje, be Baisogalos miestelio, yra dar keletas po kelis šimtus  žmonių turinčių miestelių ir kaimų, 

kurių gyventojai dalį viešųjų paslaugų gauna savo gyvenamojoje vietovėje, bet ne seniūnijos centre. 

Vertinimo metu atlikta seniūnijų specialistų apklausa rodo, kad aplinkinių vietovių gyventojų skaičius, 

kurį aptarnauja miesteliuose veikiančios įstaigos, priklauso nuo konkrečios įstaigos veiklos srities ir 

atitinkamai panašaus pobūdžio įstaigų tinklo kaimiškose vietovėse. Mažiausias aptarnaujamos 

teritorijos spindulys (apie 6 km) ir atitinkamai mažiausias aptarnaujamų ne miestelio gyventojų 

skaičius (apie 40 proc. visų aptarnaujamų asmenų sudaro ne miestelio gyventojai) tenka viešosioms 

bibliotekoms, kurių tinklas kaimiškose vietovėse tradiciškai gana tankus, o kiekviena seniūnija įprastai 

turi bent po pora bibliotekų. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos dėl savo specifikos aptarnauja 

didesnes teritorijas ir didesnius gyventojų kiekius – miestelio pirminės sveikatos priežiūros centras, 

be miestelio žmonių, papildomai aptarnauja antra tiek ir daugiau aplinkinių teritorijų gyventojų 

maždaug 10 km spinduliu. Bendrojo ugdymo mokyklos, socialinių paslaugų centrai, jeigu miestelyje 

teikiamos tokios paslaugos, taip pat labai svarbūs aplinkinių teritorijų gyvenimo kokybei, kadangi 

įprastai apie pusę jų lankytojų gali sudaryti ne miestelio, bet aplinkinių kaimiškųjų vietovių gyventojai. 

Apibendrinant, socialinės srities (švietimo, kultūros, sveikatos, socialinių paslaugų) infrastruktūros ir 

paslaugų kokybės gerinimas miesteliuose aktualus gyvenimo kokybės gerėjimui vidutiniškai 9 km 

spinduliu aplink miestelį esančiose gyvenamosiose vietovėse, kurių bendras gyventojų skaičius yra 

labai panašus į miestelio gyventojų skaičių.   

Kitas aspektas, kuriuo urbanizuotų teritorijų plėtra gali paveikti aplinkines teritorijas – vadinamasis 

miesto ir kaimo ryšys, atsirandantis dėl paties miesto poreikių žemės ūkio produkcijai, taip pat miestui 

veikiant kaip pirminės žemės ūkio produkcijos perdirbimo ir distribucijos į platesnes: regioninę, 

nacionalinę ar tarptautines– rinkas centrui (Tacoli, 2003). Atitinkamai, urbanizuotos vietovės 

stiprėjimas gali paskatinti aplinkinių kaimiškųjų vietovių ekonominį augimą, susijusį su didėjančiais 

pirminės produkcijos poreikiais, o kartais ir su naujos produkcijos, skatinančios žemės ūkio veiklos 

diversifikaciją ir gamybą, poreikiu. Šis poveikio aspektas labiau susisijęs su investicijomis į 
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ekonomikos augimą skatinančias priemones, kurių dėka miestai augtų kaip vartojimo ir perdirbimo 

centrai. Visgi šiame vertinime nagrinėjamos struktūrinių fondų investicijos tiesioginių sąlygų tokiam 

augimui sukūrė santykinai mažai (plačiau žr. 6.1.1. poskyrį), todėl išvadų apie miestų ekonominio 

augimo poveikį aplinkinėms teritorijoms daryti negalima. Tiesa, dalis įgyvendintų viešųjų erdvių 

atnaujinimo projektų, ypač, kai renovuotos miestų centrinės dalys, atgaivinti lankytojų traukos centrai, 

priklausomai nuo vietos valdžios ir bendruomenės iniciatyvų yra potencialūs taškai, kuriuose galėtų 

veikti smulkių vietos ūkininkų produkcijos turgelis, amatininkų prekyvietės ir pan. Kaip rodo įvairių 

šalių patirtis (Bullock, 2000), tokia praktika kuria įvairialypes naudas ne tik pačiam miestui ir jo 

gyventojams, produkcijos platintojams, bet ir visam vietiniam regionui, kadangi daugiau gyventojų 

lėšų išleidžiamų maistui lieka cirkuliuoti vietos regione, atitinkamai auginant vietos ekonomiką. 

Vertinimo metu analizuojant įgyvendintų projektų aprašus, atliekant atvejo studijas, konkretūs planai 

regeneruojamose viešosiose erdvėse sukurti prekybos vietas vietos produkcijos platintojams nebuvo 

užfiksuoti, tačiau tai yra reali galimybė, kuri tikėtina bus realizuota bent pavieniuose miestuose.  
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7. Miestų plėtros skatinimo instrumentai 
 

7.1. Integruota miestų plėtra 

7.1.1. Integruotosios tvarios miestų plėtros samprata 

 

Europos Komisija ragina 2014-2020 m. programavimo laikotarpiu plačiai taikyti integruotuosius 

tvarios miestų plėtros veiksmus, kuriems turėtų būti skiriama ne mažiau kaip 5 proc. visų valstybei 

narei tenkančių ERPF lėšų46. Bendras požiūris, kas yra integruota tvari miestų plėtra ir kokios 

investicijos reikalingos darnaus miesto augimo užtikrinimui, gana detaliai atsiskleidžia akademinių, 

praktinių tyrimų studijose, pastarųjų metų politikos dokumentuose. Vieningai pripažįstama, kad 

miestų pokyčiai ir jų vaidmens stiprinimas, siekiant Europa 2020 ir kitų strateginių tikslų, 

neatsiejamas nuo subalansuotos ir kompleksinės kiekvieno miesto strategijos, kurioje integruojamos 

pagrindinės miesto plėtrą skatinančios sritys. Europos ateities miesto vizija remiasi tokiomis 

esminėmis sritimis:   

 

- Socialinė sanglauda, apimanti prieinamas ir kokybiškas socialines, sveikatos priežiūros, 

švietimo paslaugas ir būstą;  

- Demokratija ir kultūrų dialogas; 

- Tvari ir ekologiška aplinka; 

- Ekonomikos augimas ir miesto, kaip ekonomikos augimo variklio, stiprinimas.  

 

Europos parlamentas47 rekomenduoja, kad sanglaudos politika miestuose būtų sutelkta į tris tikslus – 

aplinkos tvarumą, socialinę ir ekonominę infrastruktūrą ir paslaugas bei nenaudojamų miestų 

teritorijų regeneraciją. Pirmasis tikslas susijęs su siekiu išlaikyti ir pagerinti oro kokybę miestuose, 

nedaryti žalos kitiems gamtiniams objektams; antrasis – padėti miestams modernizuoti konkretiems 

regiono poreikiams aktualią infrastruktūrą ir paslaugas, trečiasis – su poreikiu atkurti buvusias 

pramonines, užterštas teritorijas ir jas pritaikyti miesto funkcijoms.   

Teorinės nuostatos ir atlikti tyrimai taip pat rodo, kad paskatinti regiono / miesto augimą galima tik 

taikant kompleksinį požiūrį, konkrečiai, viešosios intervencijos nukreipimas vien į infrastruktūrą 

nebus sėkmingas, jeigu kartu nebus skatinami tokie endogeninio augimo veiksniai kaip žmogiškasis 

kapitalas ir inovacijos. 

Siekiant, kad miestų tvarios plėtros idėjos būtų išties realizuotos, reikalingi konkretūs mechanizmai ir 

veiksmai, keičiantys įprastą ir dažniausiai taikomą praktiką. Toledo deklaracijoje48, remiantis praktine 

regioniniu ar vietiniu lygiu vykdytų integruotų miestų strategijų patirtimi, pažymėti pagrindiniai 

tvaraus miesto investicijų planavimo ir įgyvendinimo aspektai – sektorinio požiūrio į miesto 

                                                           
46 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių su Europos regioninės plėtros fondu 
ir investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006, COM(2011) 614 final 

472011 m. birželio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos miestų darbotvarkės ir jos ateities vykdant 
sanglaudos politiką (2010/2158(INI)) 

48priimta Ministrų susitikime dėl urbanistinės plėtros, vykusiame 2010 m. birželio 22 d. Tolede, Ispanijoje 
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problemas atsisakymas, investicijų ir trumpalaikių tikslų aiški sąsaja su ilgalaike strategija, investicijų 

lokalizavimas aiškiai apibrėžtose optimalaus dydžio teritorijose.  

Įprastinio sektorinio požiūrio atsisakymas ir perėjimas prie holistinio mąstymo ir matymo reiškia, kad 

planavimo centre yra miestas kaip visuma, kuri turi būti valdoma ir plėtojama kompleksiškai. 

Specifinės, „sektorinės“ problemos turi būti sprendžiamos tik kaip šios visumos dalys. Holistinis 

požiūris indikuoja, kad visi tvaraus miesto aspektai – ekonominis, socialinis, kultūrinis, 

aplinkosauginis – turi būti plėtojami neatsietai, kartu, kuomet poveikis vienai sričiai teigiamai veikia ar 

bent jau nekenkia kitoms. T.y. integruoto požiūrio taikymas reikalauja rasti kompromisą ir išspręsti 

visų miesto plėtros aspektų suderinamumą, orientuojantis į bendrus miesto plėtros tikslus. URBAN 

iniciatyvos patirtis parodė, kad holistinis požiūris į urbanizuotoms teritorijoms kylančias problemas 

yra sėkminga strategija, stiprinanti sinergiją tarp skirtingų intervencijų į fizinėę infrastruktūrą, 

ekonominę ir socialinę plėtrą49. 

Miesto investicijų strateginis planavimas ir aiškūs ryšiai tarp trumpo, vidutinio ir ilgo laikotarpio 

tikslų taip pat pabrėžiami kaip ypač svarbus tvarios miestų vystymosi plėtros aspektas. Ilgalaikė vizija 

ir aiškus veiksmų planas aktualūs ne tik planingai susiejant skirtingas vienu metu daromas investicijas, 

bet ir užtikrinant jų tęstinumą laike. Įprastai miestams aktualios struktūrinės problemos negali būti 

išsprendžiamos vienkartinėmis investicijomis, bet reikalauja tęstinių ir nuoseklių pastangų. Kaip rodo 

praktika, sėkminga miestų regeneracija ir augimas vyksta daugelį metų laikantis nusistatytos krypties 

ir nuosekliai ją stiprinant. Todėl konkrečios investicijos ir trumpalaikių tikslų įgyvendinimas turi būti 

ilgalaikės strategijos dalis.  

Galiausia, integruotas požiūris reikalauja bendras vizijas ir strateginius tikslus įgyvendinti konkrečiose 

teritorijose lokalizuotais veiksmais. Vien faktas, kad investicijos skirtos konkrečiam miestui dažnai yra 

nepakankamas sukurti realiam poveikiui. Miestuose, kuriuose objektų (namų, gatvių ir pan.) ir 

subjektų (fizinių ir juridinių asmenų) buvimo vietos gali būti apibrėžtos konkrečiomis lokacijomis 

(rajonais, kvartalais), įprastai naudingiau ir efektyviau įgyvendinti teritoriškai koncentruotas 

strategijas negu imtis veiksmų pavienių objektų ir subjektų, išsklidusių visame mieste, atžvilgiu (t.y. 

namas po namo visame mieste ir pan.) .T.y. planuojamos investicijos turi turėti aiškią erdvinę viziją ir 

nebūti tiesiog izoliuotų veiksmų suma.      

Itin svarbu, kad strateginio planavimo, investicijų kompleksiškumo ir jų koncentravimo principai turi 

būti ne tik deklaratyvūs, bet ir realūs. Tai yra iššūkis, kuriam dėmesys turi būti skiriamas visame 

integruotų teritorinių investicijų planavimo ir įgyvendinimo cikle bei visų lygmenų institucijų. 

Studijose, analizuojančiose integruotų strategijų įgyvendinimo patirtį (Colini, Tripodi, 2010), 

pastebimos tendencijos, kuomet vietoj išties ilgalaikę strategiją palaikančių investicijų finansuojamas 

tik pavienių miesto „pirkinių sąrašas“. Teigiama, kad dokumentuose pateikiami integruoti darnios 

plėtros veiksmai gali būti tik korektiška priedanga paviršutiniškiems veiksmams, kurie nesukuria 

laukto / deklaruoto efekto.    

Visų išvardintų aplinkybių įgyvendinimas ir rizikų mažinimas neatskiriamas nuo veiksmų 

koordinavimo. Tai ir „kryžminis koordinavimas“ tarp skirtingų sektorių (atsisakant sektorinio 

požiūrio ir ieškant bendrų vardiklių), ir „vertikalus koordinavimas“ tarp visų administravimo sistemos 

lygmenų (ES – nacionalinis – regioninis – vietinis), ir „horizontalus koordinavimas“ tarp visų galimų 

partnerių, įtrauktų į miestų plėtros procesus (viešojo sektoriaus, verslo, nevyriausybinio sektoriaus, 

bendruomenės atstovus), derinant „iš viršaus į apačią“ ir „iš apačios į viršų“ principus.  

                                                           
49 Ex-post evaluation URBAN Community initiative (1994-1999), atliko - GHK, užsakovas – Europos Komisija, 
2003 
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Įgyvendinamų priemonių sąrašas turi būti nuspręstas pagal konkretaus miesto sprendžiamą problemą 

ir pasirinktą investavimo strategiją. Miesto tikslai, žinoma, turi būti siejami su bendrais Europa 2020 

prioritetais, iš kurių Europos Komisija pirmiausiai siūlo susitelkti į prioritetinius tikslus,apimančius 

mažo anglies dioksido kiekio išskyrimo strategijas, tvarų miesto transportą, miesto aplinkos gerinimo 

veiksmus bei fizinį ir ekonominį nepažangių miesto sričių, įskaitant gyvenamųjų namų, atnaujinimą. 

 

7.1.2. Integruotos miestų plėtros patirtis 

 

Svarstant, kaip integruotieji tvarios miestų plėtros sprendimai galėtų būti pritaikyti 2014-2020 m. 

programavimo periode, aktualu atsižvelgti į panašių miestams skirtų iniciatyvų patirtį.  

Tikslai, keliami integruotosios tvarios miestų plėtros veiksmų įgyvendinimui, labai glaudžiai susiję su 

Europos Bendrijų iniciatyvos URBAN patirtimi. Galima laikyti, kad 2014-2020 m. programavimo 

laikotarpiu skatinamas išskirtinai miestams skirtų priemonių įtraukimas į veiksmų programas yra ne 

kas kita, kaip URBAN iniciatyvos tąsa. Būtent URBAN įgyvendinimo metu buvo koncentruojamasi į 

kompleksinių miestų problemų sprendimą taikant integruotas strategijas. 

Bendrijos iniciatyva URBAN I (1994-1999), kurią pratęsė URBAN II (2000-2006), buvo parengta 

atsižvelgiant į tai, kad urbanistinės teritorijos turi didelį augimo ir konkurencingumo potencialą, kuris 

nėra visiškai išnaudojamas dėl tokių iššūkių, kaip didelis nedarbo lygis, nusikalstamumas, žema 

gyvenimo kokybė ir pan., o vietos valdžia ne visuomet pajėgi visapusiškai kovoti su šiomis 

problemomis dėl ribotų finansinių išteklių. Turint omenyje urbanistinių teritorijų problematikos 

kompleksiškumą, URBAN I iniciatyvai keltas tikslas integruotai spręsti tipines urbanistinių teritorijų 

problemas, sukuriant palankią socialinę ir ekonominę aplinką. URBAN II tikslai išliko faktiškai tokie 

patys, tik galbūt dar labiau buvo pabrėžiamas darnios miestų regeneracijos ir plėtros prioritetas. 

Iniciatyva skirta ekonominiam ir socialiniam izoliuotų, skurstančių krizinių miesto zonų gaivinimui ir 

jų problemų, tokių kaip nedarbas, tam tikrų socialinių grupių atskirtis ir pan., sprendimui. Atitinkamai, 

tokių ir panašių problemų koncentracija buvo svarbūs kriterijai parenkant teritorijas, kuriose 

įgyvendintos URBAN programos. 

Tinkamos URBAN I teritorijos apėmė urbanizuotus rajonus miestuose arba miestų aglomeracijas, 

kuriose gyventojų skaičius viršijo 100 000. Tam tikrais išimtiniais atvejais tinkama teritorija galėjo 

būti laikoma ir mažesni miestai, tačiau visais atvejais tai turėjo būti geografiškai apibrėžta, tankiai 

apgyvendinta teritorija, kuriai būdingas didelis nedarbo lygis, apleista infrastruktūra, prastos 

gyvenimo sąlygos ir įvairių patogumų trūkumas. Prioritetas teiktas tų miestų programoms, kurios 

atspindėjo teritorijos ilgalaikę plėtros strategiją. URBAN II laikotarpiu buvo išplėstas galimų tikslinių 

teritorijų sąrašas, neapsiribojant didelių ir vidutinių miestų rajonais, bet įtraukiant ir mažus miestus, 

kuriuose gyventojų skaičius siekia 20 000, o atskirais atvejais tik 10 000 asmenų. Taip pat prie tipinių 

spręstinų miesto problemų papildomai buvo įtraukti imigrantų, pabėgėlių, etninių grupių klausimai. 

 

Miestų, dalyvaujančių URBAN iniciatyvoje, sąrašai buvo sudaromi kiekvienos valstybės narės 

iniciatyva ir pasirinkimu. URBAN I atrankos procedūros vykdytos keliais skirtingais būdais: skelbiant 

atvirą konkursą (vienintelis kriterijus – mieste turi būti ne mažiau kaip 100 000 gyventojų) ir 

miestams konkuruojant tarpusavyje (pavyzdžiui, Austrijoje, Suomijoje, Graikijoje, Portugalijoje, 

Ispanijoje); skelbiant ribotą konkursą, kuomet pasiūlymus kviečiami teikti miestai, atitinkantys 

pirminius valstybės narės nustatytus kriterijus (pavyzdžiui, Prancūzijoje); skelbiant ribotą kvietimą, 
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skirtą tik iš anksto atrinktiems miestams (pavyzdžiui, Liuksemburge, Nyderlanduose, Švedijoje). 

Įdomu pastebėti, kad nors tokie patys miestų atrankos būdai buvo taikyti ir URBAN II metu, kai kurios 

šalys nusprendė pakeisti URBAN I taikytą praktiką ir santykinai padaugėjo valstybių, kurios atsisakė 

atviro konkurso ir tikslines teritorijas rinkosi riboto konkurso ar riboto kvietimo keliu.  

Urban iniciatyvos įgyvendinimo faktai rodo, kad miestams, turintiems daugiau kaip 100 000 gyventojų, 

skirtos URBAN I iniciatyvos viena programa (viso buvo įgyvendinta 118) vidutiniškai apėmė 5,8 kv. 

km teritoriją50, kurioje yra 27 000 gyventojų, kiekvienam iš jų teko vidutiniškai apie 400 eurų 

investicijų. Dažniausiai investicijos buvo skirtos infrastruktūros gerinimui (38 proc. visų investicijų), 

kiek mažiau – verslo skatinimui ir užimtumo didinimui (32 proc.), taip pat socialinės įtraukties 

gerinimui (23 proc.)51. Svarbu pastebėti, kad išlaidų atskiroms sritims vidurkiai nevisiškai atspindi 

labai skirtingus konkrečių šalių pasirinkimus. Pavyzdžiui, investicijos į infrastruktūrą Italijoje sudarė 

apie 62 proc. visų investicijų, o Danijoje – tik 10 proc., investicijos, skirtos verslui skatinti ir užimtumui 

didinti, Nyderlanduose siekė 52 proc. visų investicijų, o Italijoje – tik 18 proc. 52 

URBAN metu taikyti integruotieji veiksmai reiškė, kad problemoms spręsti skirtos investicijos yra 

susijusios ne tik tuo, kad įgyvendinamos tame pačiame mieste, bet kartu turi aiškesnį tiesioginį ryšį.  

 

Atskirų miestų rajonų kompleksinių problemų sprendimui buvo taikomos plataus masto strategijos, 

derinančios investicijas į fizinę infrastruktūrą, verslo aplinką, žmogiškuosius išteklius. Tokie gerosios 

praktikos pavyzdžiai atskirose valstybėse buvo taikomi ir 2007-2013 m. laikotarpiu. Pavyzdžiui, 

Vengrijos miestams, siekiantiems gauti 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimą miesto 

atnaujinimo veiksmams, tapo privaloma parengti integruotą miesto plėtros strategiją, t. y. 7-8 metų 

trukmės strateginį dokumentą, orientuotą į įgyvendinimą ir keliantį sektorinius bei teritorinius tikslus. 

Šio dokumento didžiausia naujovė buvo ta, kad miestai turėjo parengti kovos su socialine atskirtimi 

planus. Į tokius planus taip pat buvo įtrauktas socialinės atskirties teritorijų ir numatytų veiksmų 

socialinio poveikio vertinimas, remiantis griežtai nustatytais rodikliais. Be to, turėjo būti parengtos 

kovos su segregacija programos, įskaitant pagrindinių intervencijos krypčių viziją. Turėjo būti 

naudojamas sudėtingas instrumentų rinkinys, akcentuojantis vietos būsto, švietimo, socialinės ir 

sveikatos priežiūros sąlygas. Kovos su segregacija planus ir programas turėjo įvertinti nepriklausomi 

ekspertai, kurių pritarimas buvo būtinas miestams teikiant paraiškas gauti finansavimą miesto 

                                                           
50 http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/urban2/urban/initiative/src/frame1.htm 

51 Ex-post evaluation URBAN Community initiative (1994-1999), final report, 2003 

52 Ex-post evaluation URBAN Community initiative (1994-1999), final report, 2003 

Programa pagal URBAN I iniciatyvą Malmo mieste (Švedija) iš esmės buvo skirta stiprinti verslo paramos ir 

konsultacijų bazę bei didinti užimtumo galimybes, tačiau taip pat apėmė veiklas, kuriomis buvo atnaujinamos 

viešosios erdvės, plėtojama visuomeninė infrastruktūra. Vienas pagrindinių projektų pagal programą buvo 

industrinio pastato ir susijusių administracinių pastatų renovacija ir pritaikymas verslo subjektų poreikiams - 

šiuose pastatuose įsikūrė naujai sukurti verslo subjektai, kuriems pagalbą ir konsultacijas teikė naujai įsteigtas 

verslo konsultacijų centras.  

Programoje pagal URBAN I iniciatyvą Porte (Portugalija) infrastruktūros atnaujinimo veiklos buvo plačiai 

derinamos su socialinėmis veiklomis – vaikai ir jaunimas iš vietinių mokymo įstaigų buvo įtraukti kuriant 

pastatų dekoracijas, kurios buvo panaudojamos atnaujinant socialinius būstus. 
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atnaujinimo veiksmams. Beveik 200 Vengrijos miestų parengė integruotas miesto plėtros strategijas, 

įskaitant kovos su segregacija planus53. 

 

7.1.3. Integruotųjų tvarių miestų plėtros veiksmų įgyvendinimo galimybės 

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo nuostatų pasiūlyme 

numatyta, kad integruotųjų tvarios miestų plėtros veiksmų įgyvendinimas turės remtis integruotųjų 

teritorinių investicijų (ITI) instrumento panaudojimu, kaip tai numatyta Bendrųjų nuostatų 

reglamento54 pasiūlymo 99 straipsnyje. Pagal Bendrųjų nuostatų reglamento pasiūlymą veiksmas 

įgyvendinamas kaip integruota teritorinė investicija, kuomet reikalaujama laikytis integruoto požiūrio 

ir investuojama pagal daugiau negu vieną vienos ar kelių veiksmų programų prioritetinę kryptį.  

ITI – tai mechanizmas, skirtas suderinti paramą iš skirtingų struktūrinių fondų, siekiant įgyvendinti 

integruotas konkrečių vietovių strategijas. ITI yra tinkama priemonė bendriesiems veiksmams miestų 

srityse remti, nes ji siūlo galimybę derinti kelių šaltinių lėšas. ITI turėtų būti įgyvendinamos pagal 

parengtas integruotas teritorinio vystymosi strategijas, kurios priklausomai nuo pasirinktų tikslų ir 

investavimo strategijos, gali būti skirtos įvairaus mastelio funkcinėms teritorijoms – pavieniams 

kvartalams, miesto rajonams ar metropolinėms zonoms.  

 
 

 

                                                           
53„Cities of Tomorrow: Challenges, visions, ways forward” (2011), European Commission, Directorate General for 
Regional Policy, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final.p
df 

54Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos 
jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje programoje, bendros 
nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos 
bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, COM(2012) 496 final 

Fiziškai nusidėvėjusio ir su įvairiapusėmis socialinėmis problemomis susiduriančio Vengrijos sostinės 

Budapešto Magdolnos kvartalo regeneracija buvo finansuota 2007-2013 m. ERPF lėšomis. Investicijų sėkmę 

lėmė tai, kad kartu su nuskurdusio ir socialines problemas patiriančio rajono fiziniu atnaujinimu (atlikta 23 

pastatų, aikštės, mokyklos, bendruomenei skirtos sporto infrastruktūros rekonstrukcija) buvo finansuotos ir 

mokymų bei konsultacijų veiklos rajono gyventojams, padidinusios rajono gyventojų gebėjimus įsidarbinti, 

nusikalstamumo prevencijos programos. Įgyvendinamos regeneracijos programos tikslas – sukurti gyvybingą, 

saugią bei patrauklią gyvenamąją aplinką ir pakeisti prastą kvartalo įvaizdį, todėl didelis dėmesys buvo 

skiriamas aktyviam bendruomenės įtraukimui sprendžiant nusikalstamumo problemas. Policijos patruliai 

glaudžiai bendradarbiavo su vietos gyventojais, gerinant saugumą gatvėse, taip pat buvo įgyvendinamos 

specialios pagalbos programos priklausomybės ligomis sergantiems asmenims, organizuojami nusikalstamumo 

prevencijos mokymai, organizuojami laikini darbai benamiams asmenims ir pan. Svarbu pastebėti, kad kvartalo 

regeneracijos planai jau buvo suplanuoti ir pradėti vykdyti vietos valdžios ir privataus sektoriaus iniciatyva ir 

lėšomis, o ES struktūrinės paramos lėšos tik pratęsė ir ženkliai sustiprino pradėtos ilgalaikės strategijos 

įgyvendinimą.  
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Pav. 20. Galimas integruotųjų tvarios miestų plėtros veiksmų įtraukimas į 2014-2020 m. planavimo 
dokumentus per ITI instrumentą 
Šaltinis: Europos Komisija 

 

Kaip parodyta Pav. 20, per ITI priemonę susiejama kelių veiksmų programų (ar vienos veiksmų 

programos kelių prioritetų, priklausomai nuo to, koks planavimo dokumentų komplektas bus 

parengtas 2014-2020 m. periodui) prioritetinių krypčių parama. Čia svarbus vaidmuo teks 

prioritetinėms kryptims, apimančioms su miestais susijusius investavimo prioritetinius tikslus. 

Pagrindiniai galimi būdai, kaip ITI gali būti įtrauktos į planavimo dokumentus – konkrečių lėšų 

priskyrimas atskirose veiksmų programose arba atskiros veiksmų programos rengimas. Šiame 

programinių dokumentų rengimo etape įvairiose šalyse vyraujantis būdas yra lėšų, skirtų ITI 

įgyvendinimui, išskyrimas tematinėse veiksmų programose, prie kiekvienos prioritetinės srities 

nurodant ITI skiriamų lėšų apimtis. Pasilikimas prie įprastesnės, sektoriniu požiūriu, paremtos 

planavimo dokumentų sistemos atitinka tradicinę funkcinę valstybės valdymo institucijų sanklodą.     

Veiksmų programoje (-ose) ITI skirtos lėšos turėtų būti išskirtos prie kiekvienos prioritetinės krypties, 

t.y. nurodant kiekvienos ITI planuojamo finansavimo pagal kiekvieną prioritetinę kryptį apimtis. Toks 

išskyrimas reikalingas ne tik konkrečios lėšų dalies pagal prioritetinę kryptį ar priemonę rezervavimui 

ITI, bet ir užtikrinant galimybę ITI lėšų panaudojimą stebėti atskirai. Pavyzdžiui, Lenkijoje planuojama 

išskirti prioritetinių krypčių / priemonių dalis, numatytas ITI, ir jų stebėseną vykdyti partnerystės 

sutarties koordinavimo komiteto lygmeniu.   

Tokia ITI instrumento įtraukimo į veiksmų programą (-as) schema neturėtų kelti nerimo dėl 

„grįžimo“ prie sektorinio požiūrio. Reikalaujamą holistinį požiūrį į tvarią miesto plėtrą turės užtikrinti 

miestų rengiamos integruotos teritorinės strategijos, kuriose bus numatytos reikalingos investicijų 

sąsajos, o veiksmų programa (-os), šiuo požiūriu, vertintinos labiau kaip finansavimo, o ne planavimo 

instrumentas. Atitinkamai, siekti papildomo integruoto požiūrio stiprinimo per specializuotą veiksmų 

programą ar pan. nacionaliniu lygiu taikomus papildomus instrumentus, atsižvelgiant į papildomus 

kaštus, nebūtų efektyvu.  
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ITI neturi aiškių reikalavimų, kokiu būdu turi būti nuspręsta dėl investicijų paketo. Kelias iš esmės gali 

būti tiek „iš viršaus į apačią“, tiek ir „iš apačios į viršų“, o bendruomenės įtraukimas nėra privalomas. 

Taigi bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) principas, kurio tikslas yra įgyvendinti 

bendruomenės iniciatyvas griežtai laikantis „iš apačios į viršų“ principo, įgyvendinant ITI, gali būti 

naudojamas arba ne laisvu pasirinkimu. Toks pasirinkimas gali būti paliktas pačių miestų prerogatyvai.   

Svarstant partnerystės įgyvendinimo mechanizmus turėtų būti įvertintos ne tik neabejotinos 

partnerystės su socialiniais – ekonominiais partneriais, bendruomene naudos, bet ir galimos grėsmės. 

Kaip rodo URBAN I iniciatyvos patirtis, didelio skaičiaus oficialių partnerių įtraukimas į programų 

vykdymą sukūrė nemažą administracinę naštą ruošiant reikalingą dokumentaciją, tvirtinant 

sprendimus ir t.t. Kita vertus, bendruomenės, nevyriausybinio sektoriaus įtraukimas į miesto 

regeneracijos veiklas, jų gebėjimų valdyti projektus stiprinimas yra labai svarbi prielaida,siekiant 

užtikrinti paramos programos metu atnaujintos vietovės tolesnį sėkmingą funkcionavimą ir 

vystymąsi.55 

Sistema, pagal kurią turi būti įgyvendinamos ITI, vėlgi gali būti pasirenkama valstybių narių. Vienas iš 

pagrindinių ITI tikslų yra perduoti miestams kuo daugiau savarankiškumo planuojant ir įgyvendinant 

jų plėtros strategijas. Vienareikšmiškos nuomonės ir sprendimo, kaip turėtų būti valdomas ITI 

instrumentas nėra, tačiau egzistuoja bendras požiūris, kad integruotos strategijos turėtų būti 

valdomos vietos valdžios, regioninės plėtros subjektų ar bent jau nevyriausybinių organizacijų.56 Dar 

daugiau, konkrečiai miestų integruotos tvarios plėtros veiksmų įgyvendinimas turi būti deleguotas 

miestams, deleguotų funkcijų apimtis nustatant pagal šalies administravimo praktiką ir pajėgumus. 

Delegavimo laipsnis gali būti įvairus, o jį nustatant gali būti vertinga LEADER iniciatyvos patirtis 

(plačiau žr. 7.2.1. poskyryje). Miestams galima deleguoti nuo minimalių funkcijų tokių, kaip ITI 

paprojekčių vertinimo kriterijų nustatymo ir atrankos, galimai su jau veikiančios ES struktūrinės 

paramos administravimo sistemos subjektų pagalba, iki visiškos atsakomybės, kai miesto sukurta 

institucija tampa tarpine / įgyvendinančiąja ES struktūrinės paramos administravimo sistemos 

institucija. 

Lietuvos patirtis deleguojant ES struktūrinių fondų remiamų programų dalies administravimą 

tretiesiems subjektams įvairiapusė.  

Pagal Lietuvoje taikomą LEADER administravimo sistemą, vietos veiklos grupės turi autonomiją 

rengiant vietos plėtros strategijas ir vidutinės apimties autonomiją jas įgyvendinant. Vykdant vietos 

plėtros strategijas, vietos veiklos grupės atlieka kai kurias įgyvendinančios institucijos funkcijas –

skelbia kvietimus teikti paraiškas vietos projektams, taip pat juos vertina ir atrenka, tačiau galutinį 

atrinktų projektų sąrašą derina su Nacionaline mokėjimų agentūra. Ši sistema veikia gana sėkmingai. 

Kita vertus, kaip pastebi Europos audito rūmai57, vietos veiklos grupės ne visuomet pakankamai taiko 

metodą „iš apačios“, o projektai remiami neatsižvelgiant į jų efektyvumą,– kyla atrankos skaidrumo 

problemų. 

Kaip rodo 2007-2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo patirtis, naujų, tam tikra prasme epizodinių 

veikėjų įtraukimas į ES struktūrinės paramos valdymo ir administravimo sistemą sukuria nemažai 

administracinio pobūdžio iššūkių, kurie gali net nusverti tikėtinas programų ar priemonių 

                                                           
55 Ex-Post Evaluation of Cohesion Policy programmes 2000-06: The URBAN Community Initiative, atliko - 
ECOTEC, užsakovas – Europos Komisija, 2010 

56 Hahn J., Commissioner for Regional Policy, in The future EU cohesion policy: Investing in Europe’s cities, Warsaw, 
24 October 2011 

57Europos audito rūmų specialioji ataskaita Nr. 5/2010 „Kaimo plėtros Leader metodo įgyvendinimas“ 
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įgyvendinimo delegavimo naudas. Pavyzdžiui, įgyvendinant priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K, buvo 

pasitelkta Lietuvos mokslo taryba (visuotinės dotacijos valdytojas), kuriai perduota dalis 

įgyvendinančių institucijų funkcijų visuotinės dotacijos gavėjų atžvilgiu. Deja, nepakankama visuotinės 

dotacijos valdytojo administracinė patirtis, procedūrinis neparengtumas, specifiniai ES paramos 

administravimo reikalavimai sąlygojo nesklandumus vertinant potencialių visuotinės dotacijos gavėjų 

paraiškas, proceso atvirumo trūkumas sukėlė nepasitenkinimą ir nepasitikėjimą mokslo 

bendruomenėje.58 Nuolat dirbančioms įgyvendinančioms agentūroms tokios problemos faktiškai 

nebekyla arba yra operatyviai sprendžiamos.     

2007-2013 m. periode taikomas regionų projektų atrankos mechanizmas taip pat yra žingsnis į 

didesnį vietos veikėjų savarankiškumą. Regionų plėtros taryboms buvo deleguota funkcija atrinkti 

konkrečius regiono projektus, kurie vėliau bus finansuojami pagal veiksmų programų priemones. Nors 

didelių problemų neiškilo, vertinimai59 rodo, kad ne visi regionai taikė iš anksto patvirtintus projektų 

svarbos nustatymo kriterijus. Kadangi galutinis projektų atrankos sprendimas priimamas regiono 

plėtros taryboje balsuojant tarybos nariams, nepakankamos išankstinio projektų vertinimo 

procedūros kėlė galimas nepakankamo skaidrumo ir efektyvumo rizikas.  

Įvertinant praktinę patirtį, siūloma 2014-2020 m. miestų dalyvavimą ITI instrumente orientuoti į 

planavimo fazę. T.y. miestai savarankiškai turėtų nuspręsti, kokias problemas, kokiose teritorijose ir 

kokiomis konkrečiomis investicijomis spręsti. Toks modelis daugeliu aspektų atkartoja regionų 

projektų atrankos principus, kita vertus, miestams suteikiama dar daugiau savarankiškumo suplanuoti 

ne pavienius projektus, o visą kompleksinių investicijų paketą. Atsižvelgiant į tai, kad integruotosios 

tvarios miestų plėtros investicijos įgyvendinamos per ITI instrumentą yra ribotos ir gali padėti spręsti 

tik dalį miestams kylančių problemų, miestų rengiamos integruotosios tvarios plėtros strategijos 

turėtų turėti labai aiškias sąsajas su konkrečių teritorijų ilgo laikotarpio regeneravimo strategijomis. 

Vėlesnėse fazėse sutarčių įgyvendinimo priežiūrą, pirkimų priežiūrą, išlaidų tinkamumo vertinimą ir 

pan. perduodant veikiančioms įgyvendinančioms institucijoms.     

Pagrindiniai kriterijai, kurie turėtų būti taikomi sudarant miestams skirtų investicijų paketus 

(realizuojamus per ITI) – aiškus problemos įvardinimas bei sprendimo strategija, kompleksiškumas ir  

teritorinis apibrėžtumas (koncentracija). 

Kaip parodė atlikta 2007-2013 m. investicijų analizė, vienam didžiųjų šalies miestų gyventojui teko 

apie 2370 Lt investicijų pagal veiksmų programų priemones, kurias galime laikyti tiesiogiai 

prisidedančiomis prie urbanistinės plėtros ir gyvenimo kokybės gerinimo. Kitiems šalies miestams 

vidutiniškai teko didesnės investicijos skaičiuojant vienam gyventojui. Ypač ženklus skirtumas su 

regioniniais augimo centrais (vidutiniškai 4630 Lt vienam gyventojui) ir probleminėmis teritorijomis 

(vidutiniškai 5200 Lt vienam gyventojui). Vertinimo metu analizuoti užsienio patirties pavyzdžiai rodo, 

kad investicijos į miestų atskirų teritorijų regeneravimą sudarė nuo 482 iki 6560 Lt vienam gyventojui.  

Kaip parodė atlikta veiksmų programų investicijų analizė, didiesiems miestams tekusios investicijos 

nevisuomet buvo tinkamiausios spręsti gyvenimo kokybės problemas. Vilniui didžiausia dalis bendrų 

investicijų teko fizinės aplinkos gerinimo projektams (pirmiausia, susisiekimo sistemų plėtrai). 

                                                           
58

“Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007-2013 metų veiksmų programų prioritetų ir juos 
įgyvendinančių ministerijos programų tarpinis vertinimas“ (2011), atliko UAB BGI Consulting, užsakovas – LR 
švietimo ir mokslo ministerija 

59 “Regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo vertinimas“ (2010), atliko UAB BGI 
Consulting, užsakovas – LR vidaus reikalų ministerija 
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Santykinai prasta, lyginant su kitomis gyvenamosiomis vietovėmis, socialinės aplinkos būklė buvo 

finansuojama mažesnėmis apimtimis. Kaune ir Klaipėdoje, atvirkščiai, fizinės aplinkos investicijų 

sąskaita didesnioji bendro investicijų portfelio dalis teko socialinės aplinkos gerinimui. Šiuo atveju 

investicijų pasiskirstymas atitinka miestų GKI demonstruojamus poreikius, kadangi tiek Kaune, tiek ir 

Klaipėdoje socialinė sritis dar atsilieka nuo fizinės infrastruktūros. Bendra visiems didiesiems 

miestams tendencija – labai ribotos tiesioginės investicijos į ekonominės aplinkos gerinimą.   

Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad kol kas miestams skirtos investicijos koncentravosi į stambius 

objektus, labiau skirtų konkurencingumo didinimui, turistų pritraukimui, arba į išsimėčiusių 

sektorinio pobūdžio objektų renovaciją (pavyzdžių, bendrojo ugdymo mokyklų). Teritoriškai 

koncentruotų gyvenimo kokybės  gerinimo tikslams skirtų projektų faktiškai nėra.  

Nors didžiųjų miestų suminis GKI kitų gyvenamųjų vietovių atžvilgiu atrodo gana pozityviai, svarbu 

atkreipti dėmesį, kad jį labai gerina tokie fizinės aplinkos atributai, kaip transporto rūšių 

prieinamumas, vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūra ir pan. Kita vertus, socialinės, gyvenamojo 

būsto problemos labai aštrios ir didžiuosiuose miestuose. Būtent miesto žmonių gyvenimo kokybės 

gerinimui, ypač socialiai izoliuotuose, didesnėmis socialinėmis problemomis pasižyminčiuose miestų 

mikrorajonuose būtų tikslinga skirti didesnį dėmesį. Juolab, kad šalies mastu didžiuosiuose miestuose 

gyvena labai didelė visos šalies populiacijos dalis.   

Apibendrinant užsienio šalių miestų regeneravimo ir Lietuvos 2007-2013 m. patirtį investuojant į 

gyvenimo kokybės gerinimą miestuose, rengiamos ir įgyvendinamos integruotosios tvarios plėtros 

strategijos turėtų apimti tokius pagrindinius aspektus: 

 Nustatyti teritoriškai apibrėžtas miesto dalis su aiškiai išreikštomis socialinio, ekonominio, 

aplinkosauginio ar pan. pobūdžio problemomis; 

 Įvardinti pasirinktos miesto dalies ilgalaikius plėtros tikslus; 

 Suplanuoti konkrečias trumpojo laikotarpio investicijas, turinčias aiškias sąsajas su ilgalaikiais 

strateginiais teritorijos vystymo planais; 

 Derinti trumpojo laikotarpio investicijas į įvairius miesto vystymo dalies aspektus – socialinės 

atskirties mažinimą, darbo vietų kūrimą, nusikalstamumo problemų sprendimą, fizinės 

aplinkos, susisiekimo gerinimą, aplinkosauginių problemų sprendimą ir t.t., priklausomai nuo 

konkrečios vietovės specifikos. Būtina užtikrinti, kad įgyvendinant investicijų paketą bus 

derinamos infrastruktūrinės ir „minkštosios“ priemonės. 

 Skatinti privačių investicijų dalyvavimą strategijos įgyvendinime. 

7.2. Bendruomenės inicijuota vietos plėtra 
 

7.2.1. Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros samprata ir taikymo patirtis 

 

Bendrųjų nuostatų reglamento projekte numatyta, kad iki šiol tik atskiruose fonduose ir Bendrijos 

iniciatyvose taikyti bendruomenės inicijuotos veiklos principai (BIVP) 2014-2020 m. laikotarpiu galės 

būti taikomi derinant paramą iš įvairių fondų. Pagrindiniai instrumentai, kurie laikomi BIVP pavyzdžiu 

– LEADER principas nuo 1991 m. naudojamas paramos kaimo plėtrai programose, o nuo 2007 m. ir 

žuvininkystės sektoriuje, taip pat URBAN iniciatyvoje naudotas bendruomenės įtraukimo į miestų 

regeneracijos programas principas. BIVP buvo skatinama naudoti ir kitose bendruomenių iniciatyvose, 
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o 2014-2020 m. raginama dar labiau išplėsti BIVP kaip vietovių plėtros priemonės naudojimą, 

sudarant sąlygas derinti paramą iš įvairių fondų.  

BIVP – tai metodas, kuriuo į ES struktūrinių fondų paramos planavimą ir įgyvendinimą siekiama 

tiesiogiai įtraukti vietos bendruomenę. Esminiai metodo sudedamosios dalys – formalios vietos 

veiklos grupės, veikiančios apibrėžtoje teritorijoje ir įgyvendinančios patvirtintą vietos plėtros 

strategiją. Remiantis Bendrųjų nuostatų reglamento siūlymu BIVP turi būti realizuojama iš esmės 

LEADER pavyzdžiu, t.y.: 

 Parama planuojama ir koncentruojama konkrečiose teritorijose.  

 Rengiama į vietovę orientuota vietos plėtros strategija. Kadangi strategija rengiama vienalytei, 

socialiai nesusiskaldžiusiai teritorijai, kuriai būdingos bendros tradicijos, vietos ypatumai, 

galima gana tiksliai identifikuoti vietos pranašumus ir trūkumus, nustatyti plėtros kryptis ir 

galimybes, tokiu būdu geriau panaudojant teritorijos vidinius išteklius. Strategija turi būti 

daugiasektorinė, apimanti kelias veiklos sritis ir grindžiama sąveika tarp įvairių vietos 

ekonomikos sektorių dalyvių ir projektų. 

 Vietos plėtros strategija inicijuojama vietos bendruomenės, t.y. taikomas „Iš apačios į 

viršų“ metodas. Plačioji visuomenė, socialinės-ekonominės grupės, įvairios institucijos turėtų 

plačiai įsitraukti tiek rengiant vietos plėtros strategiją, tiek ją įgyvendinant. Tokiai partnerystei 

užtikrinti ir vietos plėtros strategijai įgyvendinti kuriamos vietos veiklos grupės.  

 Novatoriški plėtros sprendimai ir bendradarbiavimas. Ieškoma inovatyvių vietovių plėtros 

sprendimų, kurie kurtų pridėtinę vertę ir didintų teritorijos konkurencingumą. Kuriami tinklai, 

kuriuose dalinamasi patirtimi, žiniomis, gerąja praktika, įgyvendinami bendri projektai. 

 Decentralizuotas administravimas ir finansavimas. Įgyvendinimas priskirtas vietinių institucijų 

kompetencijai, EK vaidmuo planavimo ir sprendimų priėmimo procesuose minimalus. Vietos 

veiklos grupės taip pat įsitraukia ir į finansinių išteklių valdymą.  

 

Įgyvendinant BIVP vietos bendruomenei tenka pagrindinis vaidmuo formuojant vietovės plėtros 

kryptis ir jas realizuojant. Kaip rodo ankstesniųjų iniciatyvų patirtis, bendruomenės įtraukimas gali 

būti realizuojamas keliais būdais. 

Konkrečios nuostatos, kokiu principu bendruomenė įtraukiama į vietos plėtros programų planavimą ir 

įgyvendinimą, priklauso nuo iniciatyvos reikalavimų ir kiekvienos šalies-narės pasirinkimo.  

Pavyzdžiui, URBAN iniciatyvos atveju dažniausiai vietos programos planuotos ir įgyvendintos 

įtraukiant viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus subjektus, tačiau ši partnerystė dažniau 

buvo realizuojama neformaliu būdu. Formaliu pagrindiniu programos vykdytoju dažniausiai buvo 

vietos valdžios institucijos, o privačių įmonių ir bendruomenės organizacijų formalus įtraukimas buvo 

labai ribotas.60 

LEADER atveju bendruomenės įtraukimas labiau formalizuotas ir iš vietos viešųjų ir privačių partnerių, 

kurie atstovauja svarbiausioms vietos socialinėms ir ekonominėms sritims, sektoriams ir asociacijoms 

kultūros, aplinkosaugos, socialinės integracijos sferose, yra formuojamos vietos veiklos grupės. 

Bendruomenės gyventojams taip pat gali būti sudaromos galimybės įsitraukti į VVG, pavyzdžiui, 

Lietuvoje veikiančiose VVG svarbus vaidmuo tenka vietos gyventojų įkurtoms bendruomeninėms 

                                                           

60 Ex-Post Evaluation of Cohesion Policy programmes 2000-06: The URBAN Community Initiative (2010), atliko - 

ECOTEC, užsakovas – Europos Komisija 



103 

 

organizacijoms. Konkrečių reikalavimų, kaip turėtų būti formuojama ir kas privalo sudaryti VVG, nėra, 

tai daugiausia priklauso nuo konkrečios vietovės raidos ir ypatumų, taip pat nacionalinės ir regioninės 

politikos specifikos, tačiau tokias grupes turėtų sudaryti kuo platesnis spektras vietos subjektų. 

Leader+ (taikytos 2000-2006 m. programavimo laikotarpiu) iniciatyvos atveju jau buvo numatyta, kad 

VVG priimant sprendimus ekonominiai ir socialiniai partneriai, asociacijos turi sudaryti ne mažiau 

kaip 50 proc. visų partnerių. Principai, kuriais sudarytos vietos veiklos grupės, šiek tiek skiriasi 

priklausomai nuo konkrečios šalies socialinės, administracinės sistemos, sukauptos patirties. 

Pavyzdžiui, Lenkijoje, Ispanijos Aragono regione taikomas atviros narystės principas, kuomet prie 

vietos veiklos grupės gali prisijungti iš esmės bet kuris vietos gyventojas ar organizacija. Atitinkamai 

toks būdas išplečia narių skaičių ir, pavyzdžiui, Aragono vietos veiklos grupėje buvo apie 500 narių61. 

Kai kurios šalys taiko įvairius ribojimus narystei, kurių pasekmė, pavyzdžiui: Graikijoje santykinai 

nedidelė dalis vietos veiklos grupių narių atstovavo verslui ar bendruomenei, o didžiausią jų dalį 

sudarė valdžios institucijų atstovai. Tiesa, galimi ribojimai palankūs mišrios narystės formavimuisi. 

Pavyzdžiui, Suomijoje akcentuojama vadinama trišalė partnerystė, t.y. po trečdalį vietos veiklos grupės 

narių atstovauja viešajam, privačiajam sektoriams ir gyventojams, kai kuriais atvejais papildomai 

taikant rotacijos principą.   

Šalys, kuriose tradiciškai buvo susiformavusios veikiančios bendruomeninės struktūros, jau vykdytos 

panašaus pobūdžio nacionalinės ar regioninės vietos plėtros schemos, LEADER iniciatyvos 

įgyvendinimui buvo pasinaudota esančiu tinklu, masiškai nekuriant naujų organizacijų. Tokia praktika 

vyravo Nyderlanduose, Danijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje.62 

Neformalus bendruomenės įtraukimas į vietos plėtros strategijos formavimą dažniausiai 

realizuojamas organizuojant viešus renginius ir konsultacijas, kurių metu ne tik teikiama informacija 

apie LEADER galimybes, bet ir siekiama gauti projektų idėjų tiesiai iš gyventojų, smulkaus verslo ir 

kitų vietos atstovų. Pavyzdžiui, Prancūzijos Languedoc-Roussillon ir Vokietijos Bavarijos regionų 

vietos veiklos grupės rengė viešus tematinius seminarus, kurių metu buvo siekiama identifikuoti 

vietos silpnybes, stiprybes, galimybes ir grėsmes bei apsvarstyti galimą plėtros strategiją.63 

Europos mastu atlikti vertinimai rodo, kad vietos veiklos grupių, sudarytų vietos valdžios institucijų ir 

jų atstovų pagrindu, veikla mažiau atspindėjo vietos bendruomenę, atitinkamai mažinant LEADER 

metodo kuriamą pridėtinę vertę. Nors vietos veiklos grupių, kuriose dominuotų privataus sektoriaus 

atstovai, dalis per visą LEADER taikymo praktiką buvo santykinai maža, tačiau pastebimos tendencijos, 

kad tokios grupės buvo itin inovatyvios ir siekė gana aktyviai bendradarbiauti su vietos gyventojais. 

Kita vertus, galimus bendradarbiavimo privalumus mažino ta aplinkybė, kad tokios labiau privačiam 

sektoriui ir bendruomenei atstovaujančios grupės susidūrė su sunkumais komunikuojant su valdžios 

institucijomis dėl skirtingų požiūrių į vietos problemas ir galimą plėtrą, taip pat su nepakankamomis 

žiniomis administruojant viešąsias lėšas. Nevyriausybinio sektoriaus aktyvus dalyvavimas leido 

sėkmingiausiai įgyvendinti mažos apimties iniciatyvas, realizuojančias vietos gyventojų idėjas 

(būdinga Airijai, Švedijai). Geriausius rezultatus pasiekė subalansuotos narystės grupės, kadangi 

                                                           
61 Implementation of the Leader approach for rural development, Special Report No 5, 2010, European Court of 
Auditors, http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/7912812.PDF 

62 Ex-Post Evaluation of the Leader I Community Initiative, CEMAC and  partners, užsakovas – EuroposKomisija, 
1999 

63 Implementation of the Leader approach for rural development, Special Report No 5, 2010, European Court of 
Auditors, http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/7912812.PDF 
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vietos problemas analizavo skirtingais požiūriais, turėjo įvairiapusės patirties ir sustiprino veiksmų 

sinergiją.64 

VVG sandara, narystės sąlygos gali labai priklausyti ir nuo to, kokios funkcijos deleguojamos šioms 

organizacijoms. Pagrindinė vietos veiklos grupės funkcija numatyta LEADER iniciatyvos 

dokumentuose – nustatyti galimas vietos plėtros kryptis ir galimybes ir parengti plėtros strategiją, o 

vėliau atrinkti tinkamus įvairių vietos subjektų teikiamus projektus, kurie geriausiai prisidėtų prie 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo. Kai kuriais atvejais VVG taip pat įtraukiamos ir į finansinių 

lėšų valdymą bei administravimą. Konkrečios šalies pasirenkama funkcijų delegavimo vietos veiklos 

grupėms apimtis priklauso nuo bendros šalies administravimo sistemos, tradicijų, vietos veiklos 

grupių pajėgumų. Atsižvelgiant į tai, kaip paskirstytos funkcijos, susijusios su LEADER strategijų 

įgyvendinimu ir sprendimų priėmimu, išskiriami 3 įgyvendinimo sistemų tipai65:  

 Decentralizuota sistema. Būdingas didžiausias vietos veiklos grupių autonomiškumas. Vietos 

veiklos grupei teikiama visuotinė dotacija (angl. global grant), kuri savo nuožiūra atrenka 

projektus ir disponuoja finansiniais ištekliais (tai būdinga Graikijoje, Airijoje, Portugalijoje). 

Finansinių išteklių valdymas gali būti pavestas ir kitai institucijai, integruotai į vietos veiklos 

grupę arba veikiančiai atskirai kaip mokėjimo agentūra (Italijoje, Toskanos regione).  

 Pusiau decentralizuota sistema.  (angl. quasi global grant). (Anglijoje, Emilia-Romagna regionas 

Italijoje). 

 Centralizuota sistema. Būdingas mažiausias vietos veiklos grupių autonomiškumas. LEADER 

metodas įtrauktas į nacionalines įgyvendinimo schemas kaip ir kitos struktūrinių fondų 

lėšomis įgyvendinamos programos (Austrijoje, Danijoje, Belgijoje, Vokietijoje).  

 

Skirtingų šalių patirtis rodo, kad didesnę autonomiją turinčios VVG yra tinkamesnės išjudinti vietiniam 

potencialui, paskatinti stebėti ir vertinti savo vietovės vystymąsi. Žemo autonomiškumo laipsnio, 

veikiančios centralizuotoje sistemoje VVG siūlomos tik tuo atveju, jeigu organizacijos yra jaunos, 

neturi reikalingos patirties. Visais kitais atvejais siūloma suteikti VVG vidutinės ar didelės apimties 

autonomiją. Dar daugiau, manoma, kad aukšto ar vidutinio autonomijos lygio pasirinkimas, remiantis 

Didžiosios Britanijos pavyzdžiu, galėtų priklausyti nuo pačios vietos veiklos grupės, nesilaikant 

nuostatos, kad visos šalyje veikiančios vietos veiklos grupės turi būti identiškos66. Didesnės 

autonomijos suteikimas įgalina vietos veiklos grupes nuolat dalyvauti procese, mokytis ir užtikrinti 

vietos plėtros tęstinumą, neapsiribojant tik LEADER strategijos įgyvendinimu.   

Lietuvoje taikomą LEADER administravimo sistemą galima priskirti pusiau centralizuotai, kurioje VVG 

turi vidutinės apimties autonomiją įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Vietos veiklos grupių, 

kurios vietos plėtros strategijas 2007-2013 m. periode įgyvendina pagal Lietuvos kaimo plėtros 

programos priemones, funkcijos neapsiriboja vietos plėtros potencialo analize ir plėtros strategijos 

parengimu. Įgyvendinant vietos plėtros strategijas, vietos veiklos grupės taip pat atlieka kai kurias 

įgyvendinančios institucijos funkcijas –skelbia kvietimus teikti paraiškas vietos projektams, juos 

vertina ir atrenka, tačiau galutinį atrinktų projektų sąrašą derina su Nacionaline mokėjimų agentūra. 

                                                           
64 Ex-Post Evaluation of the Leader I Community Initiative, CEMAC and  partners, užsakovas – Europos Komisija, 
1999 

65Ex-post Evaluation of the Community Initiative LEADER II, final report, ÖIR – Managementdienste GmbH, 
užsakovas – Europos Komisija DG Agriculture, 2003 

66 Ex-post evaluation of LEADER + (2010), Metis GmbH and subcontractors AEIDL and CEU, užsakovas – Europos 
Komisija, http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/leaderplus-expost/fulltext_en.pdf 
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Mokėjimų prašymus vietos projektų vykdytojai teikia tiesiogiai vietos veiklos grupei, kuri vertina 

išlaidų atitiktį administraciniams reikalavimams ir perduoda Nacionalinei mokėjimų agentūrai, kuri 

vertina projektų išlaidų finansuoti tinkamumą ir išmoka paramos lėšas vietos projektų vykdytojams.67 

 

7.2.2. Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principo taikymo galimybės 

 

Investicijos pagal LEADER metodą suvokiamos plačiau nei tiesiog investicijos į vietovės ekonominį 

potencialą, žmogiškuosius išteklius ir kitus fizinius resursus. Šiomis investicijomis taip pat siekiama 

daryti poveikį socialiniam kapitalui formuojant bendruomenės vertybes, ryšius ir pan. Būtent darant 

įtaką socialiniam kapitalui galima tikėtis ilgalaikio poveikio ir pokyčių vietovės socialinėje ir 

ekonominėje aplinkoje.68 Konkrečios investicijų kryptys priklauso nuo vietos veiklos grupės pasirinktų 

vietovės plėtros krypčių ir potencialo. Nors remiamos priemonės šiek tiek skyrėsi įgyvendinant 

skirtingus LEADER iniciatyvos etapus, tačiau galima išskirti keletą apibendrintų sričių, į kurias 

nukreipiamos investicijos. Tai žmogiškųjų išteklių gebėjimų stiprinimas, vietos ekonominio potencialo 

gerinimas stiprinant vietos verslo subjektus, turizmo vystymas. Įgyvendinant Leader I iniciatyvą, 

pagrindinės investicijų kryptys buvo: kaimo turizmo plėtra (100 proc. VVG įgyvendino šią priemonę), 

SVV, amatų ir vietos paslaugų vystymas (96 proc. VVG), žemės ūkio produktų plėtra (88 proc. VVG), 

techninė parama kaimo plėtrai (82 proc. VVG), profesinis mokymas (80 proc. VVG). Leader+ 

iniciatyvos metu didelis dėmesys skirtas gyvenimo kokybės gerinimui kaimo vietovėse, investuojant į 

bendruomeninius išteklius. 

Esminis kriterijus, sprendžiant, kokios priemonės 2014-2020 m. būtų įgyvendinamos taikant 

bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principą, – bendruomenei aktualių paslaugų, gyvenimo 

kokybės elementų, kurie gali būti plėtojami bendruomenės iniciatyva, identifikavimas. Remiantis 

Lietuvos Respublikos teisine sistema, dalis viešųjų paslaugų yra gana griežtai reguliuojamos 

nacionaliniu mastu, bendrai nustatant tokių paslaugų teikėjus, apimtis, kokybės reikalavimus ir pan. 

Pavyzdžiui, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo 

švietimo programas užtikrinimas yra savivaldybių savarankiškoji funkcija 69 , tačiau mokyklų, 

vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo reikalavimai yra nustatyti LR švietimo ir mokslo 

ministerijos, vietos savivaldos laisvė plėtoti mokyklų tinklą yra ribota. Atitinkamai ribotos ir vietos 

bendruomenės iniciatyvos formaliojo švietimo įstaigų atžvilgiu.  

BIVP metodas, ypač išplečiant jo taikymą į miestų gyvenamąsias vietoves, turėtų būti taikomas tik 

tokioms priemonėms ir veikloms, kurios susijusios su gana lokaliais bendruomenės poreikiais ir kurių 

įgyvendinimas pirmiausiai būtų inicijuojamas gyventojų. Priešingai nei kaimiškose vietovėse, kuriose 

per pastarąjį dešimtmetį įgyvendinant LEADER ir panašias veiklas, po truputį formavosi vietos 

gyventojų bendruomeninės organizacijos ir augo jų gebėjimai, miestuose bendruomeninis judėjimas 

kol kas labai silpnas ir BIVP metodas gali neduoti pageidaujamų rezultatų. Žinoma, finansinių 

galimybių vystyti įvairias veiklas atsiradimas sustiprins iniciatyvas, tačiau, vertinant realistiškai, 

                                                           
67 Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties 
„Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės, 
patvirtintos 2008 m. spalio 28 d. Nr. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu 3D-578 

68 Ex-post evaluation of LEADER +, Metis GmbH and subcontractors AEIDL and CEU, užsakovas – Europos 
Komisija, 2010, http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/leaderplus-expost/fulltext_en.pdf 

69Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Žin., 1994, Nr. 55-1049 
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gyventojams atstovaujančių bendruomenių gebėjimai staiga nepasikeis. Jeigu pagrindinė iniciatyva 

bus perimta vietos valdžios institucijų ar verslo subjektų, BIVP metodo įgyvendinimas nesuteiks 

norimo postūmio bendruomenių augimui, o įvykdytų projektų sąrašas gali būti labai panašus į 2007-

2013 m. regioninės ar konkursinės projektų atrankos būdu įgyvendinamus projektus (labiau 

sektorinius nei atstovaujančius holistiniam požiūriui).     

Manytina, kad gyventojų bendruomenių organizacijos yra būtinas komponentas užtikrinantis, kad 

įgyvendinamos priemonės iš tiesų bus orientuotos gyventojų poreikiams. Priešingu atveju, jeigu 

apsiribojama tik vietos savivaldos institucijų, verslo, įvairios paskirties nevyriausybinių organizacijų 

dalyvavimu, nėra prasmės keisti esamą paramos paskirstymo mechanizmą, paremtą pavienių juridinių 

asmenų dalyvavimu.  

Atitinkamai, planuojant kokio tipo priemonės ir kokiose vietovėse galėtų būti įgyvendinamos, reikėtų 

atsižvelgti į esamą bendruomeninių organizacijų brandą. Dar 2004 m. atliktas Lietuvos bendruomenių 

tyrimas parodė, kad dažniausios tuo metu besikuriančių Lietuvos kaimo bendruomenių veiklos ir 

bendruomeninių organizacijų tikslai buvo: gyventojų telkimas bendrai veiklai, jų bendruomeniškumo 

ugdymas; bendruomenės ekonominių, socialinių, aplinkosaugos ir kitų problemų sprendimas; kultūros 

ir sporto renginių organizavimas; vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; gyventojų švietimas, 

mokymų rengimas, informacijos sklaida (Gegužienė, Žiliukaitė, 2004). 2011 m. atlikto bendruomeninių 

organizacijų tyrimo70 duomenimis, pagrindiniu bendruomeninių organizacijų tikslu ir toliau išlieka 

gyventojų telkimas bendrai veiklai, pavyzdžiui, gyvenamosios aplinkos tvarkymui, įvairių 

bendruomenės švenčių organizavimui, kitų panašių veiklų vykdymui. Didžiausia bendruomeninių 

organizacijų dalis vienu iš savo veiklos tikslu įvardija įvairių renginių ir švenčių organizavimą (76,7 

proc.), taip pat gyvenamosios aplinkos tvarkymą (66,7 proc.). Apie ketvirtadalis bendruomeninių 

organizacijų savo paskirtimi laiko socialinių paslaugų, pagalbos teikimą, taip pat bendruomenės ūkinių 

klausimų sprendimą.  

Kultūrinės veiklos dominavimas laikomas tipine bendruomeninio judėjimo vystymosi stadija. Tokia 

veikla padeda sutelkti žmones, mažinti nepasitikėjimą, kurti bendruomeniškumo atmosferą. Ilgainiui 

bendruomenės subręsta ir kitokiai veiklai, ima galvoti apie bendruomenės verslą, galimybę teikti 

socialines paslaugas ar imasi verslo iniciatyvų (Aleksandravičius, Žukovskis, 2011). Atkreiptinas 

dėmesys, kad kultūrinės veiklos organizavimo fazė dar vyrauja daugelyje kaimiškųjų bendruomeninių 

organizacijų, veiklą vystančių jau apie dešimtmetį. Miestuose bendruomeninis judėjimas apskritai 

labai fragmentiškas ir tik pavieniais atvejais organizuotas.  

Žinoma, suabsoliutinti bendruomeninių organizacijų vaidmens nereikėtų. Kaip rodo LEADER ir 

URBAN iniciatyvų patirtis, sėkminguose projektuose dalyvauja įvairūs partneriai, turintys skirtingus 

gebėjimus, todėl, pavyzdžiui, bendruomeninės organizacijos administracinių įgūdžių stoką puikiai gali 

atsverti savivaldybės administracijos darbuotojų gebėjimai. Juolab, kad bendruomeninės organizacijos 

demonstruoja norą ir pastangas ateityje plėtoti savo veiklą ir spręsti savo narių rūpesčius.   

Minėtojo 2011 m. atlikto bendruomeninių organizacijų tyrimo metu vietos bendruomenės (daugiau 

kaip trečdalis apklausoje dalyvavusių respondentų) nurodė, kad joms aktualiausios šiuo metu 

neteikiamos paslaugos, kurias esant palankioms aplinkybėms planuoja teikti pačios – vaikų priežiūra, 

senyvo amžiaus asmenų priežiūra, neįgalių asmenų priežiūra, pagalba namuose. Didžioji dalis šių 

bendruomeninių organizacijų veikia kaimiškose vietovėse. 

                                                           
70 „Bendruomeninių organizacijų ir bendruomeninių centrų veiklos ir galimybių plėtojimo tyrimas“ (2011), 
atliko – UAB BGI Consulting, užsakovas – LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
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Motyvas skirti didesnį dėmesį socialinių paslaugų bendruomenei, o kartu ir laisvalaikio 

infrastruktūros plėtrai susijęs ir su esama šių sričių būkle. Kaip parodė miestelių seniūnų apklausa, 

kultūros sritis, ypač lyginant su švietimo, sveikatos infrastruktūra ir paslaugomis, yra labiausiai 

apleista (kultūros paslaugų įvairovė miesteliuose vidutiniškai vertinama 3,14, švietimo paslaugų 4,5, 

sveikatos – 4,2171 iš 5 balų). Kultūros sritis nurodyta ir kaip viena iš sričių, labiausiai reikalaujančių 

skubių investicijų. Seniūnų vertinimu, taip pat santykinai prastesnė socialinių paslaugų bendruomenei 

pasiūla ir prieinamumas, kurie įvertinti 3,9 balo iš 5 galimų . Miestuose matomi mažesni skirtumai 

tarp atskirų bendruomenei skirtų paslaugų prieinamumo ir kokybės, tačiau tendencijos tokios pačios – 

kultūros paslaugų bendruomenei būklė vertinama 3,5 balais, o švietimo paslaugų  – 4,2 balais iš 5 

galimų. Taip pat didesnis investicijų poreikis matomas būtent kultūros sričiai.  

 

Lentelė 6. Galimos paramos sritys, kurioms taikytinas BIVP 

Sritis Galimybė taikyti BIVP Galimos remiamos veiklos 

Švietimas, žmogiškųjų išteklių 

gebėjimų stiprinimas 

Ribotos galimybės taikyti 

formaliajam ugdymui, tinkama 

neformaliam ugdymui 

Bendruomenių organizacijų, 

bendruomenės narių bendrųjų 

gebėjimų stiprinimas  

Neformalus vaikų švietimas  

Sveikata Itin ribotos galimybės. Reikalingos 

labai specializuotos žinios, įstaigų 

tinklas reguliuojamas  

- 

Kultūra, sportas Tinkama Bendruomenės laisvalaikio 

paslaugų infrastruktūra ir kokybės 

plėtra 

Socialinės paslaugos Tinkama bendrųjų nestacionarių 

socialinių paslaugų teikimui  

Bendrųjų nestacionarių socialinių 

paslaugų bendruomenės nariams 

infrastruktūra ir kokybės plėtra: 

senyvo amžiaus žmonių priežiūra, 

socialinės rizikos šeimų vaikų 

priežiūra ir pan. 

Bendruomeninė infrastruktūra Tinkama. Iš esmės gali apimti (būti 

pritaikyta) bet kurią iš aukščiau 

nurodytų veiklų  

Bendruomeninės infrastruktūros 

plėtra (multifunkciai centrai ir 

pan.) 

Smulkaus verslo vystymas, darbo 

vietų kūrimas (priemonės 

bedarbiams, turizmo vystymas etc.) 

Ribotos galimybės, atsižvelgiant į 

bendruomeninių organizacijų 

veiklos tikslus ir brandą (ypač 

miesto tipo vietovėse) 

- 

Šaltinis: UAB BGI Consulting 

 

                                                           
71 Skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškia, kad respondentas visiškai nesutinka, o 5 – kad visiškai sutinka, jog konkrečios 
srities paslaugos yra prieinamos ir geros kokybės 
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Tokių ir panašių priemonių įgyvendinimui kaimiškose ir mažesniųjų miestų savivaldybėse galima 

pasitelkti veikiančias ir vietos strategijas įgyvendinančias VVG. Manytina, kad kaip ir kitais anksčiau 

minėtais atvejais (integruotų teritorinių investicijų įgyvendinimui) verta stiprinti esančias struktūras 

ir organizacijas, vengiant nepamatuoto su ES struktūrinės paramos planavimu ir įsisavinimu susijusių 

juridinių asmenų skaičiaus augimo.   
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8. Išvados ir rekomendacijos 
 

8.1. Išvados pagal vertinimo klausimus 
 

1. Nustatyti intervencijų (pagal visas veiksmų programas) į miestus/miestelius mastą ir struktūrą – 

projektų skaičių ir sumą iš viso, pasiskirstymą įvairiais pjūviais: pagal investicijų pobūdį (žmogiškieji 

ištekliai, verslas, viešoji infrastruktūra) ir proporcijas, pareiškėjo tipą, projekto dydį, vietovę, kurioje 

įgyvendinami projektai  

Remiantis analizei atrinktų analizuojamuose miestuose ir miesteliuose įgyvendinamų projektų 

išlaidomis, veiksmų programų investicijų į analizuojamus miestus ir miestelius apimtis (įskaičiuojant 

EK, bendrąjį finansavimą, savivaldybių lėšas bei privačias lėšas), analizuojamu periodu nuo 2007 m. iki 

2012 m. spalio 31 d., sudaro 5 125 mln. Lt. Pagal vertintojų sudaryto gyvenimo kokybės modelio 

klasifikaciją šios investicijos suskirstytos į tris  – fizinės, ekonominės ir socialinės aplinkos – sritis. 

Miestų ir miestelių fizinės aplinkos gerinimui skirta 2 694 mln. Lt (52,5 proc.), ekonominės aplinkos 

gerinimui – 527 mln. Lt (10,3 proc.), socialinės aplinkos gerinimui – 1 904 mln. Lt (37,2 proc.).  

Vertinimui atrinktų veiksmų programų priemonių investicijų pasiskirstymo pagal penkis gyvenamųjų 

vietovių tipus analizė rodo, kad absoliučia finansine išraiška daugiausia investicijų buvo skirta 

didiesiems miestams (55,5 proc.), o investicijos į analizuojamus miestelius sudarė gana nedidelę dalį 

(1,7 proc.). 

Vienam gyventojui tenkančių investicijų požiūriu intensyviausiai buvo finansuojami probleminių 

teritorijų miestai (vidutiniškai 5200 Lt vienam gyventojui) bei regioniniai augimo centrai (vidutiniškai 

4600 Lt vienam gyventojui). Didieji miestai šiuo požiūriu buvo finansuojami mažiausiu intensyvumu. 

Investicijos vienam gyventojui didžiuosiuose miestuose sudarė vidutiniškai 2370 Lt vienam gyventojui, 

o tai sudaro apie 74 proc. visų analizuojamų gyvenamųjų vietovių finansavimo intensyvumo. Miestai ir 

miesteliai nepriskirtini probleminėms teritorijoms ar regioniniams augimo centrams buvo 

finansuojami vidutiniškai 3900 Lt vienam gyventojui intensyvumu. 

Didžiuosiuose miestuose vyrauja investicijos į fizinę aplinką ir socialinę aplinką. Visuose regioniniuose 

augimo centruose dominuoja investicijos į fizinės aplinkos gerinimą, teikiant prioritetą viešųjų erdvių 

ir miesto susisiekimo sistemų gerinimui. Didesnioji dalis probleminių teritorijų miestų pagrindines 

lėšas koncentravo fizinės aplinkos gerinimo projektų įgyvendinimui, tačiau keliuose miestuose 

pagrindinės investicijos skirtos ekonominės aplinkos, o tiksliau – gyvenamojo būsto fondo gerinimui, 

kuriam teko ženkli bendrai miesto gyvenimo kokybei gerinti skirtų investicijų dalis. Kituose miestuose 

taip pat dominuoja fizinės aplinkos gerinimo investicijos, dažniausiai susijusios su vandens tiekimo ir 

nuotekų valymo infrastruktūros plėtra.    

Atrinktų priemonių, susijusių su urbanistine miestų ir miestelių plėtra, analizė parodė, kad didžiąją 

dalį projektų (ar tam tikrais atvejais paprojekčių) įgyvendina savivaldybių administracijos (51 proc.) 

bei biudžetinės savivaldybės ar valstybės įsteigtos įstaigos ar įmonės (35 proc.). Likusią dalį projektų 

įgyvendina kiti, dažniausiai lokaliai veikiantys juridiniai asmenys (viešosios įstaigos, uždarosios 

akcinės bendrovės, asociacijos ir kt.). 
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2. Ar SSVP nustatytos priemonės ir joms įgyvendinti skirtos lėšos yra pakankamos programoje nustatytų 

miestų/ miestelių plėtros tikslų įgyvendinimui?  

SSVP išskirti prioritetai apima tokius uždavinius, kaip: gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimas, 

mažinant skirtumus tarp šalies gyvenamųjų vietovių, kultūros ir gamtos išteklių pritaikymas 

gyventojų ir turistų reikmėms, viešųjų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas, neigiamo poveikio 

aplinkai mažinimas, plėtojant atliekų, nuotekų tvarkymo sistemas, didinat energijos gamybos ir 

vartojimo efektyvumą. Šie uždaviniai glaudžiai susiję su visomis gyvenimo kokybės sritimis, todėl 

SSVP finansuojamos priemonės sudarė analizuotų tikslinių investicijų į miestų ir miestelių plėtrą 

pagrindą.  

Investicijų, finansuotų pagal SSVP priemones tinkamumas ir pakankamumas, atsižvelgiant į šio 

vertinimo metu sudarytus individualius miestų ir miestelių gyvenimo kokybės indeksus (GKI), 

įvairavo pagal atskiras gyvenamųjų vietovių grupes ar pavienes gyvenamąsias vietoves. 

Didiesiems miestams tekusios investicijos pasižymi vidutiniu tinkamumu, bet žemesniu finansavimo 

pakankamumu. Nors didžiųjų miestų bendras GKI yra santykinai didesnis, tačiau atskirose gyvenimo 

kokybės srityse didiesiems miestams būdingos didesnės lyginant su kitomis vietovėmis problemos. 

Lyginant skirtingų gyvenimo kokybės sričių būklę, daliai didžiųjų miestų būdingos didesnės socialinės 

srities problemos, todėl pagrįstai atrodo santykinai didelės SSVP investicijos, didinančios socialinių, 

švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą, Kauno, Klaipėdos miestuose. Kita vertus, Vilnius, kuriame 

socialinė aplinka susiduria su daugeliu, pirmiausia paslaugų prieinamumo, problemų, sulaukė mažai 

tiesioginių investicijų šiai sričiai.  

Regioniniams augimo centrams tekusioms investicijoms būdingas vidutinis tinkamumas, kadangi 

regioninių augimo centrų GKI yra kiek didesnis nei analizuojamos 51 vietovės vidurkis, ir aukštas 

finansavimo pakankamumas dėl šiame finansiniame periode jų plėtrai skirto išskirtinio dėmesio. 

Regioniniams augimo centrams tekusios SSVP investicijos labiausiai prisidėjo siekiant SSVP numatyto 

uždavinio– gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę. Investicijos į fizinės aplinkos gerinimą vyravo 

visuose šio tipo miestuose. Kita vertus, trūko investicijų ilgalaikiam gyvenimo kokybės (ne tik fizinės 

aplinkos) gerėjimui paskatinti. Regioniniai augimo centrai, nepaisant jiems numatytos ekonominių 

centrų funkcijos, mažą dėmesį skyrė ekonominės aplinkos gerinimui.  

Probleminių teritorijų miestams tekusios investicijos sunkiai apibendrinamos: šie miestai pagal 

investicijų tinkamumą ir pakankamumą rikiuojasi nuo santykinai žemiausio iki aukščiausio vertinimo. 

Didžiausios ir labiausiai esamą šių miestų situaciją atitinkančios investicijos atliktos ekonominės 

aplinkos srityje – didinant daugiabučių energetinį efektyvumą, didinant socialinio būsto pasiūlą. 

Probleminių teritorijų miestams būdingų santykinai didesnių socialinių problemų sprendimui teko 

vidutinės apimties, nepakankamai į specifines problemas orientuotos investicijos. 

Miestelių grupei priklausančioms atskiroms gyvenamosioms vietovėms 2007-2013 m. teko labai 

nevienoda investicijų apimtis. Maždaug pusei analizuotų miestelių būdingas aukštas investicijų 

tinkamumas ir pakankamumas, tačiau likę miesteliai pateko į žemo tinkamumo ir santykinai mažesnio 

finansavimo intensyvumo grupę. Aukštas investicijų tinkamumas ir pakankamumas pirmiausiai 

susijęs su investicijomis į fizinę infrastruktūrą, o konkrečiai – vandens ir nuotekų tinklų plėtrą. 

Daugumoje miestelių santykinai nemaža dalis namų ūkių iki šiol neturėjo galimybės naudotis 

centralizuota vandens ir nuotekų paslauga, todėl santykinai intensyvios investicijos šiai sričiai itin 

svarbios gerinant gyvenimo kokybę. Tačiau bendrai miesteliams, su nedidelėmis išimtimis, teko 

mažesnės investicijos socialinės aplinkos gerinimui, nors daliai jų būdinga žema socialinių paslaugų 

pasiūla. 
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3. Kaip ŽIPVP ir EAVP nustatytos priemonės ir joms įgyvendinti skirtos lėšos prisideda prie miestų/ 

miestelių plėtros tikslų įgyvendinimo? 

ŽIPVP ir EAVP nustatytos priemonės pagal savo pobūdį yra labai svarbios miestų ir miestelių plėtrai. 

Paskatinti miestų ir miestelių, kaip ir regionų, plėtrą galima tik užtikrinant kompleksinį požiūrį, t.y. 

integruotai skatinant įvairius augimo veiksnius – fizinę infrastruktūrą, žmogiškųjų išteklių kokybę, 

inovacijas. Tai susiję su tikslingu finansavimo šaltinių investicijų derinimu. Sėkmingi kitų šalių miestų 

regeneravimo pavyzdžiai taip pat įrodo, kad miestų ir jų dalių gaivinimas sėkmingiausias yra tuomet, 

kai taikomi kompleksiniai, vietos bendruomenę įtraukiantys ir ugdantys sprendimai. 

Vertinimo metu analizuotų ŽIPVP priemonių, skirtų geresniam šeimos ir darbo įsipareigojimų 

derinimui, gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymui, socialinės rizikos ir socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų integracijai, projektai dažnai buvo įgyvendinti apimant bent po kelias 

gyvenamąsias vietoves įvairiose šalies savivaldybėse. Didžiausios investicijos žmogiškiesiems 

ištekliams pagal analizuotas priemones teko probleminių teritorijų miestams. Čia gyventojų 

kompiuterinio raštingumo ugdymui, šeimos ir darbo įsipareigojimo derinimo iniciatyvoms skirta kelis 

kartus daugiau lėšų negu kituose miestuose. Probleminių teritorijų miestuose išskirtinis dėmesys, 

lyginant su kitomis gyvenamosiomis vietovėmis, taip pat skirtas ir socialinės rizikos asmenų 

integracijos iniciatyvoms. Tiesa, socialinės rizikos asmenims skirti projektai pakankamai intensyviai 

buvo įgyvendinami ir didžiuosiuose miestuose ir regioniniuose augimo centruose. Svarbu pastebėti, 

kad miesteliuose išskirtinai aktyviai buvo įgyvendinamos gyventojų kompiuterinio raštingumo 

didinimo veiklos, o šių gebėjimų ugdymui skirtos lėšos, skaičiuojant vienam gyventojui, nedaug 

atsiliko nuo probleminių teritorijų vidurkio ir ženkliai lenkė kitas gyvenamąsias vietoves. 

Visgi analizuotų ŽIPVP priemonių projektai buvo labiau susiję su konkrečių tikslinių grupių, 

„sektorinių“ problemų sprendimu negu atskiroms gyvenamosioms vietovėms būdingų individualių 

problemų sprendimu. Tokio tipo investicijų poveikis konkrečiai tikslinei grupei gali būti labai svarbus, 

tačiau poveikis žvelgiant iš urbanistinės plėtros perspektyvos – mažesnis, kadangi investicijos į 

žmogiškuosius išteklius neturi tiesioginės sąsajos (arba ši sąsaja atsitiktinė) su apibrėžtoje teritorijoje 

įgyvendinamomis infrastruktūrinėmis fizinės, ekonominės, socialinės aplinkos gerinimo investicijomis.   

Pavyzdžiui, kaip parodė detali su nusikalstamumo prevencija susijusių projektų analizė, nepaisant to, 

kad kiekvienas projektas vyksta konkrečioje vietoje ir, natūralu, dažniau pritraukia tos vietovės 

gyventojus, pagal 2007-2013 m. ŽIPVP finansuojamų projektų atvejus veiklos teritorija lokalių 

urbanistinės plėtros sprendimų kontekste visgi yra pernelyg neapibrėžta (pavyzdžiui, Vilniaus ar 

Kauno miestas). Mažuose miesteliuose ar kaimuose vykdomi projektai apskritai skirti viso regiono ar 

net šalies gyventojų poreikiams (pavyzdžiui, priklausomybės ligomis sergančių asmenų reabilitacijos 

centrai ir pan.).   

EAVP investicijų, turint omenyje, kad dauguma vertinimo metu analizuotų priemonių susijusios su 

investicijomis į fizinę infrastruktūrą, indėlis į gyvenamųjų vietovių plėtrą labiau apčiuopiamas. 

Ekonominius augimo veiksnius skatina investicijos į verslo paramos infrastruktūrą šalies miestuose, 

kuriems Bendrajame plane numatytas pramonės centrų vaidmuo. Šalies metropoliniuose centruose, 

taip pat tradiciniuose pramonės centruose, apimančiuose regioninius augimo centrus, taip pat kitus 

miestus, plėtojama pramoninių parkų infrastruktūra, 2007-2013 m. pradėta stiprinti naujos 

koncepcijos verslo paramos infrastruktūra – plėtojami įvairių kūrybinių sričių menų inkubatoriai.     

EAVP investicijos taip pat svarbios gerinant didžiųjų šalies miestų, ypač Vilniaus, taip pat regioninių 

augimo centrų bei probleminių teritorijų miestų transporto infrastruktūrą. Atliktos investicijos, kurios 

padidina gatvių tinklo pralaidumą, sumažina aplinkos taršą, transporto keliamų dulkių neigiamą 
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poveikį gyventojams bei gamtinei aplinkai, supaprastina gatvių priežiūrą, sumažina kelio ir 

autotransporto priemonių eksploatacines išlaidas bei sumažina autoįvykių tikimybę. 

 

4. Kiek ir kaip efektyviai veiksmų programų lėšos prisidėjo prie Lietuvos Respublikos bendrojo plano – 

vieno esminių urbanistinę plėtrą reglamentuojančių dokumentų – įgyvendinimo? 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano tikslai, susiję su konkrečių gyvenamųjų vietovių 

vaidmens ir funkcijų stiprinimu, 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis buvo remiami tiek, 

kiek šie tikslai perkelti į nacionalinius strateginius dokumentus, tiesiogiai susijusius su veiksmų 

programų priemonėmis. Pirmiausia, regioniniams augimo centrams, kurie numatyti Lietuvos 

regioninės politikos iki 2013 m. strategijoje ir kuriems skirta atskira Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programos priemonė, būdingos išskirtinio pobūdžio ir Bendrajame plane numatytą regioninio 

aptarnavimo centrų funkciją bent dalinai stiprinančios investicijos. Tikslingos ir kompleksiškumo 

požymių turinčios investicijos taip pat teko probleminių teritorijų miestams. Atitinkamai, labiau buvo 

sustiprinti Bendrajame plane išskiriami centrai, patenkantys į problemines teritorijas, lyginant su tais 

centrais, kuriems išskirtinis statusas kituose nacionaliniuose planavimo dokumentuose nenumatytas.  

Tais atvejais, kai konkrečiai gyvenamajai vietovei specifinės funkcijos numatytos tik Bendrajame plane, 

tačiau nepakartojamos kituose nacionalinio lygmens strateginiuose dokumentuose, šių funkcijų 

stiprinimas tikslinėmis struktūrinėmis investicijomis realizuojamas tik fragmentiškai. 

Sektoriniu teritorijų plėtros požiūriu, kone aiškiausiu Bendrojo plano sprendinių palaikymu ES 

struktūrinės paramos lėšomis gali būti laikomos investicijos į pramonines zonas tokiuose 

tradiciniuose pramonės centruose, kaip: Alytus, Kėdainiai, Panevėžys, Šiauliai. Tiesa, Bendrajame 

plane pramonės centrų vaidmuo taip pat numatytas ir tokiems šalies miestams, kuriems kol kas aiškių 

tiesioginių investicijų šios funkcijos stiprinimui trūksta. 

 

5. Koks veiksmų programų poveikis gyvenimo aplinkai ir kokybei: 

5.1. poveikis miesto/miestelio bendruomenės poreikius tenkinančios infrastruktūros (kultūros, 

rekreacinės ar sporto) plėtrai 

Infrastruktūros, tenkinančios bendruomenės socialinių, švietimo, kultūros ir sporto paslaugų 

poreikius, plėtrai 2007-2013 m. veiksmų programose buvo skirtos kelios priemonės. Šių priemonių 

investicijos teko visų tipų gyvenamosioms vietovėms. Miestuose ir miesteliuose atnaujinta 

nestacionarių socialinių, bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo, sveikatos priežiūros, gyventojų 

laisvalaikio paslaugų infrastruktūra. Dalis pokyčių, lyginant situaciją iki 2007-2013 m. ES struktūrinės 

paramos investicijų ir jas įgyvendinus – ženklūs.  

Investicijos pastebimai didina nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros kokybę ir paslaugų 

apimtis. Mažesniuose miestuose, tame tarpe ir probleminių teritorijų miestuose, vietų (visų atskirties 

grupių potencialių paslaugos gavėjų) skaičius nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, lyginant su 

2008 m. situacija, dėl ES struktūrinių fondų projektų įgyvendinimo bendrai turėtų padidėti kiek 

daugiau nei penktadaliu. Didžiuosiuose miestuose ir regioniniuose augimo centruose tikėtinas iki 10 

proc. pajėgumų augimas, lyginant su 2008 m. Tik miesteliuose socialinės infrastruktūros plėtrai skirtas 

mažesnis dėmesys – projektai įgyvendinti pavienėse vietovėse. Pagrindinės tikslinės grupės, kurioms 

skiriamas didžiausias dėmesys – suaugę neįgalieji ir senyvo amžiaus asmenys. 
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Didžiausias poveikis teigiamiems švietimo paslaugų infrastruktūros pokyčiams pastebimas 

vidutiniuose ir mažesniuose miestuose, nepatenkančiuose į tikslines regioninės plėtros teritorijas 

(problemines teritorijas ar regioninius augimo centrus). Šiuose miestuose atnaujinama apie 

ketvirtadalis mokyklų ir 40 proc. ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Tai labai ženklūs pokyčiai, kuriuos 

patvirtina ir vietos valdžios atstovai, pritariantys, jog 2007-2013 m. lėšos gerina švietimo 

infrastruktūros būklę (4,67 balai iš 5 galimų). Švietimo infrastruktūrai nemažas dėmesys skirtas ir 

miesteliuose: energetinio efektyvumo priemonės diegtos maždaug kas trečio miestelio mokyklose. 

Lyginant su pakankamai tolygiai visose analizuotose vietovėse pasiskirsčiusiomis investicijomis į 

nestacionarių socialinių paslaugų ir švietimo infrastruktūrą, įvairios paskirties kultūros ir sporto 

objektai plėtoti pavienėse vietovėse. Didžiuosiuose miestuose susikoncentruota į nacionalinės svarbos 

infrastruktūrą, labiau susijusią su stambių renginių, turistų pritraukimu negu kasdieniniais miesto 

gyventojų dalyvavimo sportinėje ir kultūrinėje veikloje poreikiais. Regioniniuose augimo centruose 

įgyvendintos didžiausios ir savo paskirtimi įvairiausios investicijos derinant kasdieniniams 

bendruomenės poreikiams skirtos infrastruktūros (kultūros centrų, bibliotekų) ir didesnio masto 

renginiams pritaikytos infrastruktūros (stadionai) plėtrą. Mažesnis dėmesys skirtas mažesniųjų 

miestų ir miestelių kultūros ir sporto infrastruktūrai. Ten, kur tokios investicijos visgi vykdytos, 

rekonstruojami ar naujai statomi objektai dažniausiai numatyti vietos gyventojų kasdieniniams 

poreikiams, įrengiant sporto aikšteles, bendruomenės centrus ir pan. Aptartus 2007-2013 m. ES 

struktūrinės paramos sąlygotus kultūros ir sporto infrastruktūros pokyčius gana nuosaikiai vertina ir 

vietos valdžios atstovai: teiginys, kad 2007-2013 m. ES parama pagerino kultūros infrastruktūros 

kokybę įvertintas 3,68 balais miestuose ir tik 2,89 balais miesteliuose, atitinkamai sporto 

infrastruktūra – 3,53 balai miestuose ir 3,33 balai miesteliuose (iš 5 galimų) 

 

5.2. poveikis šiuolaikiškų susisiekimo sistemų ir gatvių infrastruktūros plėtrai 

Įgyvendinant 2007-2013 m. veiksmų programas daugiausia investuota į didžiųjų miestų, ypatingai 

Vilniaus, susisiekimo infrastruktūrą. Taip pat didesnių nei kiti miestai investicijų sulaukė regioniniai 

augimo centrai. Mažiausiai į susisiekimo infrastruktūrą investuota miesteliuose. Atliktos investicijos, 

kurios padidina gatvių tinklo pralaidumą, sumažina aplinkos taršą, transporto keliamų dulkių 

neigiamą poveikį gyventojams bei gamtinei aplinkai, supaprastina gatvių priežiūrą, sumažina kelio ir 

autotransporto priemonių eksploatacines išlaidas bei sumažina autoįvykių galimybes. Galimybės 

greičiau pasiekti kelionės tikslą, tame tarpe darbo vietą, mažėjantis neigiamas triukšmo bei oro 

užterštumo poveikis gyventojų sveikatai kuria prielaidas didesniam produktyvumui.  

Įvairių naudų egzistavimą patvirtina ir nagrinėto Vilniaus miesto aplinkkelio pavyzdys. Gyventojų 

apklausos rezultatų analizė atskleidė, kad sutvarkyto aplinkkelio didžiulė nauda pirmiausia pasireiškia 

per sudarytą galimybę greičiau pasiekti kelionės tikslą, tačiau taip pat svarbūs tokie aspektai, kaip 

malonesnis gyvenimas šalia sutvarkytų gatvių, sumažėjęs triukšmas bei oro užterštumas. Gerėjantis 

susisiekimas su anksčiau ekstensyviai naudotomis miesto zonomis taip pat skatina aptarnavimo, 

prekybos paslaugų verslo plėtrą. Atskirų aplinkkelio ruožų investicinė analizė rodo, kad tokio tipo 

investicijos sukuria ilgalaikę socialinę ekonominę naudą – įdėjus 1 Lt grįžta ne mažiau kaip 1,67 Lt. 

 

5.3. poveikis nuskurdusių ar nenaudojamų urbanizuotų zonų gaivinimui 

Nuskurdusių ar nenaudojamų urbanizuotų zonų gaivinimas turėtų būti susijęs su kompleksiniais 

teritorijų regeneracijos projektais, kuomet apibrėžtoje ir santykinai nedidelėje specifinių problemų 

varginamoje teritorijoje integruotai įgyvendinamos fizinės aplinkos gerinimo, darbo vietų kūrimo, 
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nusikalstamumo mažinimo ar pan. investicijos. Santykinai prastesniais gyvenimo kokybės parametrais, 

prastesnėmis nei vidurkis socialinėmis charakteristikomis išsiskiriančių rajonų ar kvartalų galima 

rasti beveik visuose miestuose. 2007-2013 m. veiksmų programų kompleksinės teritorinės investicijos, 

kurias su tam tikromis išlygomis galima laikyti urbanizuotų zonų gaivinimo programomis, 

įgyvendintos faktiškai tik regioniniuose augimo centruose ir probleminių teritorijų miestuose.  

Visgi pagrindinės investicijos teko ne išskirtines problemas patiriančių miesto gyvenamųjų zonų 

regeneracijai, o greičiau bendrojo miesto kraštovaizdžio gerinimui. Daugiau kaip du trečdaliai 

struktūrinės paramos lėšų teko fizinės aplinkos gerinimui (viešųjų erdvių, susisiekimo sistemų plėtrai 

ir pan.) centrinėse miestų dalyse, apie ketvirtadalis lėšų – rekreacinių teritorijų, esančių ne miesto 

centrinėje dalyje, plėtrai ir tik kiek mažiau nei dešimtadalis lėšų – miesto gyvenamųjų zonų, esančių ne 

centrinėje miesto dalyje, fizinei aplinkai gerinti.     

Faktas, kad didžioji dalis kompleksinių investicijų, pačių miestų pasirinkimu, buvo nukreiptos į miestų 

centrines dalis, greičiausiai rodo santykinai prastą visos vietovės situaciją, kuri bent jau dabartiniame 

urbanistinės plėtros etape skatina pagrindines investicijas koncentruoti nepakankamai patraukliose 

centrinėse miestų dalyse ir tokiu būdu kurti bendras visiems miestiečiams viešąsias erdves, formuoti 

vaizdinį miesto įvaizdį, santykinai didesnėmis socialinėmis problemomis pasižyminčius 

gyvenamuosius miesto kvartalus ar kitas zonas, matyt, paliekant vėlesniems investicijų etapams. Šią 

prielaidą dar labiau sustiprina faktas, kad probleminėse teritorijose būsto renovacijos projektai taip 

pat dažniausiai įgyvendinami centrinėse miestų dalyse, pabrėžiant poreikį gerinti miesto vaizdą, 

reprezentacinės dalies patrauklumą. 

 

6. Koks veiksmų programų poveikis miestų tipinių problemų (jeigu kai kurios jų dalys/rajonai tampa 

didėjančio nusikalstamumo, socialinės izoliacijos, užterštumo šaltiniais) sprendimui? 

Kompleksinės investicijos į šalies miestus, tekusios regioniniams augimo centrams ir probleminių 

teritorijų miestams, koncentravosi fizinės aplinkos gerinimo bei, kur kas mažesne apimtimi, socialinės 

(kultūros, sporto, švietimo) infrastruktūros srityse. Kaip rodo mokslo institucijų ir tarptautinių 

organizacijų tyrimai, įvairių miestų patirtis, toks priemonių paketas be ženklesnio dėmesio žmogiškųjų 

išteklių problemoms (socialinei atskirčiai, kvalifikacijai, delinkventiniam elgesiui, nedarbui ir pan.) 

nepakankamas pageidaujamiems miesto rajonų gyvenimo kokybės pokyčiams. Pastebimiems 

socialinės aplinkos pokyčiams, kuomet problemos yra sprendžiamos, bet ne „išstumiamos“ į kitas 

zonas, reikalingas infrastruktūrinių ir „minkštųjų“ priemonių derinys. Kita vertus, atliktos 

infrastruktūrinio pobūdžio investicijos yra neabejotinai svarbus dėmuo sprendžiant tipines miestų 

problemas. Kaip rodo Marijampolės miesto pavyzdys, viešųjų miesto erdvių sutvarkymas, apšvietimas 

bei papildomų saugumo priemonių (vaizdo kamerų) įrengimas mažina vagysčių skaičių, nors dėl 

didėjančių lankytojų srautų ir įvairių pramogų pasiūlos kažkiek didėja ir absoliutus pažeidimų viešose 

vietose skaičius. Vilniaus miesto pavyzdys rodo, kad planingos investicijos į miesto transporto 

infrastruktūrą gerina ne tik tų miesto dalių, kuriose sumažėja tranzitinio transporto srautai, oro 

užterštumo ir triukšmo situaciją, bet iš esmės nepablogina ir tų rajonų, greta kurių nutiesti naujieji 

transporto koridoriai, gyventojų gyvenimo kokybės. Įdiegtos aplinkosauginės kelių infrastruktūros 

priemonės, transporto judėjimas santykinai dideliu greičiu ir beveik be sustojimų nepablogina 

aplinkinių vietovių aplinkos charakteristikų arba potencialios žalos atsveriamos tokiais privalumais 

kaip pagerėjęs susisiekimas su kitais miesto rajonais (t.y. darbo vietomis, socialinių ir švietimo 

paslaugų įstaigomis, prekybos ir laisvalaikio centrais). Tai patvirtina ir Vilniaus miesto gyventojų, 

gyvenančių rajonuose greta plėtojamo miesto aplinkkelio, optimizmas – apie 30 proc. respondentų 



115 

 

nurodė, kad vystoma susisiekimo infrastruktūra turi gerą ar labai gerą teigiamą poveikį triukšmo ir 

oro užterštumo situacijai mieste.   

 

7. Koks veiksmų programų poveikis būsto sąlygų pagerinimui miestuose/miesteliuose? 

Pagrindinės šalies problemos, susijusios su gyvenamojo būsto infrastruktūra – socialinio būsto 

trūkumas ir būsto išlaikymo našta, labiausiai sietina su vadinamuoju energetiniu skurdu. Pastaroji 

problema yra išskirtinė lyginant su daugeliu kitų ES šalių, kadangi su būsto išlaikymo problemomis 

susiduria didžioji šalies gyventojų dalis, neapsiribojanti marginaliomis socialinėmis ir pajamų 

grupėmis.   

Socialinio būsto prieinamumo ir kokybės problemos, nepaisant to, kad jos aktualios visose šalies 

savivaldybėse, 2007-2013 m. struktūrinės paramos lėšomis sprendžiamos išskirtinai probleminėse 

teritorijose. Skirtinguose probleminių teritorijų miestuose ir miesteliuose socialinio būsto fondas dėl 

struktūrinių investicijų padidintas nuo kelių iki keliasdešimties papildomų savivaldybės butų. 

Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol savivaldybių turimas socialinio būsto fondas buvo labai mažas, 

įgyvendinti projektai bendrai probleminėse savivaldybėse socialinio būsto fondą leis kone 

padvigubinti lyginant su 2008 m. situacija.  

Daugiabučių namų renovavimas taip pat akivaizdžiausiai pastebimas probleminių teritorijų miestuose. 

Kai kuriuose jų (Skuode, Kelmėje, Naujojoje Akmenėje) 2007-2013 m. struktūrinės paramos lėšomis 

atnaujinta net iki ketvirtadalio viso daugiabučių namų fondų. Lyginant su JESSICA instrumentu, kurio 

pagalba iki šiol renovuojama tik keliasdešimt daugiabučių visoje Lietuvoje, investicijų poveikis 

probleminių teritorijų būsto fondo atnaujinimui vertintinas kaip ženklus. Kitose gyvenamosiose 

vietovėse, atsižvelgiant būsto energetinio efektyvumo problemos mastą, 2007-2013 m. investicijų 

poveikis neženklus. 

 

8. Ar veiksmų programų lėšos miesto/miestelio gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimui turėjo poveikį 

išlaikant esamus žmogiškuosius išteklius, pritraukiant aukštos kvalifikacijos darbo jėgą, vykdant 

emigracijos prevenciją? 

Kaip rodo atlikto makroekonometrinio modeliavimo rezultatai, vertinamos 2007-2013 m. struktūrinės 

paramos investicijos sukūrė kiekybinį poveikį užimtumui ir nedarbo lygiui. Atlikta simuliacija parodė, 

kad nedarbo lygis 2011 ir 2012 m. sumažėja beveik 1,7 procentinio punkto, lyginant su scenarijumi 

„be investicijų“, o 2013-2015 m. tokio sumažėjimo dydis turėtų išsilaikyti maždaug ties 1,3 procentinio 

punkto riba. Teigiamas investicijų poveikis nedarbo lygiui ir užimtumui miestuose ir miesteliuose 

prisidėjo išlaikant ir pritraukiant žmogiškuosius išteklius, tarp jų – ir kvalifikuotus. 

Atvejo studijos taip pat rodo, kad dėl analizuojamų investicijų pagerinta gyvenimo aplinka ir kokybė 

turėjo teigiamą poveikį išlaikant ir pritraukiant kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius. Vienais atvejais 

tokia įtaka pasireiškia labiau tiesiogiai, pavyzdžiui, pagerintos kultūrinės veiklos galimybės Zyplių 

dvaro sodyboje leis pritraukti daugiau meno kūrėjų, sukurs kokybiškesnę kultūrinės veiklos pasiūlą. 

Kitais atvejais tokia įtaka pasireiškia labiau netiesiogiai, pavyzdžiui, didmiesčio aplinkkelių atveju 

poveikis žmogiškųjų išteklių pritraukimui pasireikš per pritrauktas privačias investicijas, kuriančias 

darbo vietas. 
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9. Koks veiksmų programų poveikis miestų/miestelių ekonomikos augimui ir verslo konkurencingumui 

juose? 

Analizuojamos veiksmų programų investicijos, sukoncentruotos į fizinę infrastruktūrą, prisideda prie 

miestų / miestelių ekonomikos augimo ir verslo konkurencingumo juose, tačiau siekiant maksimalaus 

rezultato deramas dėmesys turėtų būti skirtas ir likusiems ekonomikos augimo veiksniams – 

žmogiškajam kapitalui ir inovacijoms. 

Makroekonometrinio modeliavimo rezultatai rodo teigiamą analizuojamų investicijų įtaką 

ekonominiam augimui. Dėl įgyvendintų projektų 2007-2020 m. sukurtas papildomas BVP viršija šių 

projektų išlaidas, vadinasi, investicijos pasiteisino. 2011 ir 2012 metais, kai finansinė injekcija yra 

didžiausia, dėl pasireiškusio poveikio BVP lygis yra apie 2,3 proc. didesnis, lyginant su scenarijumi „be 

investicijų“. Toliau iki 2015 metų poveikis sumažėja dėl mažėjančių ES struktūrinės paramos 

finansinių injekcijų. 2015 metais pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui, vėlesniais metais 

išlieka kuklus, bet ilgalaikis poveikis, dėl kurio BVP lygis yra apie 0,65 proc. didesnis, lyginant su 

scenarijumi „be investicijų“. 

Dėl pačių investicijų pobūdžio didžiausias trumpalaikis poveikis pasireiškia statybos ir su ja susijusio 

kasybos ir karjerų eksploatavimo sektoriaus kuriamai pridėtinei vertei (kadangi beveik visų projektų 

metu perkami statybos ar rekonstrukcijos darbai, kuriems vykdyti taip pat reikia statybinių medžiagų). 

Apdirbamojoje gamyboje išsiskiria maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos veiklos sektoriaus 

elgsena, kadangi šis sektorius reaguoja į paklausos pusės sąlygotą ES struktūrinės paramos poveikį 

ankstyvaisiais veiksmų programų įgyvendinimo metais, be to, didesnis poveikis šiam sektoriui išlieka 

ir vėlesniais metais. Rinkos paslaugų sektorių atveju veiksmų programų įgyvendinimo metais taip pat 

modeliuojamas paklausos pusės sąlygojamas augimas. Kadangi didelė dalis sukurtos fizinės 

infrastruktūros yra nukreipta į laisvalaikio praleidimą ir turizmą, vėlesniais metais didesnis poveikis 

išlieka apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuje. 

 

10. Kaip veiksmų programų investicijos į miestus /miestelius paveikė kitų veiksmų programų prioritetų 

įgyvendinimą? 

Vertinime analizuotos investicijos į miestus ir miestelius apėmė įvairias veiksmų programų priemones, 

kurios gali būti svarbios gyvenamųjų vietovių plėtrai. Pastebėta, kad labiausiai koncentruotos 

investicijos būdingos tikslinėms miestų plėtros priemonėms, skirtoms regioniniams augimo centrams 

ir probleminėms teritorijoms. Santykinai didesnės investicijos šioms vietovėms teko ir žmogiškųjų 

išteklių srityje, ypač įgyvendinant tas veiksmų programų priemones, kuriose buvo numatyti 

prioritetiniai balai projektams, įgyvendinamiems šiose nacionalinės regioninės politikos tikslinėse 

teritorijose (VP1-1.1-SADM-07-K, VP1-1.1-SADM-04-K). 

 

11. Koks veiksmų programų investicijų į miestus/miestelius poveikis aplinkinėms vietovėms? 

Urbanizuotų teritorijų administracinės ribos dažnai yra tik sąlyginė skirtis nuo aplinkinių gyvenamųjų 

vietovių – daugelis urbanizuotoje teritorijoje vykstančių pokyčių tiesiogiai veikia ir aplinkines zonas. 

Pirmiausia, urbanizuota teritorija yra natūralus traukos centras, generuojantis tiek reguliarius 

(pavyzdžiui, namai-darbas), tiek tikslinius (pavyzdžiui, poreikis pasinaudoti konkrečiomis 

paslaugomis, išspręsti administracinius klausimus) gyventojų srautus iš aplinkinių teritorijų. Atliktas 

vertinimas parodė, kad ypač miesteliams tekusios investicijos į socialinės aplinkos gerinimą (švietimo, 

kultūros, sveikatos, socialinių paslaugų infrastruktūrą) sukūrė teigiamas prielaidas gyvenimo kokybės 
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gerėjimui vidutiniškai 9 km spinduliu aplink miestelį esančiose gyvenamosiose vietovėse, kurių 

bendras gyventojų skaičius yra labai panašus į miestelio gyventojų skaičių.   

Investicijos į miestų viešąsias erdves, keičiančios miesto viešosios infrastruktūros naudojimo sąlygas, 

didinančios atskirų miesto dalių patrauklumą, skatina didesnius lankytojų srautus. Pasinaudojant 

šiomis aplinkybėmis galėtų būti plėtojami miesto ir aplinkinių teritorijų ekonominiai ryšiai. Vienas iš 

dažniausių pavyzdžių pasaulinėje praktikoje – ūkininkų, kitų vietos gamintojų produkcijos platinimo 

vietos (patrauklūs žemės ūkio produkcijos turgeliai ir pan.). Vertinimo metu analizuojant įgyvendintų 

projektų aprašus, atliekant atvejo studijas konkretūs planai regeneruojamose viešosiose erdvėse 

sukurti prekybos vietas vietos produkcijos platintojams nebuvo užfiksuoti, tačiau tai yra reali 

galimybė, kuri tikėtina bus realizuota bent pavieniuose miestuose. 

 

12. Kokie yra ES paramos aukščiau išvardintoms sritims derinimo mechanizmai miesto/miestelio lygiu? 

Kiek jie efektyvūs?  

Lietuvoje 2007-2013 m. veiksmų programų lėšos skirtos miestų ir miestelių plėtrai pasižymėjo 

įvairialypiais tikslais, neretais atvejais orientuotais labiau į specifines problemas negu į aiškiai 

teritoriškai apibrėžtas teritorijas.  

Didiesiems miestams platesnio masto regeneracijai 2007-2013 m. lėšos neskirtos, įgyvendinami 

pavieniai projektai. Miesteliuose taip pat stebimos pavienės investicijos.  

Tikslinės 2007-2013 m. struktūrinių fondų investicijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių regeneracijai 

buvo nukreiptos į regioninius augimo centrus ir problemines teritorijas, numatant, kad SSVP 

investicijos turėtų būti skirtos kompleksiniam gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimui. Ypatingai 

regioniniuose augimo centruose investicijos pirmiausiai buvo derinamos teritoriniu aspektu. Daugiau 

kaip du trečdaliai struktūrinės paramos lėšų teko fizinės aplinkos gerinimui (viešųjų erdvių, 

susisiekimo sistemų plėtrai ir pan.) centrinėse miestų dalyse, apie ketvirtadalis lėšų – rekreacinių 

teritorijų, esančių ne miesto centrinėje dalyje, plėtrai ir tik kiek mažiau nei dešimtadalis lėšų – miesto 

gyvenamųjų zonų, esančių ne centrinėje miesto dalyje, fizinei aplinkai gerinti. Visgi šiose vietovėse 

pritrūko integruoto požiūrio, kuomet fizinės infrastruktūros investicijos sustiprinamos tikslinėmis 

investicijomis į žmogiškuosius išteklius, socialinių problemų prevencijos priemones ir pan.   

 

13. Kokios būtų labiau tinkamos/efektyvios veiksmų programų priemonės, didinant veiksmų programų 

poveikį minėtose srityse? 

Tinkamiausias gyvenamųjų vietovių plėtros priemonių paketas priklauso nuo plėtros tikslų. Kaip rodo 

ilgametė pasaulio miestų regeneracijos patirtis, plėtros projektai gali apimti tiek visą miestą (projektai, 

orientuoti į miesto ekonomikos restruktūrizavimą), tiek atskiras miesto dalis (projektai, skirti socialiai 

izoliuotų, struktūrinių problemų varginamiems miesto rajonams, siekiant juos pilnavertiškai 

integruoti į miesto gyvenimą). Šiems ir panašiems atvejams numatomi skirtingi investicijų paketai, 

pagrįsti stambių objektų plėtra arba kaip tik smulkiomis, į vietos bendruomenę orientuotomis 

iniciatyvomis. Visgi, nepaisant pasirinkto investicijų tikslo, visiems sėkmingiems atvejams būdingas 

bendras požymis – investicijų kompleksiškumas. Tarptautinė patirtis rodo, kad atskirų miestų rajonų 

kompleksinių problemų sprendimui buvo taikomos plataus masto strategijos, derinančios investicijas į 

fizinę infrastruktūrą, verslo aplinką, žmogiškuosius išteklius.  

Siekiant didinti veiksmų programos (-ų) poveikį kompleksinei miestų plėtrai, efektyviausios tokios 

priemonės ar priemonių grupės, pagal kurias kartu/ vienu sprendimu tvirtinamos visos investicijos į 
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pasirinktą zoną. Tai gali būti konkrečiam miestui skirtas ITI instrumentas, integruojantis kelių 

priemonių lėšas, arba atskira priemonė, pagal kurią remiamas gyvenamosios vietovės strategijos 

įgyvendinimas. Svarbu, kad ITI instrumentas ar speciali priemonė integruotų įvairių ES fondų paramą 

ir leistų užtikrinti skirtingų sričių (infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių, verslo paramos) subalansuotą 

finansavimą. 

14. Išnagrinėti ne mažiau kaip 3 geros praktikos pavyzdžius – projektus, kurie turėjo didžiausią teigiamą 

poveikį miesto/miestelio socialinei ekonominei plėtrai. 

Atliktos 4 atvejo studijos, demonstruojančios teigiamą poveikį miestų ir miestelių gyvenamosios 

aplinkos kokybei atliekant skirtingo pobūdžio investicijas: 

- Miesto viešųjų erdvių kompleksinė regeneracija (Marijampolės miesto atvejis); 

- Gyvenamosios zonos kompleksinė regeneracija (Jonavos miesto atvejis); 

- Miesto susisiekimo sistemų plėtra (Vilniaus miesto atvejis); 

- Didelės traukos kultūros ir bendruomeninio objekto plėtra mažame miestelyje (Lukšių 

miestelio atvejis). 

Marijampolės miesto atvejis rodo, kad kompleksinės investicijos į miesto centro urbanistinį 

atnaujinimą paskatino didesnius gyventojų srautus laisvalaikio tikslais ir apsilankymo metu 

pramogoms išleidžiamų pinigų kiekį, smulkaus verslo plėtrą rekonstruotose teritorijose. Viešųjų 

miesto erdvių sutvarkymas, apšvietimas bei papildomų saugumo priemonių (vaizdo kamerų) 

įrengimas taip pat mažina vagysčių skaičių, nors dėl didėjančių lankytojų srautų ir įvairių pramogų 

pasiūlos kažkiek didėja absoliutus pažeidimų viešose vietose skaičius. Atsižvelgiant į išvardintas 

prielaidas, investicijų į miesto centrinės dalies atnaujinimą (diskontuotos) naudos ir sąnaudų santykis 

turėtų viršyti 1,5. 

Gyvenamosios teritorijos Jonavos miesto žemutinėje dalyje regeneravimas kompleksiškai apėmė 

kompleksinį daugiabučių renovavimą, šiuos daugiabučius supančios teritorijos ir greta esančios 

rekreacinės teritorijos sutvarkymą. Tokios kompleksinės investicijos visiems miesto gyventojams 

svarbios dėl teigiamo poveikio poilsio ir laisvalaikio praleidimo galimybių pagerėjimui, 

nusikalstamumo sumažėjimui, nervinių ir psichologinių negalavimų sumažėjimui. Renovuotų 

daugiabučių gyventojams ne mažiau svarbios papildomos naudos, pasireiškiančios šiltesnėmis 

patalpomis, sumažėjusiomis išlaidomis, sustiprėjusiu bendruomeniškumu, padidėjusia būsto verte. 

Tokio tipo investicijos ilgajame periode kuria socialinę ekonominę naudą – investavus 1 Lt grįžta ne 

mažiau kaip 1,5 Lt. 

Vilniaus vidinio pietinio aplinkkelio (Tūkstantmečio g.) ir jį su miesto pakraščiais sujungiančių gatvių 

(rytinėje pusėje – Žirnių g., vakarinėje pusėje – Oslo ir Gariūnų g.) analizė rodo, kad sutvarkytas 

aplinkkelis yra svarbi miesto plėtros ir gyvenimo kokybės gerėjimo sąlyga. Atsižvelgiant į tai, kad iki 

analizuojamo aplinkkelio nutiesimo iš esmės nė viena kryptimi nebuvo galimybių Vilniaus miestą 

kirsti išvengiant vidinių miesto gatvių bei jose susidarančių transporto spūsčių, naudų struktūra yra 

įvairiapusė. Naujoji susisiekimo infrastruktūra svarbi tiek tiesiogiai vietos gyventojams, tiek ir šioje 

zonoje veikiantiems/ besiplečiantiems verslams, tranzitiniam transportui. Gyventojai nurodo, kad 

didžiulė aplinkkelio nauda pirmiausia pasireiškia per sudarytą galimybę greičiau pasiekti kelionės 

tikslą, tačiau taip pat svarbūs tokie aspektai, kaip malonesnis gyvenimas šalia sutvarkytų gatvių, 

sumažėjęs triukšmas bei oro užterštumas. Svarbą verslo plėtrai, o kartu iki šiol neišnaudotų miesto 

zonų regeneracijai demonstruoja šalia aplinkkelio pradėti prekybos centrų, kitų privataus kapitalo 

finansuojamų objektų statybos darbai. Skaičiuojama, kad vien dėl sumažėjusio užterštumo, 
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eksploatacinių išlaidų, sutrumpėjusio kelionės laiko, (diskontuotos) naudos ir sąnaudų santykis 

sudaro 1,67.  

Analizuotas Zyplių dvaro pavyzdys iliustruoja ilgalaikių tikslingų investicijų į bendruomenės ir 

gyvenamosios vietovės svečių poreikiams pritaikytą infrastruktūrą ir veiklas naudas. Šios naudos 

apima įvairias greta dvaro esančio Lukšių miestelio socialinės ir ekonominės plėtros sritis: dėl 

sukurtos infrastruktūros ir joje vykdomos intensyvios kūrybinės veiklos padidėja gyventojų 

laisvalaikio praleidimo galimybės, didėja susidomėjimas menu ir kultūra, kas ilgajame periode mažina 

socialinių patologijų pasireiškimą, taip pat didėja susidomėjimas miesteliu, čia užsuka daugiau turistų, 

dėl ko atsiranda daugiau galimybių smulkiam verslui, iš vietos gyventojų ir verslininkų nuperkama 

daugiau prekių ar paslaugų. Pastebimas ir gyvybingas objektas, aplink kurį buriasi bendruomenė, 

padeda stiprinti viso miestelio identitetą, didina gyventojų pasididžiavimą miesteliu, optimizmą ir 

veiklumą.  

 

15. Koks poreikis ir galimybės taikyti integruotuosius tvarios miestų plėtros veiksmus 2014–2020 m.? 

ERPF reglamento projektas skatina valstybes nares 2014-2020 m. programavimo laikotarpiu taikyti 

integruotuosius tvarios miestų plėtros veiksmus. Jiems turi būti skiriama ne mažiau kaip 5 proc. visų 

valstybei narei tenkančių ERPF lėšų. Kaip rodo atlikta URBAN iniciatyvų, taip pat kitų miestų patirties 

analizė, 2007-2013 m. paramos regioniniams augimo centrams ir probleminėms teritorijoms patirtis, 

kompleksinės investicijos į apibrėžtą teritoriją yra bene tinkamiausias būdas sprendžiant tipines 

miestų problemas, o taip pat suteikiant jiems ekonominio vystymosi impulsą. 

Regioniniams augimo centrams ir probleminių teritorijų miestams 2007-2013 m. skirtos tikslinės 

investicijos ir jų įgyvendinimo eiga pademonstravo, kad planingas ir tęstinis investicijų įgyvendinimas, 

koordinuojamas per bendrą strategiją, leidžia sutelkti investicinius pajėgumus konkrečiose miestui 

aktualiose zonose ir išvengti investicijų teritorinio „išsimėtymo“, kuriant geresnes sinergijos prielaidas. 

Aiškiausias poreikis taikyti integruotuosius tvarios miestų plėtros veiksmus – didžiuosiuose šalies 

miestuose (žr. 18 vertinimo klausimą).   

 

16. Kokiais kriterijais vadovaujantis integruotieji veiksmai turėtų būti taikomi ekonominėms, aplinkos, 

klimato ir socialinėms miestų vietovių problemoms spręsti? 

Apibendrinant užsienio šalių miestų regeneravimo patirtį ir Lietuvos 2007-2013 m. Patirtį, 

investuojant į gyvenimo kokybės gerinimą miestuose, pagrindiniai kriterijai, kuriais remiantis turėtų 

būti finansuojami integruotieji tvarios miestų plėtros veiksmai, pirmiausiai susiję su geografiškai 

apibrėžta miesto dalimi, šios miesto dalies aiškios problemos identifikavimu ir ilgalaikės strategijos, 

integruojančios trumpalaikius uždavinius, šiai problemai spręsti turėjimu. Įprastai atskiriems miestų 

rajonams būdingas problemų kompleksas su įvairiais aiškiai išreikštais ar paslėpto pobūdžio 

sunkumais, todėl labai svarbu integruotus veiksmus nukreipti į kompleksinį problemos sprendimą 

(pavyzdžiui, nepakankamo rajono integravimo į miesto ekonominį, socialinį, kultūrinį gyvenimą), bet 

ne pavienių sunkumų likvidavimą (tik aplinkosauginių sąlygų gerinimą, tik viešųjų erdvių atnaujinimą 

ar pan.).  

Rekomenduojama konkrečių miestų plėtros problemų identifikavimą ir strategijų pasirinkimą palikti 

pačių miestų prerogatyvai. Pasirinktas investicijų paketas yra individualus sprendimas, priklausomas 

nuo pasirinktos teritorijos ir joje identifikuotų problemų. Visgi, siekiant visapusiško integruotų 

investicijų poveikio, siūloma tvirtinti ir ES struktūrinės paramos lėšomis finansuoti tik tas strategijas, 
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kuriose numatytos suderintos investicijos į infrastruktūrą bei žmogiškuosius išteklius fizinės ir 

gamtinės aplinkos, ekonomikos ir socialinės srityse. 

 

17. Kaip integruotieji tvarios miestų plėtros veiksmai galėtų būti įtraukti į 2014-2020 m. planavimo 

dokumentus? 

Integruotųjų tvarios miestų plėtros veiksmų įgyvendinimas galės remtis integruotųjų teritorinių 

investicijų (ITI) instrumento panaudojimu, kaip tai numatyta Bendrųjų nuostatų reglamento 

pasiūlymo 99 straipsnyje. Pagal Bendrųjų nuostatų reglamento pasiūlymą, veiksmas įgyvendinamas 

kaip ITI, kuomet reikalaujama laikytis integruoto požiūrio ir investuojama pagal daugiau negu vieną 

vienos ar kelių veiksmų programų prioritetinę kryptį. 

Veiksmų programoje (-ose) ITI skirtos lėšos turėtų būti išskirtos prie kiekvienos prioritetinės krypties, 

t.y. nurodant kiekvienos ITI planuojamo finansavimo pagal kiekvieną prioritetinę kryptį apimtis. Toks 

išskyrimas reikalingas ne tik konkrečios lėšų dalies pagal prioritetinę kryptį ar priemonę rezervavimui 

ITI, bet ir užtikrinant galimybę ITI lėšų panaudojimą stebėti atskirai.  

Tokia ITI instrumento įtraukimo į veiksmų programą (-as) schema neturėtų kelti nerimo dėl 

„grįžimo“ prie sektorinio požiūrio. Reikalaujamą holistinį požiūrį į tvarią miesto plėtrą turės užtikrinti 

miestų rengiamos integruotos teritorinės strategijos, kuriose bus numatytos reikalingos investicijų 

sąsajos, o veiksmų programa (-os) šiuo požiūriu vertintinos labiau kaip finansavimo, o ne miestų 

integruotų investicijų planavimo instrumentas. 

 

18. Kuriuose miestuose reikėtų įgyvendinti integruotuosius tvarios miestų plėtros veiksmus 2014-2020 

metais? 

Kaip parodė atlikta 2007-2013 m. investicijų analizė, vienam didžiųjų šalies miestų gyventojui teko 

apie 2370 Lt investicijų pagal veiksmų programų priemones, kurias galima laikyti tiesiogiai 

prisidedančiomis prie urbanistinės plėtros ir gyvenimo kokybės gerinimo. Tai yra ženkliai mažesnis 

paramos intensyvumas lyginant su regioniniais augimo centrais (vidutiniškai 4630 Lt vienam 

gyventojui) ir probleminėmis teritorijomis (vidutiniškai 5200 Lt vienam gyventojui). Tačiau, kaip 

parodė vertinimo metu atlikti skaičiavimai, didžiųjų miestų GKI nėra taip ženkliai geresnis, o kai 

kuriais atvejais didiesiems miestams netgi būdingos didesnės socialinės aplinkos ir pan. problemos.  

Didieji miestai, 2007-2013 m. nedalyvaudami specialiose jų plėtrai skirtose priemonėse, neišvengė ir 

investicijų „išsimėtymo“. Teritoriškai koncentruotų gyvenimo kokybės gerinimo tikslams skirtų 

projektų faktiškai nėra. Lėšos labiau koncentravosi į stambius objektus, labiau pritaikytus 

konkurencingumo didinimui, turistų pritraukimui negu labai tiesioginėms kasdienėms miesto 

gyventojų reikmėms, arba į išsimėčiusių sektorinio pobūdžio objektų renovaciją (pavyzdžiui, bendrojo 

ugdymo mokyklų). 

Atsižvelgiant į tai, kad didžiuosiuose miestuose gyvena labai didelė visos šalies populiacijos dalis, o 

didiesiems miestams nesvetimos socialinės izoliacijos, nusikalstamumo, prastos fizinės aplinkos 

problemos, tikslingas ir koncentruotas integruotos tvarios didžiųjų miestų plėtros investicijų 

planavimas 2014-2020 m. periode būtų pozityvus ir aktualus žingsnis. 

Integruotos investicijos aktualios ir kitų miestų plėtrai. Tačiau, atsižvelgiant į miestų dydį, gali būti 

pakankama įgyvendinti kompleksines priemones (panašias į pasirinktas 2007-2013 m.).  
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19. Išnagrinėti „bendruomenės inicijuotos vietos plėtros“ principo taikymo praktiką trijose ES šalyse. 

Pateikti gerosios praktikos pavyzdžius ir jų pritaikymo Lietuvoje galimybes. 

Įvairių šalių ilgametė patirtis vykdant LEADER pobūdžio priemones rodo, kad tie patys sprendimai gali 

būti laikomi tiek gera, tiek ir nepasiteisinusia patirtimi priklausomai nuo aplinkybių, vietos konteksto 

ir konkrečių tikslų, kurių siekiama priimant vieną ar kitą sprendimą. 

Vienas iš labiausiai diskutuojamų klausimų – partnerystės principo įgyvendinimas. Kiekvienam 

partnerystės modeliui būdingi tam tikri privalumai ir trūkumai. Vietos valdžios institucijų ir jų atstovų 

pagrindu sudarytų partnerystės grupių (būdinga Graikijai) veikla mažiau atspindėjo vietos 

bendruomenę, atitinkamai mažinant LEADER metodo kuriamą pridėtinę vertę, tačiau leido lengviau 

spręsti administracinio pobūdžio klausimus. Nevyriausybinio sektoriaus aktyvus dalyvavimas leido 

sėkmingiausiai įgyvendinti mažos apimties iniciatyvas, realizuojančias vietos gyventojų idėjas 

(būdinga Airijai, Švedijai). Kita vertus, tokios privatų sektorių ir bendruomenę atstovaujančios grupės 

susiduria su sunkumais komunikuojant su valdžios institucijomis dėl skirtingų požiūrių į vietos 

problemas ir galimą plėtrą, taip pat su nepakankamomis žiniomis administruojant viešąsias lėšas. 

Apskritai geriausius rezultatus pasiekė subalansuotos narystės grupės, kadangi vietos problemas 

analizavo skirtingais požiūriais, turėjo įvairiapusės patirties ir sustiprino veiksmų sinergiją (būdinga 

Suomijai).  

Taip pat aktualus pasirinktas LEADER tipo priemonių įgyvendinimo mechanizmas, pagal kurį 

paskirstomos funkcijos ir atsakomybės tarp centrinės valdžios ir vietos institucijų. ES šalyse taikomi 

įvairūs modeliai – nuo decentralizuotos sistemos, kuriai būdingas didelis VVG autonomiškumas ir 

maža nacionalinių/ regiono institucijų įtaka (dalis Italijos regionų), iki pusiau centralizuotos/ 

centralizuotos sistemos, kurioje VVG teisės priimant sprendimus labai ribotos (Austrijoje, Danijoje, 

Belgijoje, Vokietijoje). Centralizuotos sistemos taikymas leidžia LEADER metodą nesudėtingai įtraukti į 

nacionalines įgyvendinimo schemas kaip ir kitas ES struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinamas 

programas bei efektyviai išnaudoti sukauptą sistemos institucijų patirtį. 

Atsižvelgiant į kitų ES šalių patirtį Lietuvoje, įgyvendinant 2014-2020 m. veiksmų programos (-ų) 

priemonę (-es) LEADER metodu, siūloma taikyti pusiau centralizuotą sistemą, VVG suteikiant ribotą 

autonomiją. Efektyviausia remtis jau veikiančių ir patyrusių ES struktūrinės paramos valdymo ir 

kontrolės sistemos institucijų patirtimi, VVG plačiau įtraukiant vietos strategijų planavimo etape. VVG 

turėtų būti sudarytos įvairiapusės narystės pagrindu, o svarbus vaidmuo jose turėtų tekti vietos 

bendruomenėms ir kitiems nevyriausybinio sektoriaus subjektams.  

 

20. Kaip „bendruomenės inicijuotos vietos plėtros“ principas gali būti integruotas į 2014-2020 m. ES 

struktūrinės paramos laikotarpio planavimo dokumentus? 

Remiantis 2007-2013 m. Lietuvos kaimo programos patirtimi, kuomet LEADER metodas integruotas 

kaip atskira programos kryptis, pagal kurią įgyvendinamos kelios priemonės, rekomenduojama 

panašų požiūrį taikyti ir 2014-2020 m. veiksmų programoje (-ose). Rekomenduojama taikant LEADER 

tipo mechanizmą įgyvendinti atskiras veiksmų programos (-ų) priemones. Šių priemonių lėšos turėtų 

būti skirtos vietos veiklos strategijų, skirtų priemonėse numatytiems tikslams pasiekti, įgyvendinimui.  
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21. Kokiu lygiu turėtų būti taikomas šis principas? (visos šalies bendrai ar nacionalinės regioninės 

politikos teritorinių vienetų atžvilgiu)? 

Šiuo metu Lietuvoje aktyviausias bendruomeninis judėjimas, kritiškai svarbus pilnavertiškam 

bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principo įgyvendinimui, aktyviau vyksta kaimiškose 

bendruomenėse. Tai susiję tiek su labiau tradiciniu ir sėsliu gyvenimo būdu, mažesniu gyventojų 

skaičiumi gyvenamosiose vietovėse, tiek ir su jau kone dešimtmetį besitęsiančiu kaimo vietovių 

dalyvavimu LEADER iniciatyvoje, kurios reikalavimu buvo sukurtos VVG, kūrėsi kaimo gyventojų 

bendruomeninės organizacijos. Numačius paramą pagal atskiras 2007-2013 m. veiksmų programos (-

ų) priemones skirstyti LEADER tipo mechanizmo pavyzdžiu, kaimo ir mažesniųjų miestų atveju būtų 

galima pasinaudoti esamomis institucinėmis struktūromis, bendruomeninėmis organizacijomis, jų 

žmogiškuoju kapitalu, infrastruktūra ir patirtimi.  

Gerokai komplikuotesnė situacija didžiuosiuose šalies miestuose. Čia gyventojų bendruomenės 

dažniau yra susiformavusios tik senose, neretai iki miesto plėtros buvusiose kaimiškose seniūnijose. 

Pagrindinei miesto gyventojų daliai bendruomeniniai ryšiai, pagrįsti gyvenamąja vietove, nebūdingi. 

Miesto bendruomenės formuojasi daugiau interesų, pomėgių pagrindu (pavyzdžiui, pagyvenusių 

asmenų draugijos ir pan.). Atitinkamai joms gali būti aktualios labiau specifinės investicijos. Tokioms 

bendruomenėms įprastai būdingos ir mažesnės sąsajos su vietos valdžios institucijomis, jos mažiau 

prisirišusios prie konkrečios miesto dalies.  

Dėl šių priežasčių rekomenduojama visos šalies mastu LEADER tipo priemones taikyti tik kaimiškų ir 

mažųjų miestų plėtros projektų įgyvendinimui. Tuo tarpu didžiųjų miestų bendruomenes į paramos 

planavimą ir įgyvendinimą įtraukti integruotų tvarios miestų plėtros strategijų pagrindu.      

 

22. Kaip pritaikyti „Leader “ principo, taikomo kaimo plėtrai, patirtį urbanistinei plėtrai? 

LEADER principo esmė – didesnis sprendimų delegavimas vietos lygmeniui. Principas apima tokius 

aspektus, kaip: paramos lokalizavimas konkrečioje teritorijoje, investicijų planavimas pagal 

suplanuotas vietos plėtros strategijas, stiprus vietos bendruomenės vaidmuo planuojant ir 

įgyvendinant investicijas („iš apačios į viršų“ principo taikymas). Vienas iš svarbiausių tikslų 2014-

2020 m. programavimo laikotarpiui – paskatinti aktyvesnį miestų įsitraukimą į plėtros procesų, 

finansuojamų ES struktūrinėmis lėšomis, planavimą. Šis tikslas geriausiai gali būti realizuotas 

įgyvendinant integruotuosius tvarios miestų plėtros veiksmus pagal pačių miestų rengiamas ir 

tvirtinamas strategijas. Tokios strategijos turėtų būti artimos LEADER naudojamoms vietos veiklos 

grupių strategijoms ir apimti svarbiausias, vietos veikėjų inicijuotas, konkrečiai vietovei skirtas 

integruotas investicijas. 

 

23. Kaip integruoti „URBAN tipo iniciatyvas į 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos laikotarpio 

planavimo dokumentus? 

Pagrindinis siūlomas URBAN tipo iniciatyvų integravimo į 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos 

planavimo dokumentus instrumentas – integruotų tvarios miestų plėtros strategijų įgyvendinimas per 

ITI. Jeigu bus nuspręsta pratęsti kompleksinės paramos regioninės politikos subjektams priemones, 

jos taip pat turėtų būti paremtos kiekvieno miesto integruota strategija, privalomai apimančia 

susijusias infrastruktūrines ir „minkštąsias” investicijas. 
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24. Kurioms paramos sritims 2014-2020 metais taikytinas „bendruomenės inicijuoto vietos 

plėtros“ principas? 

Atsižvelgiant į esamą gyventojų bendruomenių brandos lygį, jų patirtį ir interesų sritis, LEADER tipo 

priemones siūloma įgyvendinti neformalaus švietimo, kultūros, sporto, bendrųjų socialinių paslaugų ir 

bendruomeninės veiklos srityse. Priemonės šiose srityse gali apimti tiek infrastruktūros plėtros, tiek ir 

„minkštąsias“ priemones. 
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8.2. Rekomendacijos 

 

Nr. Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės 

rekomendacijai įgyvendinti 

Atsakinga 

institucija 

(institucijos) 

Įgyvendinimo 

terminas 

Rekomendacijos dėl kompleksinio investicijų planavimo 

1.  2007-2013 m. miestų ir miestelių plėtra vykdyta 

sektoriniu požiūriu - atskirai sprendžiant 

aplinkosaugines, socialines, ekonomines ir kt. 

problemas. Toks požiūris nėra efektyviausias ne 

tik finansine, ekonomine bet ir potencialo 

pasiekti planuojamą poveikį prasme. Kaip rodo 

ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų 

kompleksinių miestų plėtros projektų, ypač tų, 

kurie pritraukia ir privačias investicijas, patirtis, 

būtent  investicijų krypčių ir lėšų šaltinių 

sinergija yra labai svarbus sėkmės, sprendžiant 

tipines miestų problemas, veiksnys.   

1.1. ES struktūrinės paramos lėšas 

rekomenduojama patvirtinti tik tų integruotų/ 

kompleksinių plėtros strategijų įgyvendinimui, 

kurios nukreiptos į konkrečios teritorijos 

pagrindines problemas lemiančių faktorių 

visumą, t.y. orientuotos į priežasčių sprendimą, 

bet ne pasekmes. 

Vadovaujančioji 

institucija 

LR vidaus reikalų 

ministerija 

 

2014 m. 

1.2. Skatinti integruotų/ kompleksinių plėtros 

strategijų rengėjus planuojamas investicijas iš 

viešųjų lėšų šaltinių derinti su privačiomis 

investicijomis: viešosiomis investicijomis 

skatinant privačių investicijų tiesioginį (į 

projektą) ar netiesioginį (į regeneruojamą zoną) 

pritraukimą. Pasirenkant investicijų vietas/ 

objektus prioritetas teiktinas projektams 

tiesiogiai sietiniems su  esamais/potencialiais 

investuotojais, aiškiai deklaravusiais poreikius, 

kurių sprendimui galėtų būti naudojamos 

viešosios investicijos.  

Vadovaujančioji 

institucija 

LR vidaus reikalų 

ministerija 

 

2014 m. 
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Nr. Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės 

rekomendacijai įgyvendinti 

Atsakinga 

institucija 

(institucijos) 

Įgyvendinimo 

terminas 

2.  2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšos, 

skirtos vietinei ir urbanistinei plėtrai, buvo 

sutelktos infrastruktūrinių projektų 

įgyvendinimui. Kaip rodo vertinimo metu atlikta 

miestų ir miestelių vietos valdžios atstovų 

apklausa, 2014-2020 m. miestai ir miesteliai 

būtų linkę išlaikyti esamą situaciją ir 

infrastruktūrinėms investicijoms teikia aiškų 

prioritetą lyginant su „minkštosiomis“.  Visgi, 

kaip rodo tyrimų rezultatai ir pasaulio miestų 

patirtis, paskatinti miestų ir miestelių plėtrą 

galima tik užtikrinant kompleksinį požiūrį, t.y. 

integruotai skatinant įvairius augimo veiksnius 

– fizinę infrastruktūrą, žmogiškųjų išteklių 

kokybę, inovacijas. 

2.1. ES struktūrinės paramos lėšas 

rekomenduojama patvirtinti tik tų integruotų/ 

kompleksinių plėtros strategijų įgyvendinimui, 

kuriose urbanizuotų vietovių problemas 

planuojama spręsti derinant tiesiogiai susijusias 

infrastruktūrines ir „minkštąsias“ investicijas.      

Vadovaujančioji 

institucija 

LR vidaus reikalų 

ministerija 

 

2014 m. 

3.  2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšos, 

skirtos vietinės ir urbanistinės plėtros 

kompleksiniams projektams įgyvendinti, buvo 

suplanuotos pagal kelias priemones, kurių lėšos 

galėjo būti investuotos į ribotą sąrašą veiklų. 

Atitinkamai, buvo parengtos ir šių priemonių 

lėšomis įgyvendintos labai panašios  regioninių 

augimo centrų ir probleminių teritorijų 

kompleksinės plėtros strategijos, kuriose 

menkai atsispindi atskirų miestų specifika. 

Vertinant miestų, ypač didžiųjų, tarpusavio 

3.1. Numatyti 2014-2020 m.veiksmų programos 

(-ų) priemones, pagal kurias dalis lėšų bus skirta 

gyvenamųjų vietovių plėtrai pagal integruotųjų 

teritorinių investicijų (ITI) instrumentą. 

Kiekvienos integruotos plėtros strategijos 

įgyvendinimui turėtų būti sudaromas 

individualus investicijų, finansuojamų iš šių 

priemonių, paketas. T.y. turėtų būti vengiama 

atvejų, kai kiekvienai gyvenamajai vietovei, 

dalyvaujančiai ITI, standartizuotu būdu 

paskiriamos visų minėtųjų priemonių lėšos pagal 

Vadovaujančioji 

institucija 

Tarpinės 

ministerijos 

2013-2014 m. 
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Nr. Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės 

rekomendacijai įgyvendinti 

Atsakinga 

institucija 

(institucijos) 

Įgyvendinimo 

terminas 

skirtumus, tokios praktikos tęsimas 2014-2020 

m. keltų riziką, kad bus parengtos ir 

įgyvendinamos nepakankamai specifinės 

integruotos/ kompleksinės miestų plėtros 

strategijos, kurių pagrindu taps ne aktualiausios 

miestų problemos, bet poreikis įsisavinti visus 

prieinamus finansinius resursus.    

iš anksto nustatytas proporcijas .   

4.  2007-2013 m. ES struktūrinės paramos 

investicijų tinkamumas, atsižvelgiant į atskirų 

gyvenamųjų vietovių plėtros sričių (fizinės, 

ekonominės, socialinės) problematiką, kurią 

iliustruoja gyvenimo kokybės indeksas (GKI), 

visoje gyvenamųjų vietovių imtyje nėra 

aukštas/pakankamas. Miestuose ar miesteliuose 

įgyvendinamas investicijų paketas įprastai yra 

pavienių projektų rinkinys, sudarytas pagal 

prieinamus finansavimo šaltinius. 

4.1. Gyvenamųjų vietovių, kuriose 2014-2020 m. 

bus įgyvendinami integruoti tvarios plėtros 

veiksmai ar kitos panašaus pobūdžio 

kompleksinės priemonės, susijusiose plėtros 

strategijose įtraukti esamos gyvenimo kokybės 

analizę. Šioje analizėje turėtų būti kompleksiškai 

įvertintos gyvenamosios vietovės problemos, jų 

tarpusavio ryšiai ir šiuo pagrindu pasirenkamos 

reikalingos investicinės priemonės.   

Vadovaujančioji 

institucija 

LR vidaus reikalų 

ministerija 

Savivaldybių 

administracijos 

2013-2015 m. 

5.  Dalis aukščiau išvardintų rizikų, susijusių su 

sektorinio požiūrio į gyvenamųjų vietovių 

plėtrą, infrastruktūrinių investicijų 

prioritetizavimu, neretai kyla iš tam tikros 

inercijos, laikantis įprastų procedūrų ir 

nusistovėjusios investavimo praktikos. Vietos 

atstovams trūksta platesnių diskusijų apie 

urbanizuotų vietovių integruotos plėtros 

perspektyvas, atsitraukus nuo konkrečių 

5.1. Organizuoti tikslinius pristatymus, 

susitikimus su šalies miestų ir miestelių 

atstovais, pristatant kompleksinio planavimo 

naudą gyvenamųjų vietovių plėtrai, pateikiant 

geruosius URBAN ir panašių iniciatyvų 

pavyzdžius bei skatinant 2014-2020 m. 

investicijas į vietinės ir urbanistinės plėtros 

projektus planuoti taikant holistinį požiūrį. 

Vadovaujančioji 

institucija 

LR vidaus reikalų 

ministerija 

 

2013-2015 m. 
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Nr. Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės 

rekomendacijai įgyvendinti 

Atsakinga 

institucija 

(institucijos) 

Įgyvendinimo 

terminas 

kasdieninių jų gyvenamosios vietovės klausimų.  

 Rekomendacijos dėl integruotos tvarios miestų plėtros instrumentų naudojimo 

6.  Penkiuose didžiuosiuose šalies miestuose 

gyvena apie 40 proc. šalies gyventojų, veikia 

daugiau kaip pusė visų šalies įmonių. Miestai 

yra pagrindinis šalies ekonomikos variklis, nuo 

jų labai ženkliai priklauso tolimesnė visos šalies 

raida.   

2007-2013 m. didiesiems miestams, lyginant su 

kitais šalies miestais, teko mažiau ES 

struktūrinių investicijų urbanistinei plėtrai 

skaičiuojant vienam gyventojui. Taip pat 

planuojant 2007-2013 m. ES struktūrinės 

paramos lėšas didžiųjų miestų plėtrai trūko 

integruoto požiūrio į miestą kaip urbanistinę 

sistemą, susisiekimo, aplinkosauginės, 

socialinės problemos sprendžiamos atskirai. 

Taip pat didesniuose miestuose investicijų 

objektai pasklidę plačioje teritorijoje nesukuria 

pakankamo potencialo spręsti tipines miestų 

problemas (apleisti miesto rajonai, didesnio 

nusikalstamumo koncentracijos zonos ir pan.). 

6.1. Prioritetą skirti ir integruotuosius tvarios 

miestų plėtros veiksmus pirmiausiai suplanuoti 

didiesiems šalies miestams. Didžiųjų miestų 

integruotųjų strategijų įgyvendinimą finansuoti 

naudojant ITI instrumentą.    

 

 

Vadovaujančioji 

institucija 

LR vidaus reikalų 

ministerija 

 

2013-2014 m. 

6.2. Didžiųjų miestų integruotos strateginės 

plėtros strategijos, finansuojamos pagal ITI 

instrumentą, turėtų apimti integruotus veiksmus 

aiškiai teritoriškai apibrėžtose, koncentruotose 

miestų zonose. Tokių zonų ir strateginių jų 

plėtros tikslų pasirinkimas turėtų būti paliktas 

miestų prerogatyvai. 

Vadovaujančioji 

institucija 

LR vidaus reikalų 

ministerija 

 

2013-2014 m. 

7.  Šiuo metu įprastai rengiamos bendros, visa 

apimančios savivaldybės ar regiono lygmens 

7.1. Dalį 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos 

lėšų skirti kitų gyvenamųjų vietovių (ne didžiųjų 

Vadovaujančioji 

institucija 

2013-2014 m. 
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Nr. Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės 

rekomendacijai įgyvendinti 

Atsakinga 

institucija 

(institucijos) 

Įgyvendinimo 

terminas 

strategijos. Į šių strategijų priemonių planus 

savivaldybės įtraukia visas reikalingas įvairių 

sričių investicijas, kurias vėliau įgyvendina 

faktiškai atsitiktine tvarka, priklausomai nuo 

finansavimo prieinamumo. Tokia tvarka sunkina 

kompleksinį plėtros planavimą ir įgyvendinimą. 

Kaip parodė 2007-2013 m. regioninių augimo 

centrų ir probleminių teritorijų patirtis, 

atskiroms miesto zonoms parengtos ir 

nuosekliai įgyvendintos investavimo strategijos 

atneša įvairiapuses naudas.  

miestų) kompleksinių plėtros programų 

įgyvendinimui, skatinant turiniu ir įgyvendinimo 

vieta susijusias vietos investicijas. 

LR vidaus reikalų 

ministerija 

 

 Rekomendacijos dėl aktyvesnio bendruomenės įtraukimo   

8.  Gyventojų bendruomenės dalyvavimas 

sprendžiant gyvenamųjų vietovių plėtros 

klausimus kol kas labai pasyvus. Pagrindiniai 

sprendimai dėl plėtros krypčių, investicijų 

objektų pasirinkimo netgi tokiose srityse kaip 

viešųjų kultūros, socialinių, švietimo paslaugų 

plėtra priimami vietos savivaldos 

administracijos ir politikų labai ribotai 

konsultuojantis su gyventojų bendruomene. 

Kyla rizika, kad investicijos, skirtos tiesiogiai 

gyventojų poreikių tenkinimui, kasdieninio 

gyvenimo kokybės gerinimui, neatitinka 

gyventojų poreikių ir lūkesčių, gali sukurti 

negatyvią reakciją į bet kokias vietos savivaldos 

8.1. Į 2014-2020 m. veiksmų programą (-as) 

įtraukti priemonę, pagal kurią būtų remiami 

gyventojų bendruomenei skirtų paslaugų plėtros 

projektai. Tokie bendruomenės inicijuoti 

projektai galėtų būti įgyvendinami kultūros, 

sporto, neformalaus švietimo, nestacionarių 

socialinių paslaugų srityje. Priemonę (-es) šalies 

gyvenamosiose vietovėse (išskyrus didžiuosius 

miestus) rekomenduojama įgyvendinti LEADER 

iniciatyvos pavyzdžiu pasitelkiant vietos 

partneryste grįstas organizacijas.  

 

Vadovaujančioji 

institucija 

LR socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerija 

LR švietimo ir 

mokslo ministerija  

LR kultūros 

ministerija 

 

2013-2014 m. 
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Nr. Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės 

rekomendacijai įgyvendinti 

Atsakinga 

institucija 

(institucijos) 

Įgyvendinimo 

terminas 

institucijų iniciatyvas. Tai ypač aktualu 

didesniuose miestuose, kuriuose gyventojų 

bendruomenės neturi tradicijų, bendros veiklos 

patirties, todėl be specialaus vietos valdžios 

kvietimo retai imasi iniciatyvos.  

9.  Didžiuosiuose šalies miestuose taip pat 

aktualios geresnės viešosios paslaugos 

bendruomenei, didesnė gyventojų dalyvavimu 

grįstų veiklų pasiūla. Kita vertus, didžiuosiuose 

miestuose gyventojų bendruomeninis judėjimas, 

pagrįstas gyvenamosios vietovės veiksniu, kol 

kas nėra aktyvus. Todėl LEADER principu 

grįstas investicijų planavimas, kuriam būtinas 

glaudus bendruomenės ir kitų vietos veikėjų 

bendradarbiavimas ir kolektyvinių sprendimų 

priėmimas, gali būti neefektyvus didžiųjų 

miestų atveju.        

9.1. Skatinti didžiuosius miestus įgyvendinant 

integruotuosius tvarios miestų plėtros veiksmus 

ir rengiant integruotas plėtros strategijas, į 

planavimo ir įgyvendinimo procesus įtraukti 

tikslinių miesto zonų gyventojų bendruomenę, 

socialinius ekonominius partnerius.    

Vadovaujančioji 

institucija 

LR vidaus reikalų 

ministerija 

 

2013-2014 m. 

 Rekomendacijos ES struktūrinės paramos 2014-2020 m. valdymo ir kontrolės sistemai 

10.  Lietuvoje veikianti ES struktūrinės paramos 

valdymo ir kontrolės sistema yra pakankamai 

centralizuota. 2007-2013 m. pradėtos 

įgyvendinti naujos iniciatyvos bent iš dalies 

mažinti centralizacijos lygį ir dalį sprendimų 

perduoti žemesnėms, arčiau naudos gavėjų 

esančioms viešojo sektoriaus grandims (regionų 

10.1. Išlaikyti pakankamai centralizuotą ES 

struktūrinės paramos administravimo sistemą. 

Didesnę atsakomybę vietos lygmens 

institucijoms, lyginant su 2007-2013 m. periodu, 

rekomenduojama suteikti tik investicijų, 

finansuojamų 2014-2020 m. ES struktūrinės 

paramos lėšomis, planavimo etape.  

Vadovaujančioji 

institucija 

 

2014-2020 m. 
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Nr. Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės 

rekomendacijai įgyvendinti 

Atsakinga 

institucija 

(institucijos) 

Įgyvendinimo 

terminas 

projektų atrankos procedūrų perdavimas 

regionų plėtros taryboms, visuotinės dotacijos 

valdytojo funkcijų perdavimas Lietuvos mokslo 

tarybai ir pan.) parodė, kad tinkamiems 

paramos administravimo gebėjimams ir 

patirčiai susikurti naujose institucijose 

reikalingas laikas, o paramos administravimo 

sistemos klaidos mažina paramos efektyvumą, 

sukuria nepasitenkinimą tarp potencialių 

naudos gavėjų, kuria nepasitikėjimą visa 

sistema. Plačių įgaliojimų suteikimas naujoms 

regioninio ar vietos lygmens institucijoms 

administruojant 2014-2020 m. ES struktūrinę 

paramą keltų riziką neužtikrinti sklandaus 

administravimo proceso. Taip pat kiltų 

klausimas, dėl tokių naujų institucijų veiklos 

perspektyvų. Kelerius metus paskyrus gebėjimų 

ugdymui, nutraukti veiklą pasibaigus 

programavimo periodui būtų neefektyvu.    

10.2. Įgyvendinant priemonę (-es), skirtą 

tiesiogiai bendruomenės inicijuotų vietos plėtros 

projektų įgyvendinimui, siekti naudoti ir plėtoti 

esamų vietos veiklos grupių (VVG) tinklą, o 

naujus juridinius asmenis kurti tik tose 

savivaldybėse, kuriose nėra tinkamų veikiančių 

organizacijų. Atsižvelgiant į tai, kad šios 

organizacijos turėtų koordinuoti vietos 

bendruomenei skirtų viešųjų paslaugų plėtros 

strategijų su paprojekčių sąrašu parengimą, VVG 

patirtis įgyvendinant LEADER strategijas būtų 

didelis privalumas. 

Vadovaujančioji 

institucija 

2014-2020 m. 

10.3. Bet kokių naujų juridinių asmenų kūrimą ar 

ženklią esamų institucijų funkcijų plėtrą inicijuoti 

tik kaip ilgalaikį pokytį, neapsiribojantį 2014-

2020 m. veiksmų programos (-ų) įgyvendinimu  

Vadovaujančioji 

institucija 

 

2013-2014 m. 

 Techninio pobūdžio rekomendacijos  

11.  Esama ES struktūrinės paramos stebėsenos 

sistema neleidžia stebėti ES struktūrinės 

paramos srautų pasiskirstymo žemesniu 

administraciniu lygmeniu nei savivaldybė. Šalies 

miestams tenka didelė ES paramos lėšų dalis, 

kai kuriems miestams teikiamas prioritetas 

11.1. 2014-2020 m. periode paraiškų ir projektų 

informaciją, suvedamą į SFMIS, papildyti grafa 

„Seniūnija, kurioje įgyvendinamas projektas“.  

 

Vadovaujančioji 

institucija 

 

2013 m. 
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Nr. Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės 

rekomendacijai įgyvendinti 

Atsakinga 

institucija 

(institucijos) 

Įgyvendinimo 

terminas 

skirstant paramą pagal įvairias priemones 

(regioniniai augimo centrai, probleminės 

teritorijos), pagal LR teritorijos bendrąjį planą 

daugeliui šalies miestų yra numatytos 

administracinio ar regiono augimo centro 

funkcijos, todėl ES paramos lėšų statistikos 

miestų lygiu (išskyrus tuos, kurių ribos sutampa 

su savivaldybės ribomis) trūkumas riboja 

viešosios politikos stebėsenos ir vertinimo 

galimybes įvairiose su miestų plėtra susijusiose 

srityse.      

12.  Dauguma prieinamų statistikos duomenų šalies 

miestų ir miestelių lygiu atspindi tik 2010-2011 

m. situaciją, kuomet 2007-2013 m. ES 

struktūrinės investicijos vietinei ir urbanistinei 

plėtrai buvo dar tik įgyvendinamos. Dalies 

projektų įgyvendinimas tęsiasi ir dabar. Todėl 

gyvenimo kokybės pokyčiai, susiję su 

įgyvendintomis ES struktūrinėmis 

investicijomis, pagal gyvenamųjų vietovių GKI ar 

panašias kompleksines rodiklių sistemas šiuo 

metu negali būti pamatuoti. 

12.1. Atlikti 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų 

paramos poveikio gyvenimo kokybės pokyčiams 

šalies miestuose ir miesteliuose vertinimą 

praėjus keliems metams po investicijų 

įsisavinimo.    

Vadovaujančioji 

institucija 

 

2017 m. 
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Atvejis. Kompleksinės investicijos į Marijampolės miesto centrinės dalies 

sutvarkymą 
 

Investicijų objekto apibūdinimas 

 

Marijampolė – tai septintas pagal gyventojų skaičių Lietuvos miestas, 2012 metų pradžioje turėjęs virš 

40 tūkstančių gyventojų. Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijoje Marijampolės miestui 

priskirtas regioninio ekonomikos augimo centro statusas. 

Kaip ir kitiems Lietuvos miestams, Marijampolei yra aktualios atskirų miestų teritorijų degeneracijos 

problemos, kurios taip pat buvo ryškios ir reprezentacinėje centrinėje šio miesto dalyje. Tokie svarbūs 

objektai kaip J. Basanavičiaus aikštė (pagrindinė įvairių švenčių rengimo bei gyventojų ir miesto svečių 

susibūrimo vieta), gretimi parkai, kitos miesto centrinės dalies viešosios erdvės dėl degeneracijos ir 

pasikeitusių standartų nebetenkino gyventojų ir verslo poreikių. Todėl siekiant gerinti gyvenimo 

kokybę ir aplinką buvo būtinos kompleksinės investicijos į šią miesto teritoriją. 

 

Investicijų išskirtinumas ir tinkamumas tarnauti geros praktikos pavyzdžiu 

 

Investicijos į Marijampolės miesto centrinės dalies sutvarkymą laikomos geros praktikos pavyzdžiu 

keliais aspektais. Visų pirma, šis pavyzdys atspindi dideles investicijas į konkrečią miesto teritoriją. 

Šiame pavyzdyje analizuojamų projektų bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro virš 94 mln. 

litų. Antra, šios investicijos buvo koncentruojamos į vieną teritoriją, todėl labai akivaizdžiai matomas 

tokių investicijų rezultatas. T. y. iš karto galima pastebėti, kad visa centrinė Marijampolės miesto dalis 

sutvarkyta. Palyginimui, Alytaus miestas taip pat gavo ES struktūrinės paramos finansavimą 

analogiškoms investicijoms, tačiau čia buvo tvarkyta ne vientisa teritorija, o labiau išsimėtę/ pavieniai 

objektai, tarp kurių liko nesutvarkytos teritorijos, todėl akivaizdaus investicijų rezultato nesimato. 

Galiausiai, Marijampolėje atliktos investicijos sulaukė ir specialistų įvertinimo. J. Basanavičiaus aikštės 

vakarinės dalies kaimynystėje esančio Poezijos parko architektams 2012 metais buvo skirta Lietuvos 

meno kūrėjų asociacijos premija, kuri kasmet skiriama už išskirtinius profesionalaus meno kūrinius, 

paviešintus per pastaruosius dvejus metus. Taip pat šis parkas pretendavo į apžvalginės Lietuvos 

architektūros parodos „Žvilgsnis į save 2010-2012“ apdovanojimus. Taigi atliktos investicijos keičia 

miesto veidą.  

 

Atliktos investicijos 

 

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis buvo finansuotos kompleksinės investicijos centrinėje 

Marijampolės miesto dalyje. Investicijų pagrindą sudarė pagal priemonę „Regioninių ekonomikos 

augimo centrų plėtra“ finansuojami projektai, įgyvendinantys Marijampolės, kaip Lietuvos regioninės 

politikos iki 2013 metų strategijoje išskirto regioninio ekonomikos augimo centro, kompleksinės 

plėtros investicinę programą. Greta šios priemonės projektų miesto centrinėje dalyje taip pat buvo 
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atliktos (bei dar atliekamos) kitų priemonių finansuojamos investicijos. Tokiu būdu, įgyvendinus 

keliolika projektų buvo finansuota miesto centrinės dalies regeneracija: 

 Sutvarkyta J. Basanavičiaus aikštė, kuri yra pagrindinė įvairių švenčių rengimo bei gyventojų ir 

miesto svečių susibūrimo vieta, įskaitant gretimų gatvių atkarpas, su aikštės viešosiomis 

erdvėmis besiribojančių viešosios paskirties pastatų fasadus ir pan. Tvarkymo darbai baigti 

2011 metų vasarą, o bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma sudarė 17,7 mln. Lt (iš jų 

paramos suma sudarė 16,3 mln. Lt). 

 Sutvarkyta minėtos J. Basanavičiaus aikštės vakarinės dalies kaimynystėje esančio Poezijos 

parko teritorija (žr. Pav. 21). Poezijos parkas laikomas labai svarbiu tiek miesto įvaizdžio 

formavimui, tiek pačių gyventojų poilsiui. Parkas buvo tampantis nesaugiu ir nepatogiu tiek 

kultūriniams renginiams, tiek žmonių poilsiui72. Projekto metu rekonstruota apšvietimo 

sistema, fontanai, lietaus kanalizacijos ir nuotekų bei vandentiekio tinklai, sutvarkyta Jevonio 

upelio vaga ir hidrotechniniai statiniai, pakeista parko esamų takų danga ir naujai įrengti 

papildomi takai, pėsčiųjų ir dviračių takai, poilsio ir vaikų žaidimų aikštelės, suformuoti 

želdynai. Šio parko architektams 2012 metais buvo skirta Lietuvos meno kūrėjų asociacijos 

premija, kuri kasmet skiriama už išskirtinius profesionalaus meno kūrinius, paviešintus per 

pastaruosius dvejus metus. Taip pat šis parkas pretendavo į apžvalginės Lietuvos 

architektūros parodos „Žvilgsnis į save 2010-2012“ apdovanojimus. 2012 metais baigto 

tvarkyti parko tinkamų finansuoti išlaidų suma sudarė 10,7 mln. Lt (iš jų paramos suma sudarė 

9,9 mln. Lt). 

 

 

Pav. 21. Sutvarkytas Poezijos parkas naktį  
Šaltinis: fotografijos autorius Neringa Valantinė 

 

 Skirtas finansavimas minėtos J. Basanavičiaus aikštės šiaurinės dalies kaimynystėje esančiam 

Rygiškių Jono parko sutvarkymui, įskaitant Kauno g. atkarpos iki V. Kudirkos g. viešąsias 

                                                           
72 Projekto paraiškos A dalies informacija 
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erdves (vertinimo metu tvarkymo darbai dar nebuvo pradėti, projektą planuojama baigti 

2014 m. balandžio mėn.). Projekto metu numatyta kompleksiškai sutvarkyti teritoriją prie 

Rygiškių Jono gimnazijos, Kauno g. atkarpos iki V. Kudirkos g. viešąsias erdves, įrengti dviračių 

takus, atnaujinti prie Rygiškių Jono gimnazijos esantį stadioną su tribūnomis, pakeisti Šiaulių ir 

Partizanų gatvių dangas, sutvarkyti lietaus kanalizacijos tinklus, sutvarkyti vandentiekio 

tinklus, atnaujinti šaligatvių dangas, sutvarkyti apšvietimo linijas, įrengti vaikų žaidimo 

aikšteles, atnaujinti Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso fasadus, sutvarkyti 

želdynus ir želdinius. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro 10,5 mln. Lt (iš jų 

paramos suma – 9,7 mln. Lt). 

 Rekonstruotas minėtame Rygiškių Jono parke esantis Rygiškių Jono gimnazijos pastatas, 

pagerinant jo energetines charakteristikas. Projektas ne tik sumažino šilumos nuostolius, bet ir 

pagerino pastato estetinį vaizdą, kas ypač svarbu atsižvelgiant į numatytus Rygiškių Jono 

parko tvarkymo darbus. Gimnazija reprezentuoja regiono istorinį paveldą. Joje mokėsi V. 

Kudirka, J. Basanavičius, P. Kriaučiūnas, J. Jablonskis ir kiti žymūs Lietuvos žmonės. Projekto 

tinkamų finansuoti išlaidų suma sudarė 1,9 mln. Lt (visos šios išlaidos finansuotos iš paramos 

lėšų). 

 Išvalytas Jevonio upelis, tekantis per minėtą Poezijos parką. Upelis buvo labai apleistas, kai 

kuriuose ruožuose funkcionavo kaip atviras kanalizacijos griovys73. Projekto įgyvendinimo 

metu iki mineralinio grunto iškastas ir išvežtas vagoje susikaupęs užterštas dumblas, buitinės 

šiukšlės, betono atliekos, menkavertė augmenija, išvalytos ar rekonstruotos Jevonio upelio 

pralaidos, pašalinti upelio vagos kliuviniai ir susikaupusios sąnašos, atlikti kiti reikalingi darbai. 

Upelio valymas apėmė ne tik ruožą Poezijos parke, kur yra upelio žemupys, bet ir visas kitas 

reikiamas atkarpas. Tinkamų finansuoti išlaidų vertė sudarė 0,7 mln. Lt (iš jų paramos suma – 

0,63 mln. Lt). 

 Sutvarkytos piečiau Poezijos parko ir J. Basanavičiaus aikštės esančios miesto centrinės dalies 

zonos, apribotos Bažnyčios g., J. Bendoriaus g., Laisvės g., V. Kudirkos g. ir Gedimino g. 

atkarpomis, viešosios erdvės. Projektas apėmė tokias veiklas, kaip: minėtą zoną ribojančių 

gatvių, šaligatvių, skverų dangų rekonstrukcija, lietaus kanalizacijos tinklų, apšvietimo 

sistemos rekonstrukcija, želdynų formavimas, dviračių takų tiesimas, visuomeninės paskirties 

pastatų fasadų atnaujinimas ir pan. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertė sudarė 24,1 mln. 

Lt (iš jų paramos suma – 22,3 mln. Lt). 

 Skirtas finansavimas piečiau Poezijos parko esančių Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo 

bazilikos bei Marijonų vienuolyno restauracijai, įskaitant piligrimų informacijos centro su 

konferencijų sale įkūrimą bei Palaimintojo J. Matulaičio muziejaus atidarymą, vienuolyno 

spaustuvės pastato pritaikymą bibliotekos-knygyno ir piligrimų apgyvendinimo-maitinimo 

paslaugoms teikti (vienuolyno spaustuvės pastato rekonstrukcija dar nebaigta, projektą 

planuojama baigti 2013 m. rugsėjo mėn.). Restauruojamas objektas yra Jono Pauliaus II 

piligrimų kelio kūrimo programos dalis, be to, pro Marijampolę eina užsienio turistų 

(daugiausia iš Lenkijos), atvykstančių autobusais, maršrutas. Todėl šios investicijos 

Marijampolės gyventojams yra svarbios tiek tiesiogiai, tiek turizmo paslaugų plėtros aspektu. 

Minėti darbai finansuojami pagal du projektus, kurių bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma 

sudaro virš 8 mln. Lt (beveik visos išlaidos finansuojamos iš paramos lėšų).  

 Sutvarkytos piečiau minėtos bažnyčios ir vienuolyno esančių Vytauto, Sodo, P. Armino ir 

P. Kriaučiūno gatvių atkarpų su prieigomis (Vytauto Didžiojo parku) viešosios erdvės. Vytauto 

parkas ir šalia esančios viešosios erdvės yra svarbios miesto įvaizdžio formavimui, 

                                                           
73Projekto paraiškos B dalies informacija 
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gyvenamosios aplinkos ir rekreaciniais aspektais, tačiau šios teritorijos buvo nesutvarkytos ir 

nepritaikytos gyventojų bei verslo reikmėms74. Projekto metu buvo rekonstruotos gatvių 

viešosios erdvės, nuotekų ir vandentiekio tinklai, lietaus kanalizacijos tinklai, atnaujinta 

apšvietimo sistema, pakeistos šaligatvių ir privažiavimų dangos, sutvarkytas visuomeninės 

paskirties pastato fasadas, suformuoti želdynai, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, suoleliai, 

vaikų žaidimų aikštelės. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro 15,9 mln. Lt (iš jų 

paramos suma – 14,7 mln. Lt).  

 Skirtas finansavimas sutvarkyti ir pritaikyti gyventojų ir verslo reikmėms piečiau paminėtų 

objektų esančiai buvusio karinio miestelio teritorijai tarp Vytauto, Geležinkelio ir Gen. A. 

Gustaičio gatvių (vertinimo metu tvarkymo darbai dar nebuvo pradėti, projektą planuojama 

baigti 2014 m. balandžio mėn.). Projekto metu numatyta sutvarkyti Vytauto gatvę su 

šaligatviais, Geležinkelio ir Gen. A. Gustaičio gatvių šaligatvius, įrengti pėsčiųjų ir dviračių 

takus, įrengti automobilių stovėjimo vietas, sutvarkyti asfaltbetonio dangas įvažiavimams į 

kiemus, sutvarkyti apšvietimo sistemą, sutvarkyti lietaus nuotekų tinklus, įrengti vaikų 

žaidimo aikšteles, atlikti teritorijos apželdinimą, įrengti mažosios architektūros elementus75. 

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro 4,46 mln. Lt (iš jų paramos suma – 

4,1 mln. Lt). 

Toks investicijų sąrašas demonstruoja, kad atnaujinimo darbai buvo koncentruoti vienoje teritorijoje, 

todėl matomas ir jaučiamas labai akivaizdus investicijų rezultatas. Be to, regeneruota buvo svarbiausia, 

reprezentacinė Marijampolės miesto dalis – centras. Čia koncentruojasi didžiausi gyventojų ir miesto 

svečių srautai, tad investicijų poveikis tampa dar akivaizdesnis. 

 

Investicijų poveikio Marijampolės miesto socialinei ekonominei plėtrai apibūdinimas 

 

Apleistos Marijampolės miesto centrinės dalies sutvarkymas pagerino marijampoliečių gyvenimo 

kokybę ir aplinką. Tą vaizdžiai iliustruoja Marijampolės miesto gyventojų apklausos rezultatai, 

rodantys, kad net 43 proc. respondentų dėl miesto centre pastaraisiais metais daromų pokyčių jaučiasi 

labai patenkinti (Pav. 22).  

 

                                                           
74Projekto paraiškos informacija 
75Projekto paraiškos A dalies informacija 



136 

 

 

Pav. 22. Pasitenkinimas atliktomis investicijomis į miesto centrą 
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 

 

 

 

 

Aplinkos patrauklumas taip pat akivaizdus. Pavyzdžiui, 2012 metų Lietuvos meno kūrėjų asociacijos 

premija apdovanotas Poezijos parkas (Pav. 23) būtų pageidaujamas bet kuriame mieste. 

 

 

Pav. 23. Sutvarkytas Poezijos parkas  
Šaltinis: fotografijos autorius Gedeminas Kuncaitis 
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Marijampolės miesto gyventojų apklausos rezultatai taip pat parodė, kad atnaujinus centrinę miesto 

dalį, joje gyventojai pradėjo dažniau lankytis laisvalaikio tikslais, t. y. apklausos rezultatai patvirtino, 

kad atnaujintos teritorijos geriau tenkina jų poreikius. Po atnaujinimo vietiniai žmonės čia dažniau 

eina pasivaikščioti arba pasivažinėti dviračiu, riedučiais, praleisti laiką kavinėje ar restorane, dažniau 

lankosi renginiuose (koncertuose, mugėse ir pan.) (Pav. 24). 

 

 
 

Pav. 24. Gyventojų lankymosi dažnumas prieš ir po atnaujinimo konkrečiais tikslais  
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 
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Be to, apklausos rezultatai parodė, kad gyventojai ne tik dažniau lankosi atnaujintoje miesto centrinėje 

dalyje, tačiau kartu vieno apsilankymo metu daugiau ir išleidžia (Pav. 25), vadinasi, buvo paskatintas 

vartojimas, kuris atneša naudos vietiniams verslams. 

 

Pav. 25. Gyventojų išleidžiamos sumos pokytis lankantis konkrečiais tikslais prieš ir po atnaujinimo  
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 
 

Tiriant konkrečias atnaujinimo teikiamas naudas Marijampolės miestui, būtina pažymėti, kad net 41 

proc. apklausos respondentų nurodė, kad atnaujinimas suteiks daug naudos miestui (Pav. 26), o dar 49 

proc. mano, kad tai atneš bent šiek tiek naudos. 

 

Pav. 26. Atnaujinimo teikiama nauda Marijampolės miestui  
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 
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Gyventojų apklausos rezultatai rodo, kad, respondentų nuomone, miesto centrinės dalies atnaujinimas 

prisidės prie įvairių miesto plėtros sričių. Didžiausias poveikis įžvelgiamas gyventojų pasididžiavimui 

savo miestu, turistų iš užsienio ir Lietuvos pritraukimui, nusikalstamumo mažėjimui (pvz., dėl 

sutvarkyto apšvietimo), poilsio ir laisvalaikio praleidimo galimybių pagerėjimui (Pav. 28). Taip pat 

svarbu pažymėti, kad respondentai įžvelgia nekilnojamojo turto vertės Marijampolės centre 

padidėjimą dėl atlikto atnaujinimo76. Atskirų naudų egzistavimą patvirtino ir Marijampolės rajono 

savivaldybės administracijos atstovai. Jų teigimu, po atnaujinimo gyventojai šiose teritorijose jaučiasi 

saugiau, kadangi projekto lėšomis buvo įrengtas apšvietimas, taip pat iš kitų lėšų buvo pastatytos 

vaizdo kameros, be to, padidėjo srautai, tad žmonės jaučiasi saugiau.  

Marijampolės policijos komisariato pateikta policijoje registruotų pranešimų statistika taip pat rodo, 

kad pranešimų apie vagystes skaičius analizuotose gatvėse 2011 ir 2012 metais, lyginant su 2010 

metais, ženkliai sumažėjo (apie trečdaliu). Tuo tarpu pagal Informatikos ir ryšių departamento 

duomenis, visoje Marijampolės savivaldybėje registruotų vagysčių skaičius tuo pačiu laikotarpiu 

mažėjo mažiau kaip penktadaliu.  

Kita vertus, policijoje gautų pranešimų apie viešosios tvarkos pažeidimus analizuotose gatvėse 

skaičius 2012 m. augo lyginant su 2010 m. Pranešimų policijai apie viešosios tvarkos pažeidimus 

analizuojamoje Marijampolės miesto centrinėje dalyje skaičiaus augimas buvo spartesnis ir lyginant su 

bendra Marijampolės savivaldybėje registruotų viešosios tvarkos pažeidimų statistika. Tokius 

viešosios tvarkos pažeidimų pokyčius galima aiškinti padidėjusiais srautais, t. y. gali būti, kad dėl to 

tvarkos pažeidimų skaičius vienam besilankančiajam sumažėjo, tačiau, nesant srautų statistikos, nėra 

galimybių tokių prielaidų patikrinti.  

Marijampolės rajono savivaldybės administracijos atstovai taip pat pritarė, kad dėl viešųjų erdvių 

atnaujinimo padidėjo nekilnojamojo turto vertė sutvarkytoje centrinėje miesto dalyje (tą patvirtina ir 

faktas, kad skelbimuose apie analizuojamoje teritorijoje esančiuose daugiabučiuose parduodamus 

butus akcentuojamas renovavimo faktas; ištrauka iš tokio skelbimo pateikta Pav. 27).  

 

 

Pav. 27. Ištrauka iš nekilnojamo turto skelbimo  
Šaltinis: skelbimų portalas www.olx.lt 

 

                                                           
76Dauguma 4 ir 5 balus suteikusių respondentų tokį padidėjimą mato tik centrinėje dalyje, bet ne visoje 
Marijampolėje.  

http://www.olx.lt/
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Pav. 28. Atnaujinimo poveikis konkrečioms plėtros sritims  
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 
 

 

Mažesnis poveikis matomas mažinant emigraciją ar pritraukiant į miestą gyventi žmones iš kitų 

vietovių, kuriant darbo vietas bei didinant centro tinkamumą naujiems verslams steigtis (žr. minėtą 

Pav. 28). Vis dėlto, respondentų nuomone, naujų darbo vietų galėtų būti įkurta bei naujų verslų įsteigta 

tokiose veiklose kaip maitinimo įmonės ar prekyba (pvz., maisto prekėmis). Galima įvardinti kelis 

akivaizdžius verslų steigimosi pavyzdžius: atidarytas restoranas kultūros namuose, įsteigta garsaus 

prekės ženklo „United Colors of Benetton“ parduotuvė, rengiamasi atidaryti plačiai žinomo 

„Hesburger“ ženklo greito maisto restoraną77. 

                                                           
77Interviu su Marijampolės savivaldybės atstovais ir Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės 
apskrities skyriaus atstovais  
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Tuo tarpu vertinant neigiamus atnaujinimo padarinius gyventojų apklausa atskleidė, kad net 59 proc. 

respondentų neigiamų padarinių neįžvelgia (Pav. 29). Įžvelgiantys neigiamus padarinius juos 

pirmiausia sieja su padidėjusiais žmonių ir automobilių srautais, kuriuos pritrauks atnaujinta miesto 

centrinė dalis.  

 

 

Pav. 29. Atnaujinimo neigiami padariniai Marijampolės miestui  
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 
 

 

Siekiant įvertinti miesto centrinės dalies atnaujinimo socialinę ir ekonominę naudą buvo pasitelktas 

sąnaudų ir naudos analizės instrumentas. Surinkta informacija rodo, kad sąnaudos iš esmės susijusios 

tik su investicijų sąnaudomis, kurių finansinė vertė yra virš 94 mln. litų. 

Tuo tarpu miesto centrinės dalies atnaujinimo nauda sietina su pagerėjusia gyvenimo kokybe, 

pabrangusiu nekilnojamuoju turtu, o taip pat su verslo generuojama didesne pridėtine verte dėl 

padidėjusių lankytojų srautų. Žinoma, šalia egzistuoja ir kitos naudos, tokios kaip nusikalstamumo 

(bent jau vienam lankytojui) sumažėjimas ar sutaupytos energijos sąnaudos renovuotuose 

viešuosiuose pastatuose. Vis dėlto labai svarbu vertinti tik tas naudas, kurios yra akivaizdesnės, o taip 

pat vengti naudos ir žalos pervertinimo (angl. double-counting) skaičiuojant. T. y., pagerėjusią 

centrinėje dalyje gyvenančių gyventojų gyvenimo kokybę jau atspindi nekilnojamojo turto 

pabrangimas, todėl būtų tikslinga į skaičiavimus įtraukti tik vieną iš jų. Lygiai taip pat ir saugumas, 

kurį galima traktuoti kaip vieną iš gyvenimo kokybės elementų, paprastai atsispindi nekilnojamojo 

turto kainoje. 

Vadovaujantis šiais teiginiais, miesto centrinės dalies atnaujinimo nauda pirmiausia turėtų būti 

vertinama arba remiantis nekilnojamojo turto vertės pasikeitimu (taip vadinamas hedoninės kainos 

metodas), arba gyventojų pasiryžimu sumokėti už gyvenimo kokybės ir aplinkos pagerinimą. 
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Nekilnojamojo turto kainos labai ženkliai keitėsi dėl pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės poveikio, 

todėl būtų tikslingiau remtis pasiryžimo sumokėti metodu. Čia pravartu pasiremti užsienio patirtimi. 

Didžiojoje Britanijoje atliktoje studijoje78 nustatyta, kad asmens būklės pasikeitimas iš būklės 

„nepatenkintas vietine aplinka“ į „patenkintas vietine aplinka“ suteikia gyvenimo kokybės pagerėjimą, 

lygų asmeninių pajamų padidėjimui 59,6 tūkst. Didžiosios Britanijos svarų sterlingų. Toks įvertis 

pagrįstas tyrimo rezultatais, kad minėtas būklės pasikeitimas pagerina gyvenimo kokybę 52 

procentiniais punktais (kur 100 proc. yra ideali gyvenimo kokybė), o statistinio modeliavimo 

rezultatai parodė, kad tokio paties dydžio gyvenimo kokybės pagerėjimą suteikia asmeninių pajamų 

padidėjimas vidutiniškai 59,6 tūkst. svarų sterlingų. Tiesa, tokį įvertį reikėtų suderinti su kitų šaltinių 

pateikiama informacija, kadangi toje pačioje Didžiojoje Britanijoje medicinos srityje absoliučiai 

kokybiški vieneri asmens gyvenimo metai vertinami tik 30 tūkst. svarų sterlingų (savo ruožtu, toks 

skaičius kai kurių tyrėjų yra kritikuojamas kaip per mažas). 

Vertinimo tikslais labiau pritaikytinos užsienio studijos, atskleidžiančios konkrečiai viešųjų erdvių 

sutvarkymo naudą. Pavyzdžiui, 2010 m. Didžiojoje Britanijoje atliktoje studijoje 79  yra pateikti 

gyventojų apklausų rezultatai, rodantys, kad atvirų erdvių, tokių kaip vietiniai parkai, pagerinimas yra 

vertas 1,80 Didžiosios Britanijos svaro sterlingo kiekvienam hektarui nuo kiekvieno namų ūkio per 

metus. Manant, kad nauda atsiras po 2 metų ir išsilaikys 30 metų, buvo paskaičiuotas naudos ir 

sąnaudų santykis, lygus 2,780. Kitas pavyzdys – viešųjų erdvių,  kaip miesto aikščių ir pėsčiųjų gatvių, 

pagerinimas, kuris, nustatyta, vertintinas 24,15 svaro vienam namų ūkiui per metus, o naudos ir 

sąnaudų santykis sudaro 1,4.  

Tiriant, ar panaši nauda egzistuoja ir Marijampolės centrinės dalies atnaujinimo atveju, svarbūs yra 

gyventojų apklausos rezultatai, atskleidę, kad net 50 proc. apklaustų Marijampolės miesto nuolatinių 

gyventojų tuo atveju, jei miesto centrinė dalis nebūtų buvusi atnaujinta dėl lėšų trūkumo, būtų linkę 

prisidėti savo lėšomis, kad miesto centrinė dalis būtų atnaujinta iki tokios būklės kaip yra dabar. Toks 

respondentų pasiryžimo prisidėti fakto egzistavimas iliustruoja, kad gyventojai teigiamai vertina 

atliktas investicijas ir mato jų naudą, ypač atsižvelgiant į egzistuojančią patirtį, kad paprastai projektai, 

tokie kaip daugiabučių renovavimo, prie kurių gyventojai turi prisidėti savo lėšomis, įgyvendinimo 

fazę pasiekia ypač sunkiai.  

Taip pat tikslinga vertinti ir naudą, pasireiškiančią per vietos verslininkų sukuriamos pridėtinės vertės 

padidėjimą. Kaip rodo apklausos rezultatai, respondentai po atnaujinimo pradėjo dažniau lankytis 

šioje miesto dalyje laisvalaikio tikslais bei daugiau išleidžia vieno apsilankymo metu. Be to, 

respondentai kaip vieną didžiausių poveikio sričių įžvelgia turistų iš užsienio ir Lietuvos pritraukimą 

(žr. anksčiau aptartą Pav. 28). Tai iliustruoja vietos verslams sukuriamas galimybes didinti 

pardavimus. Analizuojama nauda jau atsispindi, pavyzdžiui: atidarytas restoranas kultūros namuose, 

įsteigta garsaus prekės ženklo „United Colors of Benetton“ parduotuvė, rengiamasi atidaryti plačiai 

žinomo „Hesburger“ ženklo greito maisto restoraną.  

Remiantis išvardytomis prielaidomis, kurias patvirtina surinkta informacija bei užsienio studijų 

rezultatai, atliktas vertinimas rodo, kad investicijų į Marijampolės miesto centrinės dalies atnaujinimą 

(diskontuotos) naudos ir sąnaudų santykis turėtų viršyti 1,5, o vidinė grąžos norma galėtų būti apie 

10 proc. Tai reikštų, kad investicijos į miesto centrinės dalies atnaujinimą pasiteisino.  
                                                           

78DCLG (2010) „The New Deal for Communities Programme: Assessing Impact and Value for Money“, London: 
Department for Communities and Local Government. 

79https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6382/1795633.pdf 

80Vieno hektaro pagerinimo kaina svyravo nuo 71 812 iki 163 558 svarų sterlingų. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6382/1795633.pdf
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Atvejis. Gyvenamosios teritorijos Jonavos miesto žemutinėje dalyje 

regeneravimas 
 

Investicijų objekto apibūdinimas 

 

Jonava – tai devintas pagal gyventojų skaičių Lietuvos miestas, 2012 metų pradžioje turėjęs virš 30 

tūkstančių gyventojų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112, jis yra 

pripažintoje probleminėje teritorijoje, todėl, kaip ir kiti miestai, susiduria su miesto kvartalų 

degeneracijos problemomis. 

Tokioms degeneraciją patiriančioms vietovėms galima buvo priskirti ir teritoriją, žemutinėje Jonavos 

miesto dalyje nuo J. Ralio gatvės besiribojančią su Panerių, Prezidento, Kęstučio, Parko, Vytauto ir J. 

Basanavičiaus gatvėmis, o taip pat šalia šios teritorijos esančią Neries upės krantinę ties Panerių gatve. 

Ties šiuo ruožu eina automobilių tiltas per Nerį (J. Ralio gatve), kuriuo nuo Europinės magistralės 

E262 „Kaunas–Zarasai–Daugpilis“ atsišakoja valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 144 „Jonava–

Kėdainiai–Šeduva“. Analizuojama teritorija dėl nusidėvėjimo buvo tapusi nepatraukli gyventojams ir 

miesto svečiams, o joje esantys daugiabučiai turėjo ne tik estetinių, bet ir opių energetinio efektyvumo 

problemų. Be to, egzistuojant aštriai rekreacinių teritorijų trūkumo problemai, nebuvo išnaudojamas 

Neries krantinės rekreacinis potencialas, krantinė buvo nepakankamai patraukli, ją buvo būtina 

sutvarkyti81. 

 

Investicijų išskirtinumas ir tinkamumas tarnauti geros praktikos pavyzdžiu 

 

Gyvenamosios teritorijos Jonavos miesto žemutinėje dalyje regeneravimą galima išskirti kaip geros 

praktikos pavyzdį dėl toliau nurodytų aspektų. Pirma, šios investicijos apima kompleksinį tvarkymą, 

nukreiptą tiek į daugiabučių renovavimą, tiek į juos supančios teritorijos, tiek į gretimos rekreacinės 

teritorijos (Neries upės krantinės) sutvarkymą. Antra, renovuojamiems daugiabučiams (dėl 

probleminės teritorijos statuso) buvo skirta didelė paramos procentinė dalis, todėl jų atnaujinimas 

vykdytas itin sparčiai, lyginant su nacionaliniu mastu suplanuota renovavimo priemone. 

 

Atliktos investicijos 

 

Spręsdama išskirtos miesto žemutinės dalies teritorijos problemas, Jonavos miesto savivaldybė dėl 

turimo probleminės teritorijos statuso galėjo pasinaudoti finansavimu, gaunamu pagal priemones 

VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“ ir VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų 

atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ (priemonė taip pat skirta tik 

probleminėms teritorijoms).  

 

 
                                                           
81Projekto „Neries upės krantinės ties Panerių gatve sutvarkymas“ paraiškos informacija. 
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2012 m. birželio pradžioje buvo baigtas įgyvendinti projektas „Neries upės krantinės ties Panerių 

gatve sutvarkymas“, finansuotas iš priemonės VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“ lėšų. 

Projekto vykdymo metu atlikti Neries upės krantinės ties Panerių gatve reljefo formavimo darbai, 

nutiesti dviračių ir pėsčiųjų takai, įrengtas takų apšvietimas, pašalinti menkaverčiai augalai, teritorija 

apsodinta medžiais,  įvykdyti aplinkos sutvarkymo darbai (įrengti suoliukai, dviračių stovai, vaikų 

žaidimo aikštelė ir kt.), sutvarkytas Panerių g. dešiniosios pusės kelkraštis, pakeisti gatvės apšvietimo 

stulpai, atnaujinta gatvės lietaus kanalizacija (Pav. 30). Bendra projekto vertė – apie 1,6 mln. Lt. Be to, 

iš savivaldybės lėšų papildomai buvo sutvarkyta pati Panerių gatvė ir kairysis jos kelkraštis. 

 

 

Pav. 30. Sutvarkyta Neries upės krantinė  
Šaltinis: Jonavos rajono savivaldybės administracija 

 

Šalia sutvarkytos Neries krantinės, kitoje Panerių gatvės pusėje, analizuojamoje miesto žemutinės 

dalies teritorijoje iš priemonės VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia 

didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ jau renovuoti ar dar renovuojami 13 daugiabučių namų.  

Taip pat iš priemonės VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“ yra skirtas finansavimas 

atnaujinti tarp minėtų daugiabučių esančią teritoriją (vertinimo metu teritorija dar nebuvo pradėta 

tvarkyti). Bendra projekto vertė – apie 900 tūkst. litų.  

Tad kompleksinės investicijos apima kelis gyvenimo kokybės ir aplinkos elementus – konkrečiame 

koncentruojame plote esančius daugiabučius, juos supančią aplinką, o taip pat gretimą rekreacinius 

poreikius tenkinančią Neries upės krantinę. 
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Pav. 31. Baigiamas renovuoti daugiabutis Birutės gatvėje  
Šaltinis: Jonavos rajono savivaldybės administracija 

 

Investicijų poveikio Jonavos socialinei ekonominei plėtrai apibūdinimas 

 

Analizuojamoje Jonavos miesto žemutinės dalies teritorijoje renovuojamų daugiabučių gyventojų 

apklausos rezultatų analizė rodo, kad investicijos turėjo ženklų teigiamą poveikį respondentų 

gyvenimo kokybei, kadangi net 50 proc. iš jų nurodė esantys labai patenkinti dėl jų gyvenamojoje 

teritorijoje pastaraisiais metais daromų pokyčių, o dar 13 proc. – esantys greičiau patenkinti (Pav. 32).  

 

 

Pav. 32. Investicijų poveikis gyventojų savijautai  
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 
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Tokį atliekamų investicijų poveikį gyventojų savijautai paaiškina respondentų atsakymai į klausimą, 

kaip jie vertino iki pradėto tvarkymo buvusią atskirų gyvenamosios aplinkos elementų būklę. 

Apklausos rezultatai parodė, kad prieš pradėtą tvarkymą atskiri jų gyvenamosios teritorijos elementai 

turėjo labai didelę neigiamą įtaką jų gyvenimo kokybei, ypač mašinų stovėjimo aikštelės ir įvažiavimai 

į daugiabučių kiemus, šaligatviai, šiukšliadėžės ir šiukšlių konteineriai (Pav. 33).  

 

 

Pav. 33. Gyvenamosios aplinkos būklė iki pradėto tvarkymo 
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 

 

 

Kad esama gyvenimo aplinka nevisiškai tenkina gyventojų poreikius, atskleidžia ir apklausos 

rezultatai, rodantys, kad sutvarkius ne tik Neries krantinę, bet ir visą daugiabučius supančią teritoriją 

(dar tik rengiamasi pradėti tvarkymo darbus) iki labai geros būklės, gyventojai daugiau laiko praleistų 

šioje teritorijoje tenkindami savo poreikius. Kaip rodo Pav. 34, žmonės dažniau lankytųsi  su vaikais 

vaikų žaidimo aikštelėse, eitų pasivaikščioti ar pasigrožėti aplinka, pasivažinėti dviračiais ar riedučiais, 

pabėgioti, praleisti laiką kavinėje, restorane, bare arba renginyje. 
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Pav. 34. Gyventojų lankymosi dažnumas konkrečiais tikslais prieš pradėtą tvarkymą ir (numatomas) 
sutvarkius iki labai geros būklės  
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 
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Be to, apklausos rezultatai atskleidė, kad sutvarkius gyvenamąją aplinką iki labai geros būklės, 

gyventojai ne tik dažniau lankytųsi aplinkinėse teritorijose laisvalaikio tikslais, tačiau kartu daugiau ir 

išleistų (Pav. 35), vadinasi, būtų paskatintas vartojimas, kuris atneštų naudos vietiniams verslams. 

 

 

 

 

 
 

Pav. 35. Gyventojų per mėnesį išleidžiama suma vienam asmeniui prieš pradėtą tvarkymą ir (numatoma 
išleisti) sutvarkius iki labai geros būklės  
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 
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Tiriant konkrečias atnaujinimo teikiamas naudas Jonavos miestui, gyventojų apklausos rezultatai 

atskleidė, kad, respondentų nuomone, analizuojamos teritorijos ir joje esančių daugiabučių 

atnaujinimas prisidės prie įvairių miesto plėtros sričių. Didžiausias poveikis įžvelgiamas poilsio ir 

laisvalaikio praleidimo galimybių pagerėjimui, nusikalstamumo sumažėjimui, nervinių ir psichologinių 

negalavimų sumažėjimui (Pav. 36). Taip pat svarbu pažymėti, kad respondentai įžvelgia nekilnojamojo 

turto vertės padidėjimą tiek atnaujintoje teritorijoje, tiek visame mieste. Tą patvirtina ir faktas, kad 

skelbimuose apie analizuojamoje teritorijoje esančiuose daugiabučiuose parduodamus butus 

akcentuojamas renovavimo faktas (ištrauka iš tokio skelbimo pateikta Pav. 37). 

 

 

Pav. 36. Atnaujinimo poveikis konkrečioms plėtros sritims  
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 
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AR MINĖTOS TERITORIJOS IR JOJE ESANČIŲ DAUGIABUČIŲ ATNAUJINIMAS PRISIDĖS PRIE TOLIAU 
NURODYTŲ JONAVOS MIESTO PLĖTROS SRIČIŲ? 

1-Visai neprisidės 2 3 4 5 – Labai prisidės Nežino, neatsakė
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Pav. 37. Ištrauka iš nekilnojamo turto skelbimo 
Šaltinis: skelbimų portalas www.aruodas.lt 
 

 

Apklausiant taip pat siekta išsiaiškinti, kokias naudas gyventojams atneš jų daugiabučių renovavimas. 

Apklausos rezultatai parodė, kad respondentai įžvelgia įvairialypę naudą, pirmiausia, šiltesnės 

patalpos, sumažėjusios išlaidos, sustiprėjęs bendruomeniškumas, padidėjusi būsto vertė (Pav. 38). Vis 

dėlto, nepaisant visų šių naudų, gyventojai nebūtų sutikę atlikti renovacijos esant nacionaliniu mastu 

galiojančioms paramos sąlygoms (pagal probleminei teritorijai taikomas sąlygas gyventojams teko 

prisidėti tik 15 proc., kai nacionaliniu mastu galiojančiomis sąlygomis teikiama parama gali sudaryti 

tik iki 30 proc. renovacijos išlaidų). Net 50 proc. respondentų nebūtų pritarę renovacijai, jei sąlygos 

būtų prastesnės nei dabar (parama sudaro 85 proc. išlaidų), o dar 37 proc. būtų pritarę renovacijai tik 

tuo atveju, jeigu valstybė padengtų bent 50 proc. išlaidų (Pav. 39). Tokie gyventojų atsakymai gali 

paaiškinti, kodėl stringa renovacijos procesai nacionaliniu lygmeniu, esant palyginti nedidelei 

subsidijos daliai. Taip pat galima manyti, kad nepaisant renovacijos suteikiamų naudų, tokių, kaip: 

šiltesnis būstas, teigiamas poveikis sveikatai ir estetikai, kurias gerai supranta gyventojai, atliekamų 

pinigų suma namų ūkiuose kol kas yra per maža, kad jie būtų pajėgūs ar pasiryžę ženkliau prisidėti 

prie renovacijos kitų poreikių sąskaita. 
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Pav. 38. Daugiabučių renovavimo nauda  
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 
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AR JŪSŲ DAUGIABUČIO ATNAUJINIMAS JŪSŲ BŪSTO GYVENTOJAMS ATNEŠ TOLIAU 
NURODYTĄ NAUDĄ? 

1-Visai neprisidės 2 3 4 5 – Labai prisidės Nežino, neatsakė
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Pav. 39. Gyventojų pasiryžimas renovacijai esant mažesnei paramai  
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 

 

Siekiant įvertinti analizuojamos žemutinės miesto dalies teritorijos atnaujinimo socialinę ir 

ekonominę naudą buvo pasitelktas sąnaudų ir naudos analizės instrumentas. Surinkta informacija 

rodo, kad socialines ir ekonomines sąnaudas sudaro tik investicijų sąnaudos.  

Tuo tarpu siekiant įvertinti analizuojamos žemutinės miesto dalies teritorijos bei joje esančių 

daugiabučių atnaujinimo socialinę ir ekonominę naudą, galima atskirai analizuoti šių pastatų 

renovavimo ir juos supančios teritorijos atnaujinimo teikiamą naudą bei tikslinga pasiremti atliktomis 

užsienio studijomis.  

Viešųjų erdvių sutvarkymo nauda analizuojama 2010 m. Didžiojoje Britanijoje atliktoje studijoje82, 

kurioje yra pateikti gyventojų apklausų rezultatai, rodantys, kad atvirų erdvių, tokių kaip vietiniai 

parkai, pagerinimas yra vertas 1,80 Didžiosios Britanijos svaro sterlingo kiekvienam hektarui nuo 

kiekvieno namų ūkio per metus. Manant, kad nauda atsiras po 2 metų ir išsilaikys 30 metų, buvo 

paskaičiuotas naudos ir sąnaudų santykis, lygus 2,783. Kitas pavyzdys – viešųjų erdvių, pavyzdžiui 

miesto aikščių ir pėsčiųjų gatvių, pagerinimas. Nustatyta, kad esminis tokių viešųjų erdvių pagerinimas 

vertintinas 24,15 svaro vienam namų ūkiui per metus, o naudos ir sąnaudų santykis sudaro 1,4. 

Tiriant, ar panaši nauda egzistuoja ir Jonavos miesto žemutinės dalies teritorijos atnaujinimo atveju, 

tikslinga pasinaudoti gyventojų apklausos rezultatais. Analizuojamos vietovės gyventojų apklausos 

rezultatai parodė, kad net 50 proc. respondentų yra labai patenkinti dėl jų gyvenamojoje teritorijoje 

pastaraisiais metais daromų pokyčių, o dar 13 proc. nurodė esantys greičiau patenkinti (anksčiau 

pateiktas Pav. 32). Vadinasi, užsienio studijoje minimos socialinės ir ekonominės naudos galima tikėtis 

ir Jonavos atveju.  

 

 

                                                           
82https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6382/1795633.pdf 
83Vieno hektaro pagerinimo kaina svyravo nuo 71 812 iki 163 558 svarų sterlingų. 
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Didžiojoje Britanijoje daug dėmesio teikiama ir gyvenamojo būsto renovavimo sąnaudų ir naudos 

analizei84. Remiantis tokiomis studijomis galima išskirti toliau nurodytas analizuojamam Jonavos 

atvejui aktualias naudas. Pirmiausia, dėl apšiltinimo sumažės sergamumas, todėl bus sutaupytos 

valstybės išlaidos ligonių gydymui bei ligos pašalpoms. Sumažėjus sergamumui, taip pat sumažės 

sukuriamos pridėtinės vertės praradimai dėl dirbančiųjų laikinojo nedarbingumo. Dalis sergančiųjų 

eina į darbą nenorėdami prarasti pajamų ar dėl kitų priežasčių, tačiau jie ne tik patys sukuria mažiau 

pridėtinės vertės (nes dirba ne taip produktyviai), bet ir dažnai užkrečia kitus darbuotojus, taip vėl 

sukurdami papildomas sąnaudas valstybei bei kuriamos pridėtinės vertės praradimus. Dėl 

daugiabučių apšiltinimo dalies šių nuostolių bus išvengta. Be to, minėtoje užsienio studijoje teigiama, 

kad gaunamos didelės šildymo sąskaitos dažnai sukelia nerimą, dėl kurio gali kilti sveikatos problemų, 

todėl valstybės remiamas būsto apšiltinimas teigiamai veikia gyventojus ir šiuo aspektu, kuris taip pat 

ypač aktualus ir Jonavos atveju. Analizuojamos Jonavos teritorijos gyventojų apklausos rezultatai 

patvirtina visų šių naudų egzistavimą (anksčiau pateiktas Pav. 38). 

Be to, dėl apšiltinimo ne tik gyvenimo aplinka tampa sveikesnė, bet ir padidinamas daugiabučių namų 

energijos vartojimo efektyvumas, o būtent toks ir yra priemonės, remiančios analizuojamų 

daugiabučių renovaciją, tikslas. Padidėjęs tokių namų energijos vartojimo efektyvumas lemia 

gyventojų išlaidų šildymui mažėjimą, o tai yra tiesioginė gyventojų gaunama nauda. Remiantis 

investicijų projektais, kai kuriuose analizuojamos teritorijos daugiabučiuose tikimasi energijos 

suvartojimą patalpų šildymui sumažinti daugiau nei dvigubai. Tokius skaičius patvirtina ir 2011 

metais Lietuvoje atlikta studija85 , rodanti vidutiniškai 51,9 proc. sudarantį šilumos sąnaudų 

sumažėjimą. Be to, kaip minėta, toks energijos išlaidų sumažėjimas turi ir netiesioginių teigiamų 

pasekmių – išvengiama didelių šildymo sąskaitų keliamo nerimo ir jo neigiamų padarinių gyventojų 

sveikatai. Taip pat energijos suvartojimo mažinimas atneša ir kitų naudų – mažina šiltnamio efekto 

mastą ir teršalų emisiją, didina energetinę nepriklausomybę. 

Daugiabučių namų, kaip ir viešųjų erdvių, atnaujinimas kelia gyvenimo kokybę, kadangi ne tik pagerėja 

estinis vaizdas, bet ir sudaromos prielaidos bendruomeniškumui stiprėti. Šias naudas patvirtina ir 

analizuojamos Jonavos teritorijos gyventojų apklausos rezultatai (anksčiau pateiktas Pav. 38).  

Alternatyviai gyvenimo kokybės pokytis dėl renovacijos dažnai vertinamas per nekilnojamojo turto 

vertės padidėjimą. Analizuojamos Jonavos teritorijos gyventojų apklausa rodo, kad respondentai 

įžvelgia tokį nekilnojamojo turto vertės padidėjimą, be to, net tik atnaujintoje teritorijoje, bet ir visame 

mieste.  

Dar viena tikėtina nauda yra susijusi su vietinių verslų kuriama pridėtine verte. Gyventojų apklausos 

rezultatai taip pat atskleidė, kad sutvarkius gyvenamąją aplinką iki labai geros būklės, gyventojai ne 

tik dažniau lankytųsi aplinkinėse teritorijose laisvalaikio tikslais, tačiau kartu daugiau ir išleistų 

(anksčiau pateiktas Pav. 35), vadinasi, būtų paskatintas vartojimas, kuris atneštų naudos vietiniams 

verslams, konkrečiai, padidėtų verslo kuriama pridėtinė vertė. Be to, dalis respondentų mano, kad dėl 

teritorijos atnaujinimo Jonavos mieste padaugėjo ar padaugės svečių iš kitų vietovių (anksčiau 

pateiktas Pav. 36), kurie, tikėtina, taip pat prisidės prie Jonavos verslo kuriamos pridėtinės vertės 

augimo. 

                                                           
84 Pavyzdžiui, „Decent homes, better health: Sheffield decent homes health impact assessment“ (2006), Sheffiel 

Hallam University, Centre for Regional Economic and Social Research 

85Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros užsakymu 2011 metais atlikta studija „2010 metais atnaujintų 
(modernizuotų) daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėsena“. 
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Ne tokia ryški, tačiau taip pat neatmestina nauda – sumažėjusi emigracija iš Jonavos miesto. 

Analizuojamos Jonavos teritorijos gyventojų apklausos rezultatai rodo, kad yra manančiųjų, kad dėl 

atlikto atnaujinimo sumažėjo ar sumažės emigracija iš Jonavos miesto (anksčiau pateiktas Pav. 36). 

Apibendrinant, didžiausia analizuojamų investicijų nauda– gyvenimo kokybės pagerėjimas (kuris taip 

pat gali būti vertinamas per nekilnojamojo turto vertės padidėjimą) bei tikėtinas mažesnis 

sergamumas, leidžiantis sumažinti valstybės išlaidas ir išvengti kuriamos pridėtinės vertės nuostolių.; 

o taip pat neatmestinas vietinio verslo kuriamos pridėtinės vertės padidėjimas (sutvarkytoje 

teritorijoje daugiau poilsiaujama ir daugiau išleidžiama). 

Remiantis išvardytomis prielaidomis, kurias patvirtina surinkta informacija bei užsienio studijų 

rezultatai, atliktas vertinimas rodo, kad analizuojamų investicijų (diskontuotos) naudos ir sąnaudų 

santykis turėtų viršyti 1,5, o vidinė grąžos norma galėtų būti apie 10 proc. Tai reikštų, kad investicijos 

pasiteisino. 
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Atvejis. Investicijos į Vilniaus aplinkkelius 

 

Investicijų objekto apibūdinimas 

 

Vilnius, kaip didmiestis, ilgą laiką pasižymėjo tuo, kad neturėjo autotransporto aplinkkelių, todėl 

miestą kertančiam ar iš jo išvažiuoti norinčiam transportui tekdavo važiuoti vidinėmis miesto 

gatvėmis, gaišti laiką spūstyse, kartu sudarant papildomas spūstis ir iš miesto neketinančiam 

išvažiuoti transportui. Planavimo dokumentuose Vilniaus aplinkkeliai numatyti jau seniai, pavyzdžiui, 

vakarinio aplinkkelio, kaip vienos iš svarbiausių Vilniaus miesto struktūrinių gatvių, tiesimas buvo 

numatytas dar 1981 m. parengtame Vilniaus miesto generaliniame plane. Praėjusiame dešimtmetyje 

buvo pradėtas šių planų realizavimas. 

 

Investicijų išskirtinumas ir tinkamumas tarnauti geros praktikos pavyzdžiu 

 

Praėjusiame dešimtmetyje pradėtas tiesti Vilniaus aplinkkelių tinklas,  kurį numatoma iš esmės 

pabaigti ateinančiu 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, yra puikus investicijų į miesto 

transporto infrastruktūrą pavyzdys. Jo, kaip geros praktikos pavyzdžio, tinkamumą lemia keli aspektai. 

Pirma, tai yra labai didelės investicijos, kurios turės esminį poveikį Vilniaus transporto sistemai 

(anksčiau aplinkkelių neturėjusiame didmiestyje bus sudarytos prielaidos srautų persiskirstymui, 

kuris turėtų teigiamai paveikti susisiekimo galimybes). Antra, šis pavyzdys rodo, kaip miestas 

nuosekliai plėtoja aplinkkelių tinklą derindamas skirtingų programavimo laikotarpių paramą bei 

skirtingus finansavimo šaltinius: Sanglaudos fondo strategijos 2004–2006 metams lėšas (vidinis 

pietinis aplinkkelis), 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir nacionalinio bendrojo finansavimo 

lėšas (vakarinio aplinkkelio I ir II etapai, pietinis išorinis apvažiavimas), 2014–2020 m. ES 

struktūrinės paramos lėšas (vakarinio aplinkkelio III etapas) ir nacionalines lėšas (Gariūnų tiltas, 

Gariūnų gatvė86, Žirnių gatvė). Trečia, šios investicijos turės reikšmingos įtakos ne tik transportui, bet 

ir kitoms sritims, tarp jų – investicijų pritraukimui. Pavyzdžiui, Vilniuje, Pašilaičių mikrorajone, 

būsimojo vakarinio Vilniaus aplinkkelio ir Pavilnionių gatvės sankirtoje 2014 m. numatoma atidaryti 

šiuolaikišką prekybos centrą „Olinda“, kuris taps vieno iš sparčiausiai besivystančių Vilniaus rajonų 

traukos centru. Manytina, kad šių investicijų nebūtų buvę be vakarinio aplinkkelio. Taip pat, nors 

minėti aplinkkeliai greičiausiai nebuvo pagrindinis veiksnys, tikslinga paminėti, kad rekonstruotoje 

Žirnių gatvėje pradėtos pirmojo Baltijos šalyse IKEA baldų ir namams skirtų prekių prekybos centro 

statybos. Tikėtina, kad dėl minėto aplinkkelio tinklo bus pritraukta ir daugiau investicijų, kurios kartu 

su jau paminėtomis bus vienas iš urbanistinės plėtros veiksnių. 

 

 

 

 

                                                           
86  Vertinimo metu buvo gauta informacija, kad Gariūnų gatvės rekonstrukcijos išlaidas yra siekiama 
kompensuoti iš 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų. 
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Atliktos investicijos 

 

Praėjusiame dešimtmetyje buvo pradėtas Vilniaus aplinkkelių tiesimo planų realizavimas. Ženklų 

vaidmenį įgyvendinant šiuos planus turėjo ir Europos Sąjungos parama. Iki 2012 m. pabaigos buvo 

atlikti tokie darbai: 

 2008 m. pabaigoje buvo baigtas tiesti Vilniaus pietinis vidinis aplinkkelis87. Nutiesta 2,9 km 

naujo kelio (dabartinė Tūkstantmečio gatvė), pastatytas 0,38 km viadukas (estakada), 0,1 km 

pėsčiųjų ir lengvojo transporto viadukas, įrengta 5 km apsauginių atitvarų, rekonstruota ir 

sustiprinta 4 km gretutinio transporto infrastruktūros tinklo. Šiems darbams buvo skirta apie 

150 mln. Lt Sanglaudos fondo parama pagal Sanglaudos fondo 2004-2006 metų strategiją (visa 

projekto vertė, įskaitant iš Sanglaudos fondo lėšų netinkamas finansuoti išlaidas, sudarė beveik 

270 mln. Lt); 

 2010 m. baigta Lazdynų tilto rekonstrukcija, įskaitant Oslo g. ir Laisvės pr. rekonstrukciją88. 

Tiltas buvo ne tik atnaujintas (likviduojant kritinę būklę), bet ir praplatintas iš 6 į 8 eismo 

juostas, taip likviduojant anksčiau egzistavusį kelio susiaurėjimą. Buvo rekonstruota 2,54 km 

gatvių (įskaitant jungiamąsias gatves ir sankryžų įvažas bei nuovažas, įrengta 4,3 km atitvarų, 

5,35 km apšvietimo tinklo, apsaugai nuo triukšmo pakeisti langai gyvenamuosiuose namuose. 

Šiems darbams buvo skirta 78,6 mln. Lt ES struktūrinės paramos lėšų (visa projekto vertė, 

įskaitant iš ES struktūrinės paramos lėšų netinkamas finansuoti išlaidas, sudarė 125,5 mln. Lt); 

 2012 metų pabaigoje baigta Gariūnų tilto ir Gariūnų gatvės rekonstrukcija (bendra 

rekonstrukcijos vertė sudarė apie 44 mln. Lt). Rekonstrukcija buvo finansuota iš Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšų, tačiau Gariūnų gatvės 

rekonstrukcijos išlaidas yra siekiama kompensuoti iš 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos 

lėšų. Rekonstrukcijos metu atliktas kapitalinis tilto remontas, pastatyti apšvietimo stulpai, 

kurių anksčiau visai nebuvo. Atnaujinta Gariūnų gatvės važiuojamosios dalies danga, įrengtas 

lietaus nuotekų tinklas, gatvės bortai, danga dviračių takams su pagrindų įrengimu, 

sutvarkytas gatvės apšvietimas ir atlikti kiti darbai; 

 2012 metais visiškai baigta tvarkyti Žirnių gatvė iki Liepkalnio g. sankryžos (tiesa, eismo 

apribojimai iš esmės panaikinti kiek anksčiau). Bendra darbų vertė sudarė apie 27 mln. Lt 

(finansavimas buvo skirtas iš nacionalinių lėšų). Be to, numatoma tęsti Žirnių gatvės 

rekonstrukcijos darbus, pertvarkant atkarpą nuo Liepkalnio g. sankryžos iki Vilniaus m. ribos. 

Tokiu būdu buvo užtikrintas žymiai geresnis susisiekimas IXB Vakarų–Rytų koridoriaus „Klaipėda–

Vilnius–Minskas–Kijevas“ atkarpa, einančia pro Vilniaus miesto teritoriją, t. y. buvo sudaryta galimybė 

greitai kirsti Vilniaus miestą pasinaudojant rekonstruota Žirnių g., naujai nutiesta Tūkstantmečio gatve 

(dar vadinama vidiniu pietiniu aplinkkeliu), pertvarkytu ir praplatintu Lazdynu tiltu, rekonstruota 

Oslo gatve, Gariūnų tiltu ir Gariūnų gatve (žr. Pav. 40). Ne mažiau svarbu tai, kad daliai transporto 

srautų iš kitų miesto gatvių persikėlus į minėtą IXB koridoriaus atkarpą, sumažėjo eismas paraleliai 

einančiomis Vilniaus gatvėmis, todėl pagerėjo susisiekimo šiomis gatvėmis galimybės. 

                                                           

87Projektas Nr. 2004/LT/16/C/PT/008 „IXB transporto koridoriaus trūkstamos grandies statyba-Vilniaus 
pietinis aplinkkelis“ 

88Projektas Nr. VP2-5.4-SM-01-V-01-002 „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio 
IA etapas (Lazdynų tilto rekonstrukcija)“ 
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Pav. 40. Vilniaus vidinis pietinis aplinkkelis ir jo tęsinį sudarančios rekonstruotos gatvės 

 

Su aprašyta atkarpa (pietiniu vidiniu aplinkkeliu ir jo tęsiniu) glaudžiai susijęs jau pradėtas tiesti 

Vilniaus vakarinis aplinkkelis, kuris sujungs Oslo ir Ukmergės gatves, t. y. eidamas paraleliai Laisvės 

prospektui nuo Lazdynų iki Pašilaičių mikrorajono sudarys galimybę greitai pasiekti automagistralę 

A2 Vilnius–Panevėžys. Dėl šio vakarinio aplinkkelio aptartas Vilniaus pietinis vidinis aplinkkelis taip 

pat turėtų tapti naudingesnis, kadangi šių dviejų aplinkkelių derinys bus labai patogus norintiems iš 

pietrytinės Vilniaus dalies keliauti Rygos kryptimi, taip pat bus labai patogus transportui, 

važiuojančiam iš Minsko ar iš Lydos į Rygą. Didžioji dalis Vilniaus vakarinio aplinkkelio tiesimo išlaidų 

finansuojama iš 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos, o paskutinis šio aplinkkelio etapas 

greičiausiai bus užbaigtas iš 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos lėšų. 

 

Investicijų poveikio Vilniaus socialinei ekonominei plėtrai apibūdinimas 

 

Atvejo analizėje dėmesys bus sutelktas Vilniaus vidinio pietinio aplinkkelio (Tūkstantmečio g.) ir jį su 

miesto pakraščiais sujungiančių gatvių (rytinėje pusėje – Žirnių g., vakarinėje pusėje – Oslo ir Gariūnų 

g.) poveikio analizei, kadangi ši Vilniaus miestą kertanti atkarpa jau kurį laiką funkcionuoja.  

 

Eismo pasikeitimai 

Iki dabartinės Tūkstantmečio gatvės, kaip trūkstamos IXB transporto koridoriaus jungties, nutiesimo 

iš esmės nė viena kryptimi nebuvo galimybių kirsti Vilniaus miestą išvengiant vidinių miesto gatvių 

bei jose susidarančių transporto spūsčių.  

Iki Tūkstantmečio gatvės nutiesimo IXB koridoriumi Klaipėdos kryptimi keliaujančiam transportui 

tekdavo sukti iš Žirnių g. į Dariaus ir Girėno g. ir toliau per Panerių ar Kauno ir Naugarduko g. įvažiuoti 

į Savanorių prospektą. T. y. miestą kertančiam krovininiam transportui tekdavo važiuoti vidinėmis 

miesto gatvėmis ir laiką gaišti spūstyse. Savo ruožtu miestą kertantis krovininis transportas, 

papildomai apkraudamas eismą, keldavo nepatogumų kitiems eismo dalyviams bei prisidėdavo prie 
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neigiamo poveikio aplinkai. O dabar iš Minsko pusės Žirnių gatve atvažiavęs transportas gali toliau 

važiuoti greito eismo gatvėmis (Tūkstantmečio, Oslo, Gariūnų) ir beveik be sustojimų (išskyrus 

šviesoforu reguliuojamą sankryžą Gariūnų g. ties Gariūnų verslo parku) išvažiuoti iš Vilniaus. Tad šiuo 

metu sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojai, užuot stoviniavę spūstyse, jas aplenkia.  

Be to, ženkliai pagerėjo susisiekimas tarp Lazdynų, Vilkpėdės ir Naujininkų seniūnijų. Lazdynų, 

Vilkpėdės ir Naujininkų seniūnijų gyventojų apklausos rezultatai parodė, kad aplinkkelio didžiulė 

nauda, pirmiausia, sudaryta galimybė greičiau pasiekti kelionės tikslą (žr. toliau šio atvejo aprašyme 

pateiktą Pav. 43).  Ypač pagerėjo susisiekimas tarp Lazdynų seniūnijos ir tarptautinio Vilniaus oro 

uosto.  

Egzistavusį transporto infrastuktūros gerinimo poreikį analizuojamoje miesto dalyje galima iliustruoti 

2006 metais atliktais eismo intensyvumo matavimais. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas ant 

Lazdynų tilto 2006 metais sudarė 53 635 transporto priemonių per parą, iš kurių 43 145 buvo 

lengvieji automobiliai89. Oslo gatvės, kurią IXB koridoriumi keliaujantis transportas galėjo rinktis kaip 

alternatyvą Savanorių prospektui, atkarpoje tarp Šiltnamių g. ir Laisvės pr. vidutinis metinis paros 

eismo intensyvumas 2006 m. sudarė 21 560 transporto priemonių per parą (iš jų lengvieji 

automobiliai sudarė 17 343). Toks didelis eismo intensyvumas rodė aštrėjantį poreikį šiame 

koridoriuje plėsti transporto infrastruktūros pajėgumus, šalinant tokius apribojimus kaip per siauras 

Lazdynų tiltas, dideliems srautams nepritaikyta Panerių gatvė, pernelyg apkrautas Savanorių 

prospektas ir pan. 

 

Užterštumo pokyčiai 

Aplinkos apsaugos agentūros skelbiamuose oro taršos žemėlapiuose90 prieš Vilniaus pietinio vidinio 

aplinkkelio nutiesimą galima pastebėti teršalų koncentraciją Panerių ir Kauno gatvėse, kuriomis 

važiuodavo IXB koridoriumi keliaujantis transportas, o taip pat tarp atskirų miesto dalių šioje pusėje 

važiuojantis transportas. Nutiestas pietinis vidinis aplinkkelis turėjo teigiamos įtakos užterštumo 

situacijai minėtoje miesto dalyje, kadangi dalis eismo, anksčiau važiavusio Panerių, Kauno ir kitomis 

gretimomis gatvėmis, persikėlė į Tūkstantmečio gatvę. Todėl oro užterštumo situacija Panerių ir 

gretimose gatvėse buvo pagerinta, o palei nutiestą Tūkstantmečio gatvę esančioje teritorijoje situacija 

ženkliau nepablogėjo, kadangi greitai važiuojantis transportas didelio užterštumo nekelia, be to, šiame 

ruože nėra daug gyvenamųjų namų. Lazdynų tilto praplatinimas, Gariūnų ir Žirnių gatvių 

rekonstrukcija padidino eismo greitį, todėl šios investicijos taip pat prisidėjo prie užterštumo 

situacijos gerinimo. 

Šiuos teiginius patvirtina ir Lazdynų, Vilkpėdės ir Naujininkų seniūnijų gyventojų apklausos rezultatai, 

parodę, kad vidinis pietinis aplinkkelis atnešė daug naudos sumažinant triukšmą ir oro užterštumą (žr. 

toliau šio atvejo aprašyme pateiktą Pav. 43). 

 

Pritrauktos investicijos 

Analizuojamo pietinio vidinio aplinkkelio ir jį su miesto pakraščiais sujungiančių gatvių atveju 

pritrauktos investicijos nėra tokios ryškios. Nors rekonstruotoje Žirnių gatvėje pradėtos pirmojo 

                                                           
89Galimybių studija „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio IA etapas (Lazdynų 
tilto rekonstrukcija)“ (2009), atliko - VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas 

902006 ir 2007 m. žemėlapiai. 
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Baltijos šalyse IKEA baldų ir namams skirtų prekių prekybos centro statybos, tačiau aplinkkelis 

nelaikytinas pagrindiniu centro kūrimosi veiksniu. Ryškesnis investicijų pritraukimo pavyzdys 

matomas dar tiesiamo vakarinio aplinkkelio kaimynystėje – Pašilaičių mikrorajone, būsimojo 

vakarinio Vilniaus aplinkkelio ir Pavilnionių gatvės sankirtoje Vilniuje 2014 m. numatoma atidaryti 

šiuolaikišką prekybos centrą „Olinda“, kuris taps vieno iš sparčiausiai besivystančių Vilniaus rajonų 

traukos centru. Manytina, kad šių investicijų nebūtų buvę be vakarinio aplinkkelio. Tikėtina, kad dėl 

minėto aplinkkelio bus pritraukta ir daugiau investicijų, kurios kartu su jau paminėtomis bus vienas iš 

urbanistinės plėtros veiksnių. 

 

Poveikis gyvenimo kokybei 

Siekiant įvertinti vidinio pietinio aplinkkelio poveikį jo kaimynystėje gyvenančių žmonių gyvenimo 

kokybei, buvo atlikta Lazdynų, Vilkpėdės ir Naujininkų seniūnijų gyventojų apklausa. Apklausos 

rezultatų analizė parodė, kad aplinkkeliui tenka svarbus vaidmuo – nė viena aplinkkelio atkarpa 

visiškai nesinaudojo tik 1,5 proc. respondentų (Pav. 41). 

 

 

Pav. 41. Vilniaus vidinio pietinio aplinkkelio aktualumas Lazdynų, Vilkpėdės ir Naujininkų seniūnijų 
gyventojams  
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 
 

 

Aplinkkeliu naudojamasi keliaujant įvairiais tikslais, pavyzdžiui, į parduotuvę, turgų ar kitą 

apsipirkimo vietą, pas gimines, draugus ir pan. (Pav. 42). 
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Pav. 42. Vilniaus vidinio pietinio aplinkkelio aktualumas Lazdynų, Vilkpėdės ir Naujininkų seniūnijų 
gyventojams  
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 
 

Gyventojų apklausos rezultatų analizė taip pat atskleidė, kad sutvarkytas aplinkkelis atnešė naudos 

įvairiais aspektais. Kaip matyti Pav. 43, aplinkkelio didžiulė nauda, pirmiausia, sudaryta galimybė 

greičiau pasiekti kelionės tikslą, tačiau taip pat svarbūs tokie aspektai, kaip malonesnis gyvenimas 

šalia sutvarkytų gatvių, sumažėjęs triukšmas bei oro užterštumas. Paveiksle nėra pavaizduota, 

respondentų nuomone, poveikio iš esmės neturėjusi sritis –nekilnojamojo turto kainų pasikeitimas. 

 

Pav. 43. Sritys, kuriose pastebimas didžiausias aplinkkelio poveikis  
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 
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Vertinant aplinkkelio naudą taip pat svarbūs gyventojų apklausos rezultatai, atskleidę, kad 41 proc. 

respondentų tuo atveju, jei aplinkkelis nebūtų buvęs nutiestas dėl lėšų trūkumo, būtų linkę prisidėti 

savo lėšomis, kad būtų nutiestas toks pats aplinkkelis kaip dabar. Toks pasiryžimo prisidėti fakto 

egzistavimas iliustruoja, kad gyventojai teigiamai vertina atliktas investicijas ir mato jų naudą, ypač 

atsižvelgiant į egzistuojančią patirtį, kad paprastai projektai, tokie kaip daugiabučių renovavimo, prie 

kurių gyventojai turi prisidėti savo lėšomis, įgyvendinimo fazę pasiekia ypač sunkiai.  

Poveikį gyvenimo kokybei galima apibendrinti respondentų atsakymais į klausimą, kaip respondentai 

asmeniškai jaučiasi dėl neseniai sutvarkyto aplinkkelio ir jo tęsinio. Net 33 proc. apklaustųjų nurodė 

esantys labai patenkinti, ir dar 43 proc. – greičiau patenkinti (Pav. 44). Tai patvirtina neabejotiną 

aplinkkelio teigiamą poveikį gyvenimo kokybei. 

 

 

 
Pav. 44. Lazdynų, Vilkpėdės ir Naujininkų seniūnijų gyventojų pasitenkinimas Vilniaus vidiniu pietiniu 
aplinkkeliu  
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 

 

Be to, reikia pažymėti, kad taip pat teigiamai gyventojai vertina ir tiesiamą vakarinį aplinkkelį. Net 79 

proc. respondentų tikisi, kad šis aplinkkelis duos daug naudos sumažinant transporto spūstis (Pav. 45). 

Taip pat ženkli dalis apklaustųjų tikisi, kad dėl nutiesto vakarinio aplinkkelio persiskirsčius transporto 

srautams sumažės užterštumo koncentracija ir triukšmas. Ir tik pavieniai respondentai neįžvelgia 

vakarinio aplinkkelio naudos. 
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Pav. 45. Vilniaus vakarinio aplinkkelio naudingumas  
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 

 

Poveikio kiekybinė išraiška 

Analizuojamos atkarpos naudą galima iliustruoti Lazdynų tilto rekonstrukcijos ir praplatinimo 

(įskaitant Oslo g. ir Laisvės pr. rekonstrukciją) pavyzdžiu. Tiltas buvo ne tik atnaujintas (likviduojant 

kritinę būklę), bet ir praplatintas iš 6 į 8 eismo juostas, taip likviduojant anksčiau egzistavusį kelio 

susiaurėjimą. Buvo rekonstruota 2,54 km gatvių (įskaitant jungiamąsias gatves ir sankryžų įvažas bei 

nuovažas, įrengta 4,3 km atitvarų, 5,35 km apšvietimo tinklo, apsaugai nuo triukšmo pakeisti langai 

gyvenamuosiuose namuose. 

Projekto galimybių studijoje pateikti skaičiavimai rodo, kad dėl atliktų investicijų iki 2033 metų gauta 

(nediskontuota) nauda sudarys 422 mln. Lt, lyginant su 125,5 mln. Lt siekusiomis investicijomis91: 

 bus sutaupyta 88,4 mln. Lt priežiūros išlaidų (kadangi rekonstravus tiltą ir gatves jas reikės 

mažiau tvarkyti, ženklesnį remontą nukeliant į ateitį); 

 sumažėjus avarijoms bus išvengta 27 mln. Lt nuostolių (kadangi dėl rekonstrukcijos metu 

įrengtų atitvarų ir kitų saugaus eismo priemonių bus mažiau avarijų, sužeistųjų ir žuvusiųjų); 

 bus išvengta 0,97 mln. Lt ekologinių nuostolių (kadangi rekonstrukcijos metu diegiamos 

triukšmą mažinančios priemonės); 

 sumažės kelių transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos, todėl bus sutaupyta 80,97 mln. 

Lt (eksploatacines sąnaudas leis sumažinti pagerėjęs gatvės dangos lygumas ir padidėjęs 

greitis); 

 bus sutaupyta kelionės laiko, kuris vertintinas 224,67 mln. Lt (laiko sutaupymą lems padidėjęs 

gatvės atkarpos laidumas dėl gausesnio eismo juostų skaičiaus, o taip pat pagerėjusios 

automobilių eismo sąlygos dėl kokybiškesnio gatvės dangos lygumo). 

Paskaičiuotas (diskontuotos) naudos ir sąnaudų santykis sudaro 1,67, o vidinė grąžos norma – 11 proc. 

Surinkta pirminė ir antrinė informacija (įskaitant gyventojų apklausos rezultatus) sudaro prielaidas 

tikėti, kad galimybių studijoje vertinta nauda iš tiesų egzistuoja. Tai leidžia manyti, kad Lazdynų tilto 

rekonstrukcijos projektas iš tiesų atneš mažų mažiausiai galimybių studijoje nurodytą grąžą. 

Remiantis surinkta informacija galima teigti, kad analogišką grąžą teikia ir naujai nutiesta 

Tūkstantmečio gatvė bei važiavimo sąlygų pagerinimas Žirnių ir Gariūnų gatvėse. 

                                                           
91Galimybių studija „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio IA etapas (Lazdynų 
tilto rekonstrukcija)“ (2009), atliko - VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas. 
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Atvejis. Zyplių dvaro rekonstrukcija Lukšių miestelyje 
 

Investicijų objekto apibūdinimas 

 

Kaip vienas iš labiausiai pastebimų investicijų į socialinę ekonominę plėtrą pavyzdžių gali būti 

pateiktos investicijos į Lukšių miestelio pašonėje esantį Zyplių dvarą. 

 

 

Pav. 46. ES struktūrinės paramos lėšomis rekonstruoti Zyplių dvaro rūmai  
Šaltinis: fotografijos autorius Vidas Venslovaitis 

 

19 a. antroje pusėje Zypliai buvo dvarelis (apie 60 margų žemės), dabar vadinamieji Senieji Zypliai. 

Vėliau žemės buvo pigiai parduotos Jonui Bartkovskiui, kuris 1848 m. pradėjo statyti naują dvarą 

netoli Lukšių ir pavadino jį Naujaisiais Zypliais. J. Bartkovskio pastatyti rūmai, užėmę centrinę 

dabartinių rūmų dalį, buvo vienaaukštis, kuklių klasicistinių formų pastatas. Paskutinis dvarininkas 

(grafas Tomas Potockis) 1891–1901 metais iš pagrindų pertvarkė dvaro sodybą – rūmus ir parką. 

Pavyzdžiui, iš abiejų rūmų pusių pastatyti nauji dviaukščiai korpusai su mansardomis, pakeistas 

centrinės dalies planas. Rūmai tapo originalių neobaroko formų, o parkas buvo išplėstas iki 21 ha. 

1912 m. dvaras buvo nacionalizuotas, o dalis jo žemių išdalinta naujakuriams. Po Antrojo pasaulinio 

karo rūmuose buvo kolūkio valdyba, vėliau – gyvenamos patalpos. 

Zyplių dvaro ansamblį sudaro 11 pastatų grupė: rūmai, dvi oficinos, virtuvė, karvidė, arklidė, tvartas, 

svirnas, ratinė (vežiminė), kumetynas, šunidė. Zyplių dvaro sodyba yra įrašyta į LR nekilnojamųjų 

kultūros vertybių sąrašą.  

Zyplių dvaro sodybos pritaikymo kultūriniam turizmui investicijų projekto informacija 
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Investicijų išskirtinumas ir tinkamumas tarnauti geros praktikos pavyzdžiu 

 

Zyplių dvaras laikomas geros praktikos pavyzdžiu keliais aspektais. Pirma, kultūrinė veikla čia pradėta 

vykdyti dar iki gaunant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą, o tai rodo, kad dvare vykdomos veiklos 

aktualumu buvo įsitikinta dar prieš pradedant ženklesnes investicijas. Antra, Zyplių dvaro tvarkymas 

gali būti laikomas investicijų koncentravimo (kad ir vietiniu lygmeniu) pavyzdžiu. Dvaras tvarkomas 

nuo 1996 metų, 2006 m. pagal INTERREG programos projektą pagerintos sąlygos kultūrinei veiklai 

vykdyti, dabartiniu programavimo laikotarpiu finansuojami du projektai ir jau planuojamos būsimos 

investicijos. Trečia, Zyplių dvaras yra geras pavyzdys, kaip galima išnaudoti turimus išteklius 

stiprinant vietovės potencialą. Zyplių dvarą buvo siūloma netgi griauti, o dabar jame per metus 

apsilanko apie 30 tūkstančių lankytojų. Plačias dvaro sodybos panaudojimo galimybes taip pat lemia 

tai, kad dvaras yra šalia kelio Kaunas–Šakiai, o taip pat šalia eina tarptautinis turizmo dviračių takas. 

Ketvirta, Zyplių dvaro tvarkymas yra pavyzdys, rodantis, kiek galima nuveikti turint pasiryžimą, 

žinoma, neatmetant ir geros vadybos veiksnio. Čia paminėtinas Lukšių miestelio seniūnas, skulptorius 

Vidas Cikana, kuris  daug prisidėjo tvarkant dvarą ir jame išplėtojant kultūrinę veiklą.  

 

Atliktos investicijos 

 

Dvaro pastatai tvarkomi nuo 1996 metų, o pirmoji tautodailės darbų paroda dvaro arklidėse buvo 

surengta 2003 metais. 2006 m. įgyvendinant INTERREG IIIA programos projektą „Šešupės 

tiltai“ Zyplių dvaro arklidėse buvo sudėtos grindys ir įvesta signalizacija, taip buvo pagerintos sąlygos 

kultūrinei veiklai vykdyti. Dvaro materialinė bazė buvo nuolatos stiprinama įvairia daiktais gaunama 

parama (pavyzdžiui, taip buvo gautos lovos, kuriomis naudojasi dvare apsistoję menininkai ar 

ekskursijos tikslais atvykę moksleiviai), taip pat dvare kuriančių menininkų darbais. Dvare buvo 

įkurtos keturių tautodailės rūšių dirbtuvės: medžio, metalo, keramikos ir akmens apdirbimo92. Dvaro 

statiniai ir jo teritorija (kurią sudaro virš 50 hektarų, įskaitant mišką) pagal galimybes buvo atkuriama 

ir tvarkoma seniūnijos darbuotojų ir į viešuosius darbus pasitelktų asmenų jėgomis. Tad dar iki 

skiriant 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšas dvare buvo vykdoma nuolatinė kultūrinė veikla: 

rengiami tarptautiniai kūrybiniai plenerai „Zyplių žiogai“, tarptautiniai puodžių ir kalvių plenerai, 

Pažaislio muzikos festivalio koncertai ir kiti muzikos renginiai, vyksta puodininkystės mugės, 

organizuojamos tautodailininkų parodos ir kiti kultūriniai renginiai, kurie čia vyksta ištisus metus, 

beveik kiekvieną savaitgalį. 

2007–2013 m. laikotarpiu ES struktūrinės paramos lėšos buvo skirtos dviem Zyplių dvaro projektams: 

dvaro sodybos pritaikymas turizmui93 ir Zanavykų krašto muziejaus plėtra (Zyplių dvaro ratinės 

(vežiminės) rekonstrukcija, pritaikant į ją perkeliamam Zanavykų muziejui)94. Abiejų projektų bendra 

vertė – virš 7 mln. litų. Taip pat kuriami planai ateityje gauti finansavimą darbo sodybos tvenkiniams 

sutvarkyti.  

                                                           

92Remiantis interviu su Lukšių seniūnu metu surinkta informacija. 

93Zyplių dvaro sodybos pritaikymas kultūriniam turizmui (projekto kodas VP3-1.3-ŪM-02-V-01-039). 

94Zanavykų krašto muziejaus plėtra (projekto kodas VP3-1.2-VRM-01-R-41-003). 
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2007–2013 m. laikotarpiu ES struktūrinės paramos lėšos skirtos rekonstruoti 6 dvaro ansamblio 

pastatus: 

 rūmus, pritaikant juos dvaro administracijai, vietiniam informacijos centrui, kultūros 

renginiams, filmotekai, ekspozicijoms; 

 arklides, kurios iki projekto buvo vienintelis nuolat naudojamas Zyplių dvaro pastatas 

(projektas apima stogo apšiltinimo, frontono atkūrimo, lietaus nuvedimo sistemos, šildymo, 

žaibosaugos darbus); 

 virtuvę, pritaikant ją nuomai (galutinis patalpų įrengimas bei įrangos įsigijimas numatytas iš 

maitinimo paslaugų teikėjo lėšų); 

 gyvenamąją (dešiniąją) oficiną, sutvarkant išorę ir pakeičiant langus (vėliau numatyta ją 

pritaikyti viešam menų eksponavimui ir kūrybinio proceso propagavimui, o taip pat menininkų 

apgyvendinimui); 

 gyvenamąją (kairiąją) oficiną, atliekant analogiškus darbus kaip ir dešiniojoje oficinoje; 

 Zyplių dvaro vežiminę, pritaikant į ją perkeliamam Zanavykų muziejui. 

Taip pat 2007–2013 m. laikotarpiu ES struktūrinės paramos lėšos skirtos greta rekonstruojamų 

pastatų esančios teritorijos sutvarkymui. 

 

Investicijų poveikio Lukšių miestelio socialinei ekonominei plėtrai apibūdinimas 

 

Veikla iki ES struktūrinės paramos investicijų 

Jau iki 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos investicijų Zyplių dvaras buvo tapęs menininkų, Lukšių 

miestelio gyventojų95 ir tautodailės mėgėjų traukos centru. Vasaros mėnesiais dvaro patalpose vyksta 

kūrybiniai plenerai „Zyplių žiogai“, taip pat dvare vyksta puodininkystės mugės bei kultūriniai 

renginiai, kurie į Zyplių dvarą pritraukia nemažus lankytojų srautus. Renginiai čia vyksta ištisus metus, 

beveik kiekvieną savaitgalį. Į mažesnius renginius vidutiniškai pritraukiama iki 100 lankytojų. Bent 

keletą kartų metuose vyksta labai dideli renginiai, bendrai kasmet pritraukiantys iki 20 000 

lankytojų96. Dalis Zyplių dvare vykstančių kultūros renginių yra tarptautiniai, tarp jų minėtas 

kūrybinis menininkų pleneras „Zyplių žiogai“, taip pat tarptautiniai puodžių ir kalvių plenerai. Be to, 

dvaro arklidžių pastate Lukšių miestelio gyventojai noriai rengia šeimos šventes97. 

Vykdomos kultūrinės veiklos populiarumas išryškino poreikį atnaujinti tokiai veiklai tinkamesnius 

pastatus, įskaitant dvaro rūmus, ir taip dar labiau išnaudoti dvaro sodybos potencialą. Daugiausia savo 

jėgomis kultūrinei veiklai vykdyti pritaikytos patalpos vis prasčiau tenkino populiarėjančių renginių 

organizatorių, kūrėjų ir lankytojų poreikius. Paliekant dvaro rūmus ir kitus svarbesnius pastatus 

nerenovuotus ir uždarus lankytojams, būtų stabdoma tolesnė kultūrinės veiklos plėtra bei būtų 

neišnaudojamas turimas dvaro sodybos kultūrinis ir turistinis potencialas.  Be to, buvo identifikuotas 

poreikis į dvaro sodybą perkelti Zanavykų krašto muziejų, tokiu būdu tiek padidinant dvaro, kaip 

traukos centro, vaidmenį, tiek sudarant prielaidas ženkliai pagerinti paties muziejaus lankomumą, 

pasinaudojant jau dabar dideliais ir toliau didėsiančiais dvaro lankytojų srautais. 

                                                           
95Lukšių miestelių gyventojų apklausos rezultatai parodė, kad 78 proc. respondentų lankosi Zyplių dvaro 
sodyboje, o 31 proc. visų respondentų čia lankosi ne rečiau kaip kartą per mėnesį. 

96Zyplių dvaro sodybos pritaikymo kultūriniam turizmui investicijų projekto informacija. 

97Remiantis interviu su Lukšių seniūnu metu surinkta informacija. 
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ES struktūrinės paramos poveikis vykdomai veiklai bei miestelio socialinei ir ekonominei plėtrai 

Remiantis 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuotų projektų investicinių projektų 

informacija, teigiamas poveikis Lukšių miestelio socialinei ir ekonominei plėtrai pirmiausia pasireikš 

per papildomų turistų pritraukimo teikiamą naudą, gaunamą per padidėjusius vietinių verslininkų 

pardavimus ar net naujų darbo vietų sukūrimą, o taip pat per pagerėjusią dvarą supančių vietovių 

gyventojų gyvenimo kokybę. 

Tokios naudos egzistavimą pagrindžia ir vertinimo metu surinktos pirminės ir antrinės informacijos 

analizė. Lukšių miestelio gyventojų apklausa atskleidė, kad jau atlikta ir šiuo metu dar vykdoma Zyplių 

dvaro pastatų rekonstrukcija ženkliai prisidės prie įvairių Lukšių miestelio socialinės ir ekonominės 

plėtros sričių (Pav. 47). Apklausos rezultatai atspindi tiek ženklią įtaką gyvenimo kokybės pagerėjimui 

(pvz., po rekonstrukcijos ženkliai pagerėjo ar pagerės poilsio ir laisvalaikio praleidimo galimybės, 

miestelio gyventojai labiau džiaugiasi čia gyvendami), tiek papildomų turistų pritraukimo teikiamą 

naudą (pvz., dėl rekonstrukcijos ženkliai padidėjo ar padidės miestelio žinomumas / patrauklumas 

regione, daugiau paslaugų ir prekių yra / bus nuperkama iš vietos verslininkų, dėl rekonstrukcijos 

sukurta ar bus sukurta darbo vietų). Be to, apklausos rezultatai leidžia spręsti, kad dvaro 

rekonstrukcija sudarė prielaidas mažinti socialinių patologijų pasireiškimą, konkrečiai, respondentų 

išskiriama ženkli teigiama įtaka gyventojų susidomėjimui menu ir kultūra bei gerėjančioms 

laisvalaikio galimybėms atspindi geresnį gyventojų socialinių ir laisvalaikio poreikių tenkinimą, todėl 

bus sumažintos prielaidos bei poreikis užsiimti destruktyvia ar socialinėms normoms prieštaraujančia 

veikla. 

 

Pav. 47. Dvaro rekonstrukcijos poveikis Lukšių miestelio plėtrai  
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 
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Rekonstrukcijos teigiamą įtaką gyvenimo kokybės pagerėjimui taip pat atspindi respondentų 

atsakymai į klausimą, kaip jie asmeniškai jaučiasi dėl dvare pastaraisiais metais daromų pokyčių. Net 

84 proc. apklaustųjų nurodė esantys labai patenkinti (Pav. 48).  

 

 

Pav. 48. Dvaro rekonstrukcijos poveikis Lukšių miestelio gyventojų savijautai  
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 
 

Siekiant suvokti rekonstrukcijos įtaką gyvenimo kokybei, būtina žinoti, kokiais tikslais miestelio 

gyventojai lankosi dvare. Apklausos rezultatų analizė parodė, kad daugiausia dvare lankomasi 

pasigrožėti aplinka ir pailsėti (63 proc. respondentų) bei vykstant renginiams (47 proc. respondentų) 

(Pav. 49). 31 proc. visų apklaustųjų dvare lankosi ne rečiau kaip kartą per mėnesį. 

 

 

Pav. 49. Dvaro rekonstrukcijos poveikis lankytojų iš kitų vietovių srautams  
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 
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Apklausos rezultatai taip pat iliustruoja poveikį kitam naudos komponentui – papildomų lankytojų 

(turistų) pritraukimui. Respondentų buvo prašoma atsakyti į klausimą, ar pastaruoju metu dvare ir 

miestelyje padaugėjo svečių iš kitų vietovių. Net 53 proc.  apklaustųjų nurodė, kad svečių iš kitų 

vietovių pastaruoju metu ženkliai, o 41 proc. – kad šiek tiek padaugėjo (Pav. 50). Tai sudaro prielaidas 

manyti, kad investicijų planavimo metu numatytos srautų apimtys pasitvirtina (planuota per trejus 

metus pritraukti 9 tūkstančius papildomų turistų, t. y. metinis turistų skaičius išaugtų vidutiniškai 10 

proc.). 

 

 

Pav. 50. Dvaro rekonstrukcijos poveikis lankytojų iš kitų vietovių srautams  
Šaltinis: vertinimo metu atlikta gyventojų apklausa 
 

 

Turistų pritraukimo nauda paprastai vertinama skaičiuojant turistų išlaidas, kurios prisideda prie 

vietinio verslo sukuriamos pridėtinės vertės padidėjimo (tiek esamiems verslams padidinus 

pardavimus, tiek įsikūrus naujiems verslams). Čia taip pat gali pasireikšti multiplikatoriaus efektas, 

pavyzdžiui, padidėjusį turistų srautą aptarnaujantis maitinimo paslaugas teikiantis verslininkas, visų 

pirma, pats sukuria didesnę pridėtinę vertę, tačiau taip pat perka daugiau produkcijos iš maisto 

produktus tiekiančio verslininko, todėl padidės ir pastarojo sukuriama pridėtinė vertė (Pav. 47 rodo, 

kad, apklausos respondentų nuomone, bent jau dalis maitinimo įmonių produktus perka / pirks ir iš 

vietinių augintojų). Šie verslininkai ar jų įdarbinti papildomi darbuotojai (kurių darbo užmokestis yra 

sukuriamos pridėtinės vertės sudėtinė dalis) dalį papildomų uždirbtų pajamų taip pat išleis savo 

vietovėje, o tai vėlgi atsispindės kaip šiuos pinigus gavusių verslų sukuriamos pridėtinės vertės 

padidėjimas.  

Vertinimo metu surinkta informacija rodo, kad investicijų projekte daromos prielaidos dėl turistų 

skaičiaus ir jų teikiamos naudos yra realios (ir net kiek konservatyvios), t. y. padidėjęs turistų srautas 

sudarys prielaidas padidinti vietinio verslo generuojamą pridėtinę vertę. Šias prielaidas taip pat 

patvirtina miestelio gyventojų apklausos rezultatai, rodantys, kad tik 3 proc. apklaustųjų nemato 

poveikio darbo vietų kūrimui (Pav. 47), o įžvelgiantys tokį poveikį dažniausiai minėjo 10 naujų darbo 

vietų reikšmę. Be to, darbo vietų sukurs ir planuojamas virtuvės (maitinimo paslaugų teikimo punkto) 

atidarymas, kuriame, tikėtina, bus įdarbinti vietiniai gyventojai. Galiausiai, rekonstrukcijos metu buvo 

sukurtos laikinos darbo vietos – rekonstrukciją atliekančios įmonės laikiniems darbams priėmė apie 

50 rajono gyventojų, kurie gavo darbo užmokestį ir galėjo jį išleisti Lukšiuose. 

Kito svarbaus naudos komponento – gyvenimo kokybės pagerėjimo – vertinimas yra labai sudėtingas. 

Kaip parodyta Pav. 47, rekonstrukcija, gyventojų nuomone, ženkliai prisidės prie įvairių gyvenimo 
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kokybės aspektų gerinimo, tačiau yra labai ribotos galimybės įvertinti šį pagerėjimą kiekybiškai. 

Dažnai pasitelkiamas hedoninės kainos metodas 98 , kuris remiasi nekilnojamojo turto kainos 

priklausomybe nuo įvairių gyvenimo kokybę lemiančių veiksnių rinkinio, pvz., triukšmo lygio, žaliųjų 

plotų egzistavimo, susisiekimo su darbo vieta patogumo, laisvalaikio galimybių ir panašiai. Kaip rodo 

apklausos rezultatai (Pav. 47), 69 proc. respondentų mano, kad rekonstrukcija prisidės prie 

nekilnojamojo turto vertės Lukšių miestelyje kilimo, o 22 proc.  tokį rekonstrukcijos indėlį įvertino 

kaip labai ženklų. Be to, Lukšių miestelio seniūno teigimu, šiuo metu nekilnojamojo turto kainos yra 

netgi didesnės nei Šakių mieste. Nors kiekybinio įvertinimo galimybės yra labai apribotos, šie faktai 

rodo, kad teigiama ekonominė vertė neabejotinai egzistuoja. 

Išvardytos prielaidos ir jas pagrindžianti informacija rodo, kad iš ES struktūrinės paramos lėšų 

finansuotos Lukšių dvaro sodybos rekonstrukcijos teikiama socialinė ir ekonominė grąža tikrai gali 

siekti ir net viršyti 10 procentų (pavyzdžiui, Zyplių dvaro sodybos pritaikymo kultūriniam turizmui 

investicijų projekte buvo paskaičiuota apie 7 proc. sudaranti ekonominė grąžos norma, tačiau į šiuos 

skaičiavimus nebuvo įtrauktas gyvenimo kokybės pagerėjimas ar nekilnojamojo turto hedoninė kaina). 

Tai reiškia, kad investicijos į Zyplių dvarą socialiniu ir ekonominiu požiūriu atsiperka, o ekonominė 

grąžos norma yra apčiuopiamai didesnė už konvergencijos šalims Europos Komisijos nustatytą 5,5 

proc. normą. 

 

  

                                                           
98Pavyzdžiui, toks metodas siūlomas 2010 m. Didžiojoje Britanijoje atliktoje studijoje 
(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6382/1795633.pdf). 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6382/1795633.pdf
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15. Klaipėdos miesto strateginis plėtros planas 2013-2020, 2007 

16. Klaipėdos miesto savivaldybės  viešosios bibliotekos veiklos analizė, 2011 

17. Klaipėdos miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, 2009 

18. Klaipėdos miesto savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų planas, 2008 

19. Klaipėdos miesto savivaldybės 2010 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2010 

20. Šiaulių miesto bendrasis planas, rengėjas – UAB „Urbanistika“, 2008 

21. Šiaulių miesto savivaldybės 2012-2014 metų veiklos planas 

22. Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, rengėjas – 

UAB „Statybos strategija“, 2009 

23. Šiaulių miesto savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2008 

24. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2010 

25. Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2010 

26. Šiaulių regiono 2007-2013 metų plėtros planas, rengėjas – Šiauslių apskrities viršininko 

administracija, 2010 

27. Triukšmo kartografavimas Šiauliuose, rengėjas - Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų 

laboratorija, 2011 

28. Panevėžio miesto savivaldybės 2009 metų socialinių paslaugų planas, 2009 

29. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2011 

30. Panevėžio rajono centrinė biblioteka, veiklos ataskaita, 2011 

31. Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros planas, rengėjas – UAB „Lyderio akademija“, 2010 

32. Alytaus J. Kunčino viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2010 

33. Triukšmo Alytaus miesto tyliosiose zonose matavimų rezultatai, rengėjas – Alytaus miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 2011 

http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No68/No68_09VE_Waller1.pdf
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34. Alytaus miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, rengėjas – 

UAB „Sweco Lietuva“, 2009 

35. Alytaus regiono 2010-2020 metų plėtros planas, rengėjas – VšĮ „Projektų vadybos centras“, 

2010 

36. Alytaus miesto plėtros iki 2015 metų strateginis planas, 2010 

37. Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2011 metų programos 

2009 metų ataskaita, rengėjas - Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

38. Marijampolės miesto bendrasis planas, rengėjas – VĮ „Valstybinio žemėtvarkos instituto 

Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius“, 2007 

39. Marijampolės savivaldybės plėtros iki 2010 metų strateginis planas, rengėjas – VšĮ „Lietuvos 

savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras“ 

40. Marijampolės miesto aplinkos oro monitoringo ataskaita, rengėjas – Vytauto Didžiojo 

universitetas, aplinkosaugos katedra, 2011 

41. Marijampolės miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, 

rengėjas – UAB „Statybos strategija“, 2009  

42. Marijampolės P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

43. Mažeikių rajono teritorijos bendrasis planas, rengėjas – Klaipėdos universitetos regioninio 

planavimo centras, 2008 

44. Marijampolės savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų planas, 2008 

45. Mažeikių rajono 2008-2013 metų strateginis plėtros planas, rengėjas – UAB „Sophus“, 2008 

46. Mažeikių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, rengėjas 

– UAB „Daugėla“, 2009 

47. Mažeikių rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų planas, 2008 

48. Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

49. Utenos rajono teritorijos bendrasis planas, rengėjas – UAB „Urbanistika“, 2008 

50. Utenos rajono plėtros strateginis planas 2011-2017, rengėjas – VšĮ „Socialinės ir ekonominės 

plėtros centras“, 2010 

51. Utenos regiono plėtros 2009-2016 metais planas, rengėjas – VšĮ „PVC“, 2010 

52. Utenos rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2008 

53. Utenos rajono savivaldybės 2009 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2009 

54. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos ataskaita, 2010 

55. Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo ataskaita, rengėjas – Darnaus vystymosi 

institutas, Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija, 2010 

56. Telšių miesto bendrasis planas, rengėjas – VGTU Teritorijų planavimo institutas, 2007  

57. Telšių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas, rengėjas – UAB „Lyderio akademija“, 

2010 

58. Telšių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, 2009 

59. Telšių rajono savivaldybės K. Praniauskaitės viešoji bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

60. Telšių miesto aplinkos oro tyrimai. Išvados ir rekomendacijos, rengėjas – Telšių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 2012 

61. Telšių rajono savivaldybės 2009 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2009 

62. Tauragės miesto teritorijos bendrasis planas, 2007 

63. Tauragės rajono strateginis plėtros planas 2011-2013 metams, 2011 

64. Tauragės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, rengėjas 

– UAB „Daugėla“, 2009 

65. Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos ataskaita, 2011 

66. Visagino miesto bendrasis planas, rengėjas – UAB „Urbanistika“, 2008 
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67. Visagino miesto strateginis plėtros planas 2011-2015 metams, rengėjas – Všį „Nacionalinių 

projektų rengimas, UAB „Biudžeto valdymos sistemos“, 2010 

68. Visagino savivaldybės švietimo stebėsenos rodikliai, 2010 

69. Visagino savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2008 

70. Visagino viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

71. Jonavos miesto bendrasis planas, rengėjas – SĮ „Kauno planas“, 2010 

72. Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

73. Jonavos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, rengėjas – 

UAB „AF-Enprima“, 2009 

74. Jonavos rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų planas, 2008 

75. Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus veiklos ataskaita, 2008 

76. Druskininkų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, 2009 

77. Druskininkų savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų planas, 2008 

78. Rokiškio rajono strateginis planas iki 2015 metų, rengėjas – UAB „Lyderio grupė“, 2012 

79. Rokiškio rajono vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, rengėjas – UAB 

„Panprojektas“, 2011 

80. Rokiškio rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2008 

81. Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

82. Jurbarko rajono 2011-2015 metų strateginis plėtros planas, rengėjas – UAB „Ekonominės 

konsultacijos ir tyrimai“, 2010 

83. Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

84. Jurbarko rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, rengėjas 

– UAB „Boruma“, 2009 

85. Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

86. Joniškio rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2008-2013, rengėjas – UAB „Lyderio 

akademija“, 2011 

87. Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, rengėjas 

– UAB „Statybos strategija“, 2009 

88. Joniškio rajono savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų planas 2009-2013, 2009 

89. Joniškio rajono savivaldybės 2009 metų socialinių paslaugų planas, 2009 

90. Joniškio rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų planas, 2008 

91. Joniškio rajono J. Avyžiaus bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

92. Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, rengėjas – VGTU Teritorijų 

planavimo mokslo institutas, 2006 

93. Akmenės rajono savivaldybės 2010-2015 metų strateginės plėtros planas, rengėjas – UAB 

„Kelvista“, 2010 

94. Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis 

planas, rengėjas – UAB „COWI Baltic“, 2008 

95. Akmenės rajono savivaldybės 2010 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2010 

96. Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ataskaita, 2011 

97. Kelmės rajono strateginis veiklos planas 2011-2013 metams, 2011 

98. Kelmės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, rengėjas – 

UAB „AF-Enprima“, 2009 

99. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2006 

100. Kelmės rajono savivaldybės aplinkos triukšmo ataskaita, 2011 

101. Kelmės rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų planas, 2008 

102. Pasvalio rajono strateginės plėtros planas, 2005 
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103. Pasvalio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, 

rengėjas – VGTU teritorijų planavimo institutas, 2010 

104. Pasvalio rajono savivaldybės 2010 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2010 

105. Pasvalio M. Katiliškio viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

106. Skuodo rajono strateginės plėtros planas iki 2013 m., rengėjas – UAB „Eurointegracijos 

projektai“, 2008 

107. Skuodo rajono aplinkos oro kokybės valdymo programa ir jos įgyvendinimo priemonių 

planas, rengėjas – UAB „Ekosistema“, 2011 

108. Skuodo rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2008 

109. Skuodo rajono savivaldybės 2009 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2009 

110. Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

111. Skuodo rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, 

2010 

112. Šalčininkų rajono savivaldybės 2007-2013 metų strateginis veiklos planas, rengėjas – 

VšĮ „NPR“, 2007 

113. Šalčininkų rajono savivaldybės 2007-2013 metų strateginio plėtros plano pakeitimas 

2011-2015 laikotarpiu, rengėjas – VšĮ „NPR“, 2010 

114. Šalčininkų rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2008 

115. Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

116. Ignalinos miesto bendrasis planas, rengėjas – UAB „Urbanistika“, 2011 

117. Ignalinos rajono savivaldybės 2011-2018 metų strateginės plėtros planas, 2011 

118. Ignalinos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, 

rengėjas – UAB „Daugėla“, 2008 

119. Ignalinos rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų planas, 2008 

120. Ignalinos rajono viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

121. Švenčionių rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2008 

122. Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

123. Lazdijų rajono savivaldybės 2011-2020 metų strateginis plėtros planas, 2011 

124. Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo plano koncepcija, rengėjas – VGTU Teritorinio 

planavimo institutas 

125. Lazdijų rajono savivaldybės 2010 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2010 

126. Lazdijų rajono viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

127. Lazdijų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, 

2010 

128. Eišiškių miesto bendrasis planas, rengėjas – UAB „Urbanistika“, 2010 

129. Kėdainių miesto bendrasis planas, rengėjas – SĮ „Kauno planas“, 2008 

130. Kėdainių rajono strateginis plėtros planas iki 2020 metų, rengėjas – VšĮ „Socialinės ir 

ekonominės plėtros centras“ 

131. Kėdainių rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų planas, 2008 

132. Kėdainių rajono M. Daukšos viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

133. Klaipėdos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas, 2012 

134. Klaipėdos rajono strateginis plėtros planas , rengėjas – UAB „Ekonominės konsultacijos 

ir tyrimai“ 

135. Klaipėdos rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų planas, 2008 

136. Klaipėdos rajono J. Lankučio viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

137. Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, rengėjas – UAB „Urbanistika“, 

2007 
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138. Biržų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

139. Biržų rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų planas, 2008 

140. Šiaulių rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2011-2017 metams, rengėjas – 

UAB „Lyderio akademija“, 2011 

141. Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje 

plėtros specialusis planas, rengėjas – UAB „AF-Enprima“, 2010 

142. Šiaulių rajono savivaldybės 2011 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2011 

143. Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

144. Anykščių miesto bendrasis planas, rengėjas – UAB „Urbanistika“, 2009 

145. Anykščių rajono savivaldybės strateginės plėtros planas 2012-2019, 2011 

146. Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, 

2010 

147. Anykščių rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų planas, 2008 

148. Anykščių rajono savivaldybės 2010 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2010 

149. Anykščių rajono savivaldybės L. Ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 

2011 

150. Širvintų miesto bendrasis planas, rengėjas – UAB „Urbanistika“, 2011  

151. Širvintų rajono strateginės plėtros planas 2010-2016, 2008 

152. Širvintų rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2008 

153. Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

154. Šakių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2011-2017 

155. Šakių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, 2008 

156. Šakių rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2008 

157. Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

158. Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, rengėjas – VĮ „Valstybinis 

žemėtvarkos institutas“, 2008 

159. Pakruojo savivaldybės strateginis plėtros planas 2007-2013 m., rengėjas – UAB „EIP 

Vilnius“, 2008 

160. Pakruojo rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, 

rengėjas – UAB „Statybos strategija“, 2010 

161. Pakruojo rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų planas, 2008 

162. Pakruojo rajono savivaldybės 2009 metų socialinių paslaugų planas, 2009 

163. Pakruojo rajono savivaldybės J. Paukštelio viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2010 

164. Rietavo savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2016 m., 2010 

165. Rietavo savivaldybės 2009 metų socialinių paslaugų planas, 2009 

166. Rietavo savivaldybės I. Oginskio viešosios bibliotekos ataskaita, 2011 

167. Ariogalos miesto teritorijos bendrasis planas, rengėjas – SĮ „Kauno planas“ 

168. Ariogalos miesto seniūnijos veiklos ataskaita, 2011 

169. Raseinių rajono savivaldybės 2008 metų švietimo būklės rodikliai 

170. Raseinių rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2008 

171. Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos ataskaita 

172. Baisogalos miestelio bendrasis planas, rengėjas – KTU architektūros ir statybos 

institutas, 2010 

173. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, rengėjas – VGTU Teritorijų 

planavimo institutas, 2007 

174. Radviliškio rajono savivaldybės 2007-2013 metų strateginis plėtros planas, rengėjas – 

KTU savivaldos mokymo centras, 2011 
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175. Radviliškio rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2008 

176. Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2008 

177. Radviliškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtros specialusis planas, rengėjas – UAB „Panprojektas“, 2010 

178. Radviliškio r. savivaldybės gyventojų subjektyvios gyvenimo kokybės tyrimas, 2011 

179. Ruklos miestelio bendrasis planas, rengėjas – UAB „Panprojektas“, 2011 

180. Ruklos seniūnijos strateginis plėtros planas iki 2015 metų, rengėjas - VšĮ Kauno regiono 

plėtros agentūra, 2006 

181. 2007 metų Ruklos seniūnijos veiklos ataskaita, 2007 

182. Jonavos rajono viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

183. Krekenavos miestelio bendrasis planas, rengėjas – UAB „Panprojektas“, 2011  

184. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, rengėjas – UAB 

„Panprojektas“, 2008 

185. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialusis planas, rengėjas – 

UAB „COWI Baltic“, 2011  

186. Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo specialusis planas, 

rengėjas – UAB „Panprojektas“, 2011 

187. Šilalės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas, 2011 

188. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijos 2010 metų veiklos 

programa, 2010 

189. Šilalės rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2008 

190. Rumšiškių miestelio bendrojo plano koncepcija, rengėjas – KTU architektūros ir statybos 

institutas, 2011 

191. Kaišiadorių rajono vietos plėtros 2008-2014 m. strategija, 2008 

192. Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros specialusis planas, 2011 

193. Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

194. Klaipėdos rajono savivaldybės bendrasis planas, rengėjas – UAB „Urbanistika“, 2010 

195. Kauno rajono savivaldybės bendrasis planas, rengėjas – SĮ „Kauno planas“ 

196. Kauno rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

specialusis planas, rengėjas – UAB „Statybos strategija“, 2008 

197. Kauno rajono šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimas, rengėjas – UAB „Statybos 

strategija“, 2011 

198. Kauno rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų planas, 2008 

199. Šilutės rajono bendrasis planas, rengėjas – UAB „Statybos strategija“, 2010 

200. Šilutės rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2008 

201. Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2011 

202. Mažeikių rajono 2008-2013 strateginis plėtros planas, rengėjas – UAB „Sophus“, 2008 

203. Tirkšlių seniūnijos kaimo gyvenamosios vietovės SSGG analizė, 2005 

204. Mažeikių rajono Tirkšlių darželio metinis veiklos planas, 2011 

205. Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrasis planas, rengėjas – „Valstybinis žemėtvarkos 

institutas“, 2008 

206. Vilkaviškio rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2008 

207. Varėnos rajono savivaldybės bendrasis planas, rengėjas – UAB „Urbanistika“, 2007 

208. Varėnos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtros specialusis planas, rengėjas – UAB „Statybos strategija“, 2009 

209. Varėnos rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2008 
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210. Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos ataskaita, 2008 

211. Šakių rajono savivaldybės bendrasis planas, rengėjas – VĮ „Valstybinis žemėtvarkos 

institutas“, 2007 

212. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas 

213. Vilniaus rajono vandentvarkos plėtros specialusis planas 

214. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialusis planas 

215. Vilniaus rajono centralizuotos bibliotekų sistemos veiklos ataskaita, 2011 

216. Inžinerinės infrastruktūros tinklų ir susisiekimo sistemos plėtros specialusis planas 

(projektas) 

217. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Mickūnų seniūnijos 2010 metų veiklos 

programa, 2010 

218. Vilniaus rajono savivaldybės 2008 metų socialinių paslaugų sąrašas, 2008 

219. Pakruojo rajono savivaldybės bendrasis planas, rengėjas – VĮ „Valstybinis žemėtvarkos 

institutas“, 2008 

220. Teritorinių ligonių kasų pateikiamos gydymo įstaigų suvestinės 

221. Kolektyvų skaičius Lietuvos savivaldybėse, Lietuvos liaudies kultūros centras, 

internetinė nuoroda: http://www.llkc.lt/index.php?297240322  

222. Lietuvos mokyklų žemėlapis, LR Švietimo ir mokslo ministerija, internetinė nuoroda: 

http://svis.ipc.lt/zemelapis/Lietuvos-mokyklu-zemelapis.htm  

223. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų sąrašas, internetinė nuoroda: 

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/istaigos/12?page=1  

224. 2011 metų savivaldybių tarybų rinkimai, LR vyriausioji rinkimų komisija, 2011 
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Priedas 2. Gyvenimo kokybės indekso sudarymo metodologiniai pagrindai 
 

Gyvenimo kokybės modelis sudarytas remiantis pasaulio bei Lietuvos teoriniais ir empiriniais tyrimais. 

Pagrindinės prielaidos ir GKI rodiklių pasirinkimo argumentacija pateikta ataskaitos dėstomojoje 

dalyje. Šiame priede pateikiama detalizuota GKI skaičiavimo metodika, kurią sudaro žingsnių visuma, 

skirta nustatyti kiekvienos analizuojamos gyvenamosios vietovės indeksą. 

1. Gyvenimo kokybės modelio struktūrizavimas į lygmenis. Pirmas lygmuo – GKI pirminiai 

rodikliai, antras lygmuo – GKI posričiai, trečias lygmuo – GKI sritys, ketvirtas lygmuo – 

galutinis GKI. Parengta GKI metodika leidžia atlikti gyvenimo kokybės skaičiavimą 

kiekviename lygmenyje (žr. Pav. 1). 

2. Reikalavimų pirmo lygmens rodikliams sudarymas, rodiklių parinkimas, rodiklių tinkamumo 

matuoti gyvenimo kokybę analizė, duomenų prieinamumo kiekvieno rodiklio atžvilgiu 

įvertinimas; 

3. Duomenų surinkimas iš autoritetingų institucijų kiekvieno pirminio rodiklio atžvilgiu, 

duomenų įvedimas į GKI vertinimo modelį ir dokumentavimas; 

4. Pirminių rodiklių lygmens duomenų normalizavimas remiantis maksimalia rodiklio reikšme 

51 gyvenamosios vietovės imtyje. T.y. kiekvieno rodiklio atveju didžiausia reikšme 

pasižyminčiai gyvenamajai vietovei priskirtas 1, atitinkamai žemesnėmis reikšmėmis 

pasižyminčioms vietovėms priskirtas santykinis dydis (X=R/R(MAX), kur X – normalizuota 

rodiklio reikšmė, R – rodiklio reikšmė gyvenamojoje vietovėje, R(MAX) – didžiausia rodiklio 

reikšmė 51 gyvenamosios vietovės imtyje). Dalies rodiklių, kurių reikšmės objektyviai 

palyginamos tik panašių charakteristikų gyvenamųjų vietovių kontekste, atžvilgiu taikytas 

normalizavimas mažesnėse imtyse, t.y. didžiųjų miestų imtyje (5), miestų imtyje (31) ir 

miestelių imtyje(15). Tai užtikrina relevantiškesnį normalizuotos rodiklio reikšmės nustatymą 

skirtingų tipų miestams (pavyzdžiui, mokykla, veikianti mažame miestelyje, ir mokykla, 

veikianti didmiestyje, pasižymi skirtingomis charakteristikomis (plotas, mokinių skaičius ir 

pan.), todėl nustatant rodiklio „Gimnazijų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų“ reikšmes atliktas 

aukščiau aprašytas normalizavimo veiksmas skirtingų miestų tipų imtyse);  

5. Pirminių rodiklių reikšmingumo ir svorio gyvenimo kokybės požiūriu nustatymas. Tyrėjai 

įvertino, kad skirtingi pirmojo lygmens rodikliai nevienodai lemia gyvenimo kokybę tiek 

objektyvia, tiek subjektyvia prasme, todėl buvo nuspręsta atlikti rodiklio reikšmingumo 

gyvenimo kokybei įvertinimą. Rodiklių reikšmingumas nustatytas remiantis mokslinės 

literatūros bei kitų empirinių tiriamųjų darbų apžvalga, kur postuluojama nuomonė, kad 

nekilnojamojo turto kaina didele dalimi atspindi gyvenimo kokybę konkrečioje urbanistinėje 

vietovėje. T.y. gyventojo pasiryžimas mokėti už būstą tam tikrą kainą  parodo lūkesčių visumą 

dėl daugelio gyvenimo kokybės parametrų – urbanistinės vietovės fizinių, ekonominių, 

socialinių ir kitų charakteristikų. Laikomasi prielaidos, kad nekilnojamojo turto kainoje 

gyventojo  parodyta lūkesčių visuma dėl gyvenamosios vietovės atributų, iš esmės 

sutampančių su šiame vertinime naudojamo gyvenimo kokybės modelio rodikliais, yra svarbus 

gyvenimo kokybės indikatorius ir pagrindas, leidžiantis įvertinti gyvenimo kokybės modelyje 

naudojamų rodiklių svarbą gyvenimo kokybei. Šiuo pagrindu, panaudojant koreliacinę analizę 

tarp nekilnojamo turto rodiklio ir kitų gyvenimo kokybės modelio rodiklių reikšmių 51-oje 

analizuojamoje teritorijoje buvo nustatyti visų gyvenimo kokybės modelio rodiklių svoriai. 

Esant aukštai koreliacijai tarp nekilnojamojo turto kainos rodiklio ir kito gyvenimo kokybės 

rodiklio, pastarasis buvo indeksuojamas iš 3, esant vidutinei – iš 2, esant silpnai koreliacijai – iš 
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1. Šiuo pagrindu buvo perskaičiuotos gyvenimo kokybės rodiklių duomenų bazėje sukauptos 

rodiklių reikšmės, kurios vėliau naudojamos gyvenimo kokybės indeksui nustatyti. 

6. Atlikus pirminių rodiklių normalizavimą ir reikšmingumo gyvenimo kokybės požiūriu 

nustatymą bei indeksavimą, parengiama galutinė pirmojo lygio rodiklių skaičiuotinų reikšmių 

duomenų bazė.   

7. Antrojo lygmens (posričių) rodikliai kiekvienai gyvenamajai vietovei apskaičiuojami pagal šiai 

vietovei priskirtus pirmojo lygio  skaičiuotinus rodiklius, t.y. N vietovės antrojo lygmens 

(posričio) rodiklis nustatomas padalinant N vietovės pirminių skaičiuotinų rodiklių, 

sudarančių posritį, sumą iš maksimalių egzistuojančių skaičiuotinų posritį sudarančių rodiklių 

sumos (P=(R1+R2+Rn)/(R1(MAX)+R2(MAX)+Rn(MAX)), kur P – posričio rodiklio reikšmė, R – 

pirminis rodiklis, priklausantis posričiui, R(MAX) – maksimalus 51 gyvenamosios vietovės 

imtyje egzistuojantis rodiklis, priklausantis posričiui).  

8. Trečiojo lygmens (srities) apibendrinti rodikliai skaičiuojami naudojant pirminius 

skaičiuotinus rodiklius, o ne antrojo lygmens rodiklius, ir atitinka ankstesniame punkte 

aprašytą metodą. 

9. Galutinis GKI įvertinamas, apskaičiuojamas išvedant aritmetinį vidurkį iš trečiojo lygmens 

(srities) rodiklių reikšmių. Galutinio GKI skaičiavimo apibendrinta lygtis (pateikiama 

iliustraciniais tikslais): 

GKI=((FR1+FR2+FRn)/(FR1(MAX)+FR2(MAX)+FRn(MAX))+ 

(ER1+ER2+ERn)/(ER1(MAX)+ER2(MAX)+ERn(MAX))+ 

(SR1+SR2+SRn)/(SR1(MAX)+SR2(MAX)+SRn(MAX)))/3 

(kur GKI – galutinis gyvenimo kokybės indeksas konkrečioje gyvenamojoje vietovėje, FR – fizinės 

aplinkos srities pirmojo lygmens skaičiuotinas rodiklis, ER – ekonominės aplinkos srities pirmojo 

lygmens skaičiuotinas rodiklis, SR – socialinės aplinkos srities pirmojo lygmens skaičiuotinas rodiklis; 

R(MAX) atitinkamos srities maksimalus 51 gyvenamosios vietovės imtyje egzistuojantis rodiklis).  

Remiantis aukščiau aprašyta GKI skaičiavimo metodika, sudarytas GKI 51-ai analizuojamai teritorijai 

(žr. Lentelė 1).    
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GYVENIMO KOKYBĖS INDEKSAS

Gamtinės sąlygos/ 
aplinkos kokybė / 
kultūros paveldas

Susisiekimas ir ryšiai Pajamos ir išlaidos Darbo rinka

Gyvenamojo būsto rinka

Kultūra, sportas Švietimas, išsilavinimas Sveikata, socialinės 
paslaugos

Pilietinis aktyvumas, 
nusikalstamumas

Dienų, kai buvo viršyta 
leistina oro tarša, skaičius 

per metus

Gyventojų, prisijungusių 
prie vandens tiekimo tinklų, 

dalis

Gyventojų, prisijungusių 
prie nuotekų tvarkymo 

tinklų, dalis

Bendrojo naudojimo žaliųjų 
masyvų ir želdinių plotas

Nekilnojamo kultūros 
paveldo potencialas 

Namų ūkių, turinčių 
interneto prieigą, dalis

Viešojo transporto rūšių 
skaičius 

Įskaitinių eismo įvykių 
skaičius

Vidutinis kelionės 
automobiliu laikas iki 

artimiausio didžiojo miesto 
arba regioninio ekonomikos 

augimo centro, min.

Kelionės viešuoju miesto 
transportu tenkančios 

gyventojams per metus

Fizinė aplinka

Vidutinis neto mėnesinio 
darbo užmokestis 

Registruotų lengvųjų 
automobilių skaičius 

Skurdo rizikos lygis

Registruotų bedarbių ir visų 
amžiaus grupių gyventojų 

santykis, proc.

Veikiančių ūkio subjektų 
skaičius

Gyvenamosios paskirties 
būsto vertė/ kv.m.

Namų ūkių dalis, kuriems 
būsto išlaikymas yra labai 

didelė našta 

Muziejų ekspozicijų ir 
parodų salių plotas 

Viešųjų bibliotekų ir jų 
filialų skaičius

Sporto arenų, aikštynų 
skaičius

Vandens sporto objektų 
skaičius 

Muziejų lankytojų skaičius

Apsilankymų  viešosiose 
bibliotekose ir jų filialuose 

skaičius

Mėgėjų meno kolektyvų 
skaičius kultūros centruose

Nacionalinių ir tarptautinių 
sporto varžybų/ varžybų 

etapų skaičius 

Gyventojų, turinčių aukštąjį 
išsilavinimą, dalis

1000 gyventojų (visos 
amžiaus grupės) tenkančių 

vietų  ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose skaičius

Gimnazijų skaičius tenkantis 
1000 gyventojų (visos 

amžiaus grupės) 

Profesinių mokyklų skaičius

Pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigų skaičius

Vidutinė tikėtina moterų 
gyvenimo trukmė

Vidutinė tikėtina vyrų 
gyvenimo trukmė

Socialinio būsto poreikis 
(asmenys, buvę sąrašuose 

socialiniam būstui numoti), 
iš viso 

Vietų/ paslaugų gavėjų 
skaičius nestacionarias 

socialines paslaugas 
teikiančiose įstaigose 

Balsavimo teisę turinčių 
gyventojų (rinkėjų) dalis 

(proc.), dalyvavusi 2011 m. 
vietos savivaldos 

rinkimuose

Bendruomeninių 
organizacijų skaičius

Policijoje užregistruotų 
įvykių skaičius/ 1000 gyv.

Užregistruotų nusikalstamų 
veikų viešose vietose ir 

gatvėse skaičius/ 1000 gyv.

Ekonominė aplinka Socialinė aplinka

I 
ly

gm
u

o
II

 ly
gm

u
o

II
I 

ly
gm

u
o

IV
 ly
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u
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Pav. 1. Gyvenimo kokybės indekso sudarymo loginė schema 
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Lentelė 1. Gyvenimo kokybės indeksas, bei atskirų gyvenimo kokybės dedamųjų įverčiai 51-oje gyvenamojoje vietovėje 

 

 

Fizinė 

aplinka  

F 

Gamtinės 

sąlygos / 

aplinka/ 

paveldas 

F1 

Susisiekimas 

ir ryšiai  

F2 

Ekonominė 

aplinka 

E 

Pajamos 

ir 

išlaidos 

E1 

Darbo 

aplinka 

E2 

Gyvenamojo 

būsto rinka 

E3 

Socialinė 

aplinka 

S 

Kultūra, 

sportas 

S1 

Švietimas ir 

išsilavinimas 

S2 

Sveikata, 

socialinės 

paslaugos 

S3 

Pilietinis 

aktyvumas, 

saugumas 

S4 

GKI 

D
id

ie
ji 

m
ie

st
ai

 

Vilnius 82,1 70,0 90,3 71,5 77,0 93,2 33,3 45,8 18,6 69,8 74,8 26,7 66,5 

Kaunas 64,9 63,4 65,9 61,3 72,3 76,0 23,3 54,6 32,7 62,8 75,0 50,5 60,3 

Klaipėda 67,9 64,5 70,2 61,8 73,9 71,3 29,1 54,2 36,5 64,6 75,2 43,0 61,3 

Šiauliai 55,8 51,3 58,8 58,4 68,3 70,6 25,6 61,2 39,5 76,9 78,4 55,0 58,5 

Panevėžys 60,5 65,5 57,1 57,9 69,9 71,7 19,4 60,4 39,0 57,8 85,9 57,4 59,6 

A
u

gi
m

o
 c

en
tr

ai
 

Alytus 55,5 62,4 50,9 51,5 60,0 57,4 29,5 44,4 12,8 39,9 72,4 51,5 50,5 

Marijampolė 47,8 55,2 42,8 49,5 59,7 57,6 21,8 41,6 12,7 36,7 70,0 45,9 46,3 

Mažeikiai 56,3 54,7 57,3 49,1 61,1 53,4 23,5 40,1 13,7 35,5 67,3 42,5 48,5 

Utena 52,7 57,7 49,3 48,9 60,1 56,9 19,6 42,2 14,2 34,1 72,7 44,9 47,9 

Telšiai 62,0 67,6 58,3 46,7 57,9 52,6 20,3 44,4 14,8 34,0 70,8 55,5 51,0 

Tauragė 55,2 61,2 51,2 48,4 54,1 58,6 25,2 42,9 13,3 35,2 63,9 58,3 48,8 

Visaginas 57,2 65,7 51,5 43,8 63,8 38,9 17,0 39,6 15,9 40,8 68,2 33,1 46,9 

P
ro

b
le

m
in

ių
 t

. 

m
ie

st
ai

 

Jonava 52,5 57,1 49,4 46,2 64,3 40,3 23,7 42,7 9,3 39,7 57,1 66,5 47,1 

Druskininkai 58,1 87,6 38,5 51,3 55,5 59,0 33,9 54,2 38,5 36,7 70,9 65,8 54,6 

Rokiškis 46,5 65,7 33,7 43,3 55,7 48,3 16,0 47,9 32,3 36,1 75,9 42,1 45,9 
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Jurbarkas 49,4 61,6 41,3 42,7 56,6 42,6 19,5 41,9 16,5 33,7 70,7 43,8 44,7 

Joniškis 45,3 49,3 42,7 44,3 52,6 52,4 19,6 48,5 16,4 44,4 65,3 69,1 46,0 

Naujoji Akmenė 46,8 58,9 38,7 37,8 56,3 30,5 16,5 40,6 14,9 25,9 67,4 49,7 41,7 

Kelmė 41,5 48,8 36,7 42,0 53,0 43,8 21,5 41,1 18,9 39,5 68,0 36,9 41,6 

Pasvalys 49,3 63,6 39,8 44,3 54,0 52,4 17,2 49,9 36,2 34,8 68,9 54,6 47,8 

Skuodas 52,4 66,6 43,0 48,6 55,4 56,3 26,9 50,5 30,9 48,7 78,5 42,1 50,5 

Šalčininkai 46,3 58,4 38,2 42,7 56,8 43,8 17,7 44,3 21,7 54,5 64,0 40,1 44,4 

Ignalina 48,8 55,0 44,6 44,1 53,8 52,8 16,5 47,8 49,7 44,8 54,5 40,2 46,9 

Švenčionėliai (Švenčionių r.) 47,5 52,1 44,4 37,8 54,4 36,9 11,5 38,7 18,6 33,3 54,5 47,6 41,4 

Lazdijai 42,0 47,6 38,2 43,4 58,2 46,2 14,8 49,8 26,9 45,3 67,5 59,0 45,1 

Eišiškės (Šalčininkų r.) 36,4 36,0 36,7 37,5 57,3 34,9 8,0 41,5 25,8 41,9 53,1 45,8 38,5 

K
it

i m
ie

st
ai

 

Kėdainiai 58,1 65,4 53,2 49,0 58,6 60,4 17,8 43,6 18,1 32,0 68,2 52,9 50,2 

Gargždai (Klaipėdos r.) 53,0 54,2 52,2 55,9 61,3 64,3 35,6 36,5 11,7 32,2 66,5 33,5 48,4 

Biržai  40,6 52,4 32,8 45,2 55,8 54,3 15,3 42,5 15,1 39,5 69,4 45,1 42,8 

Kuršėnai (Šiaulių r.) 49,6 55,5 45,7 43,0 52,2 47,6 21,5 41,0 16,6 34,9 64,9 45,9 44,5 

Anykščiai 50,3 67,1 39,0 47,1 55,3 60,9 14,9 50,2 32,5 43,2 70,7 51,7 49,2 

Širvintos 49,9 55,1 46,4 47,6 55,2 58,2 20,9 46,2 30,2 39,0 66,8 45,9 47,9 

Šakiai 37,2 45,3 31,7 49,4 55,7 68,3 13,8 43,3 19,7 47,7 62,4 45,5 43,3 

Pakruojis 39,1 38,1 39,7 51,4 56,7 68,8 19,3 51,3 30,3 46,8 59,0 69,7 47,2 
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Rietavas 52,4 69,6 40,9 50,3 56,6 63,6 22,1 50,2 35,7 39,4 70,3 51,4 51,0 

Ariogala (Raseinių r.) 46,2 54,6 40,6 38,2 53,0 36,9 15,0 38,4 17,7 34,7 53,5 47,7 40,9 

M
ie

st
e

lia
i 

Baisogala (Radviliškio r.) 33,2 52,6 20,3 37,0 34,9 44,0 31,1 43,9 23,9 43,5 54,4 54,9 38,0 

Rukla (Jonavos r.) 35,6 51,4 25,0 31,1 47,2 13,1 28,4 48,9 29,4 26,0 54,4 81,2 38,5 

Krekenava (Panevėžio r.) 34,9 54,7 21,7 33,1 34,7 32,6 31,2 45,9 13,9 39,9 55,6 75,6 38,0 

Kvėdarna (Šilalės r.) 31,5 47,9 20,5 32,8 35,9 31,6 29,3 41,0 13,3 33,5 56,3 60,7 35,1 

Rumšiškės (Kaišiadorių r.) 31,9 37,8 27,9 48,7 42,4 58,5 46,1 52,9 41,6 53,6 57,5 60,2 44,5 

Vėžaičiai (Klaipėdos r.) 42,8 50,8 37,4 49,0 45,6 53,9 48,4 41,8 27,9 32,4 56,7 47,1 44,5 

Babtai (Kauno r.) 36,6 40,6 33,9 48,9 41,7 54,9 52,6 50,7 28,2 53,9 57,7 66,0 45,4 

Lukšiai (Šakių r.) 26,6 40,0 17,7 40,8 40,5 49,8 29,5 39,7 13,7 42,9 58,1 46,3 35,7 

Rusnė (Šilutės r.) 36,4 57,3 22,5 40,4 38,4 42,4 41,2 47,4 31,5 20,1 57,3 73,7 41,4 

Tirkšliai (Mažeikių r.) 35,1 40,8 31,3 44,9 48,4 44,2 39,8 37,4 12,6 24,2 57,4 52,1 39,1 

Pilviškiai (Vilkaviškio r.) 29,5 33,7 26,7 39,6 45,0 39,5 30,9 48,7 32,0 47,2 58,2 57,9 39,3 

Papilė (Akmenės r.) 23,9 25,0 23,1 37,3 40,1 35,8 34,5 47,9 30,9 43,0 71,0 44,2 36,3 

Merkinė (Varėnos r.) 33,7 51,0 22,3 38,3 38,4 43,5 31,1 45,9 18,6 43,1 61,0 61,7 39,3 

Mickūnai (Vilniaus r.) 37,4 40,7 35,3 47,1 44,6 45,8 53,2 44,8 10,3 20,6 58,8 85,4 43,1 

Žeimelis 26,2 40,6 16,6 32,8 37,1 29,9 29,5 53,1 24,1 43,4 60,5 84,6 37,4 
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Priedas 3. 2007-2013 m. veiksmų programų investicijų pasiskirstymas pagal gyvenimo kokybės modelio sritis 

ir posričius  
 

Lentelė 1. 2007-2013 m. Veiksmų programų investicijų į 51-ą analizuojamą gyvenamąją vietovę pasiskirstymas pagal gyvenimo kokybės modelio sritis ir posričius (35 
atrinktų priemonių pagrindu, pagal 2012 m. spalio 31 d SFMIS duomenis), tūkst. Lt 

  

  
Fizinė 

aplinka  
F 

Gamtinės 
sąlygos / 
aplinka/ 
paveldas 

F1 

Susisieki
mas ir 
ryšiai  

F2 

Ekonomi
nė 

aplinka 
E 

Pajamos 
ir išlaidos 

E1 

Darbo 
aplinka 

E2 

Gyvenam
ojo būsto 
rinka E3 

Socialinė 
aplinka 

S 

Kultūra, 
sportas 

S1 

Švietimas 
ir 

išsilavini
mas 
S2 

Sveikata, 
socialinės 
paslaugos 

S3 

Pilietinis 
aktyvumas 
saugumas 

S4 

Iš viso 
gyvenam

ajai 
vietovei 

D
id

ie
ji 

m
ie

st
ai

 

Vilnius 904.094 254.064 650.030 56.667 21.193 22.472 13.002 363.186 14.226 174.417 174.544 0 1.323.947 

Kaunas 185.134 125.512 59.622 62.960 23.967 21.087 17.906 455.596 172.538 177.470 105.587 0 703.690 

Klaipėda 110.743 72.024 38.719 49.282 31.825 1.220 16.237 207.264 67.241 99.269 40.754 0 367.288 

Šiauliai 160.907 136.952 23.955 12.731 7.737 2.818 2.176 90.299 2.862 57.940 29.497 0 263.937 

Panevėžys 76.720 58.532 18.189 28.570 24.273 747 3.550 82.110 0 60.890 21.220 0 187.401 

A
u

gi
m

o
 c

en
tr

ai
 

Alytus 140.939 124.585 16.354 33.773 29.794 3.460 519 105.124 48.312 38.161 18.650 0 279.835 

Marijampolė 127.382 122.924 4.458 1.236 0 1.236 0 46.973 0 34.573 12.399 0 175.590 

Mažeikiai 86.125 43.456 42.669 56.315 0 9.247 47.068 33.824 9.500 12.776 11.548 0 176.264 

Utena 60.753 57.750 3.004 1.068 0 1.068 0 55.676 29.523 21.707 4.446 0 117.498 

Telšiai 74.152 62.917 11.235 13.881 4.944 8.937 0 33.083 23.181 6.583 3.319 0 121.116 

Tauragė 101.541 75.210 26.331 4.514 0 1.627 2.887 29.173 4.941 6.200 18.033 0 135.228 

Visaginas 56.542 45.615 10.927 1.197 0 1.197 0 27.166 7.808 14.320 5.038 0 84.905 
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P
ro

b
le

m
in

ių
 t

. m
ie

st
ai

 

Jonava 37.663 30.040 7.624 45.482 0 811 44.671 12.369 0 5.655 6.714 0 95.515 

Druskininkai 22.528 17.980 4.549 2.424 0 828 1.596 108.160 80.864 12.683 14.613 0 133.112 

Rokiškis 31.820 16.518 15.302 11.955 0 129 11.827 21.831 0 5.323 16.508 0 65.607 

Jurbarkas 36.320 33.190 3.130 8.892 0 664 8.228 10.911 0 3.524 7.386 0 56.123 

Joniškis 25.961 19.775 6.186 10.339 0 726 9.614 21.301 0 15.028 5.638 634 57.601 

Naujoji Akmenė 11.017 6.943 4.074 20.432 0 131 20.301 5.061 0 1.326 3.736 0 36.511 

Kelmė 17.372 15.424 1.948 18.766 0 8.711 10.055 11.014 0 3.932 7.081 0 47.151 

Pasvalys 17.353 16.364 989 17.563 0 129 17.434 8.339 0 4.365 3.974 0 43.255 

Skuodas 10.528 6.785 3.743 7.191 0 280 6.912 6.663 781 2.183 3.699 0 24.382 

Šalčininkai 32.906 22.419 10.487 8.768 0 7.679 1.089 9.186 0 1.785 7.402 0 50.860 

Ignalina 15.231 7.396 7.835 10.358 0 315 10.043 7.746 658 2.414 3.796 879 33.335 

Švenčionėliai (Švenčionių r.) 7.132 4.632 2.500 1.974 0 0 1.974 6.190 0 2.159 4.031 0 15.296 

Lazdijai 28.261 26.048 2.213 3.607 0 953 2.654 13.404 3.533 1.570 8.301 0 45.273 

Eišiškės (Šalčininkų r.) 8.233 7.020 1.214 122 0 0 122 1.984 0 1.376 608 0 10.339 

K
it

i m
ie

st
ai

 

Kėdainiai 31.577 19.875 11.702 14.927 14.553 374 0 18.688 472 7.113 11.104 0 65.192 

Gargždai (Klaipėdos r.) 17.980 9.645 8.335 88 0 88 0 10.087 1.186 2.222 6.680 0 28.155 

Biržai  34.728 32.734 1.994 7.176 0 7.176 0 14.155 0 9.679 4.476 0 56.059 

Kuršėnai (Šiaulių r.) 28.619 25.380 3.238 1.213 0 0 1.213 16.468 0 11.538 4.930 0 46.300 

Anykščiai 33.211 30.789 2.423 5.172 4.557 207 409 8.971 0 3.932 5.039 0 47.355 

Širvintos 22.937 13.293 9.644 315 0 315 0 8.123 0 5.820 2.303 0 31.375 

Šakiai 31.025 28.506 2.518 451 0 451 0 18.328 6.219 5.460 6.650 0 49.804 
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Pakruojis 28.512 26.372 2.140 0 0 0 0 6.364 0 3.299 3.065 0 34.876 

Rietavas 15.545 13.054 2.491 2.897 0 0 2.897 4.706 358 772 2.744 832 23.148 

Ariogala (Raseinių r.) 1.673 1.673 0 0 0 0 0 4.175 0 2.699 1.476 0 5.848 

M
ie

st
e

lia
i 

Baisogala (Radviliškio r.) 4.878 4.490 388 0 0 0 0 206 0 206 0 0 5.084 

Rukla (Jonavos r.) 2.739 2.739 0 2.993 0 0 2.993 4.767 838 3.766 162 0 10.500 

Krekenava (Panevėžio r.) 7.649 7.322 327 0 0 0 0 182 0 182 0 0 7.832 

Kvėdarna (Šilalės r.) 5.636 5.636 0 0 0 0 0 3.376 0 1.845 1.531 0 9.012 

Rumšiškės (Kaišiadorių r.) 456 456 0 0 0 0 0 439 0 184 0 256 895 

Vėžaičiai (Klaipėdos r.) 7.476 7.476 0 0 0 0 0 2.194 2.194 0 0 0 9.670 

Babtai (Kauno r.) 0 0 0 18 0 18 0 204 0 182 21 0 222 

Lukšiai (Šakių r.) 3.726 3.726 0 0 0 0 0 257 0 257 0 0 3.983 

Rusnė (Šilutės r.) 8.736 8.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.736 

Tirkšliai (Mažeikių r.) 0 0 0 1.225 0 0 1.225 2.399 2.094 305 0 0 3.624 

Pilviškiai (Vilkaviškio r.) 5.609 5.609 0 211 0 211 0 182 0 182 0 0 6.002 

Papilė (Akmenės r.) 7.271 7.271 0 0 0 0 0 505 0 445 60 0 7.776 

Merkinė (Varėnos r.) 2.431 2.431 0 0 0 0 0 3.446 0 1.888 1.558 0 5.877 

Mickūnai (Vilniaus r.) 3.809 231 3.578 0 0 0 0 182 0 182 0 0 3.991 

Žeimelis (Pakruojo r.) 0 0 0 0 0 0 0 2.654 0 1.881 0 773 2.654 

  

Iš viso pagal sritį 2.693.578 1.667.516 1.026.062 526.758 162.843 105.311 258.603 1.904.693 479.327 831.670 590.322 3.373 
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Lentelė 2. 2007-2013 m. Veiksmų programų investicijų į 51-ą analizuojamą gyvenamąją vietovę tenkančių vienam gyventojui pasiskirstymas pagal gyvenimo kokybės 
modelio sritis ir posričius (35 atrinktų priemonių pagrindu, pagal 2012 m. spalio 31 d SFMIS duomenis), Lt 

  

  Fizinė 

aplinka  

F 

Gamtinės 

sąlygos / 

aplinka/ 

paveldas 

F1 

Susisiekim

as ir ryšiai  

F2 

Ekonomin

ė aplinka 

E 

Pajamos ir 

išlaidos 

E1 

Darbo 

aplinka 

 E2 

Gyvenamo

jo būsto 

rinka E3 

Socialinė 

aplinka 

S 

Kultūra, 

sportas 

S1 

Švietimas 

ir 

išsilavinim

as 

S2 

Sveikata, 

socialinės 

paslaugos 

S3 

Pilietinis 

aktyvumas 

saugumas 

S4 

D
id

ie
ji 

m
ie

st
ai

 

Vilnius 1.729 486 1.243 108 41 43 25 694 27 333 334 0 

Kaunas 595 403 192 202 77 68 58 1.464 555 570 339 0 

Klaipėda 691 449 241 307 198 8 101 1.292 419 619 254 0 

Šiauliai 1.492 1.270 222 118 72 26 20 837 27 537 273 0 

Panevėžys 778 594 184 290 246 8 36 833 0 617 215 0 

A
u

gi
m

o
 c

en
tr

ai
 

Alytus 2.404 2.125 279 576 508 59 9 1.793 824 651 318 0 

Marijampolė 3.154 3.044 110 31 0 31 0 1.163 0 856 307 0 

Mažeikiai 2.347 1.184 1.163 1.534 0 252 1.283 922 259 348 315 0 

Utena 2.123 2.018 105 37 0 37 0 1.945 1.031 758 155 0 

Telšiai 2.934 2.490 445 549 196 354 0 1.309 917 260 131 0 

Tauragė 4.223 3.128 1.095 188 0 68 120 1.213 206 258 750 0 

Visaginas 2.600 2.097 502 55 0 55 0 1.249 359 658 232 0 

P
ro

b
le

m
in

ių
 

t.
:m

ie
st

ai
 

Jonava 1.246 994 252 1.505 0 27 1.478 409 0 187 222 0 

Druskininkai 1.558 1.243 315 168 0 57 110 7.479 5.592 877 1.010 0 

Rokiškis 2.258 1.172 1.086 849 0 9 839 1.549 0 378 1.172 0 
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Jurbarkas 3.274 2.992 282 802 0 60 742 984 0 318 666 0 

Joniškis 2.679 2.040 638 1.067 0 75 992 2.198 0 1.551 582 65 

Naujoji Akmenė 1.208 761 447 2.241 0 14 2.226 555 0 145 410 0 

Kelmė 1.911 1.697 214 2.064 0 958 1.106 1.212 0 433 779 0 

Pasvalys 2.347 2.213 134 2.375 0 17 2.358 1.128 0 590 537 0 

Skuodas 1.644 1.059 584 1.123 0 44 1.079 1.040 122 341 577 0 

Šalčininkai 5.146 3.506 1.640 1.371 0 1.201 170 1.437 0 279 1.158 0 

Ignalina 2.595 1.260 1.335 1.765 0 54 1.711 1.320 112 411 647 150 

Švenčionėliai (Švenčionių r.) 1.265 822 444 350 0 0 350 1.098 0 383 715 0 

Lazdijai 6.385 5.885 500 815 0 215 600 3.029 798 355 1.876 0 

Eišiškės (Šalčininkų r.) 2.434 2.075 359 36 0 0 36 586 0 407 180 0 

K
it

i m
ie

st
ai

 

Kėdainiai 1.198 754 444 566 552 14 0 709 18 270 421 0 

Gargždai (Klaipėdos r.) 1.198 642 555 6 0 6 0 672 79 148 445 0 

Biržai  2.834 2.671 163 586 0 586 0 1.155 0 790 365 0 

Kuršėnai (Šiaulių r.) 2.441 2.165 276 104 0 0 104 1.405 0 984 421 0 

Anykščiai 3.191 2.958 233 497 438 20 39 862 0 378 484 0 

Širvintos 3.660 2.121 1.539 50 0 50 0 1.296 0 929 367 0 

Šakiai 5.182 4.761 421 75 0 75 0 3.061 1.039 912 1.111 0 

Pakruojis 5.651 5.227 424 0 0 0 0 1.262 0 654 608 0 

Rietavas 4.861 4.082 779 906 0 0 906 1.471 112 241 858 260 
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Ariogala (Raseinių r.) 534 534 0 0 0 0 0 1.333 0 862 471 0 

M
ie

st
e

lia
i 

Baisogala (Radviliškio r.) 2.307 2.123 183 0 0 0 0 97 0 97 0 0 

Rukla (Jonavos r.) 1.389 1.389 0 1.518 0 0 1.518 2.417 425 1.910 82 0 

Krekenava (Panevėžio r.) 4.601 4.404 197 0 0 0 0 110 0 110 0 0 

Kvėdarna (Šilalės r.) 3.511 3.511 0 0 0 0 0 2.103 0 1.149 954 0 

Rumšiškės (Kaišiadorių r.) 300 300 0 0 0 0 0 289 0 121 0 168 

Vėžaičiai (Klaipėdos r.) 5.150 5.150 0 0 0 0 0 1.511 1.511 0 0 0 

Babtai (Kauno r.) 0 0 0 13 0 13 0 143 0 128 15 0 

Lukšiai (Šakių r.) 2.719 2.719 0 0 0 0 0 188 0 188 0 0 

Rusnė (Šilutės r.) 6.410 6.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tirkšliai (Mažeikių r.) 0 0 0 908 0 0 908 1.777 1.552 226 0 0 

Pilviškiai (Vilkaviškio r.) 4.526 4.526 0 171 0 171 0 147 0 147 0 0 

Papilė (Akmenės r.) 6.046 6.046 0 0 0 0 0 420 0 370 50 0 

Merkinė (Varėnos r.) 2.043 2.043 0 0 0 0 0 2.895 0 1.586 1.309 0 

Mickūnai (Vilniaus r.) 3.243 196 3.046 0 0 0 0 155 0 155 0 0 

Žeimelis (Pakruojo r.) 0 0 0 0 0 0 0 2.630 0 1.864 0 766 
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Priedas 4. Detalizuota investicijų tinkamumo ir pakankamumo 

vertinimo matrica 
 

Veiksmų programų 
investicijos į 
miestus ir 
miestelius/ 
investicijų 
tinkamumo ir 
pakankamumo 
tipai 

Grupė I 
  
(aukštas 
investicijų 
poreikis pagal GKI 
ir aukštas VP 
finansavimo lygis) 

Grupė II  
 
(vidutinis 
investicijų 
poreikis pagal GKI 
ir aukštas VP 
finansavimo lygis)  

Grupė III  
 
(vidutinis investicijų 
poreikis pagal GKI, 
bet žemas 
finansavimo lygis )  

Grupė IV  
 
(aukštas investicijų 
poreikis pagal GKI, 
bet žemas 
finansavimo lygis) 

Bendras 35 
analizuojamų 
priemonių 
investicijų paketas 

Lazdijai 
Šakiai 
Šalčininkai 
Vėžaičiai 
Rusnė 
Papilė 
Kvėdarna 
Rukla 
Jurbarkas 
Kelmė 
Merkinė 
Pilviškiai 
Krekenava 
Biržai 
Kuršėnai 
Naujoji Akmenė 
Eišiškės  
Mickūnai 

Druskininkai 
Rietavas 
Pakruojis 
Joniškis 
Pasvalys 
Ignalina 
Tauragė 
Širvintos 
Mažeikiai 
Rokiškis 
Telšiai 
Alytus 
Marijampolė 
Anykščiai 
Utena 

Gargždai 
Kėdainiai 
Šiauliai 
Kaunas 
Panevėžys 
Klaipėda 
Vilnius 

Lukšiai 
Žeimelis 
Baisogala 
Tirkšliai 
Švenčionėliai 
Ariogala 
Rumšiškės 
Babtai 

Investicijos į fizinę 
aplinką 

Papilė 
Rusnė 
Lazdijai 
Pakruojis 
Šakiai 
Vėžaičiai 
Pilviškiai 
Krekenava 
Kvėdarna 
Mickūnai 
Lukšiai 
Biržai 
Joniškis 
Eišiškės 
Baisogala 
Merkinė 
Kelmė 

Šalčininkai 
Rietavas 
Tauragė 
Širvintos 
Jurbarkas 
Anykščiai 
Marijampolė 
Telšiai 
Ignalina 
Visaginas 
Kuršėnai 
Mažeikiai 
Pasvalys 
Rokiškis 
Utena 
Alytus 
Skuodas 
Vilnius 

Naujoji Akmenė 
Švenčionėliai 
Jonava 
Gargždai 
Ariogala 
Šiauliai 
Druskininkai 
Kėdainiai 
Panevėžys 
Kaunas 
Klaipėda 

Žeimelis 
Rumšiškės 
Tirkšliai 
Babtai 
Rukla 

Investicijos į 
ekonominę aplinką 

Pasvalys 
Naujoji Akmenė 
Kelmė 
Ignalina 
Rukla 
Šalčininkai 
Joniškis 
Tirkšliai 

Jonava 
Mažeikiai 
Skuodas 
Rietavas 
Telšiai 
Kėdainiai 
Alytus 
Anykščiai 

Širvintos 
Šakiai 
Tauragė 
Druskininkai 
Utena 
Marijampolė 
Pakruojis 
Panevėžys 

Kvėdarna 
Žeimelis 
Krekenava 
Baisogala 
Papilė 
Merkinė 
Rusnė  
Lukšiai 
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Veiksmų programų 
investicijos į 
miestus ir 
miestelius/ 
investicijų 
tinkamumo ir 
pakankamumo 
tipai 

Grupė I 
  
(aukštas 
investicijų 
poreikis pagal GKI 
ir aukštas VP 
finansavimo lygis) 

Grupė II  
 
(vidutinis 
investicijų 
poreikis pagal GKI 
ir aukštas VP 
finansavimo lygis)  

Grupė III  
 
(vidutinis investicijų 
poreikis pagal GKI, 
bet žemas 
finansavimo lygis )  

Grupė IV  
 
(aukštas investicijų 
poreikis pagal GKI, 
bet žemas 
finansavimo lygis) 

Rokiškis 
Lazdijai 
Jurbarkas 
Biržai 
Švenčionėliai 

 Gargždai 
Šiauliai 
Kaunas 
Klaipėda 
Vilnius 
Rumšiškės  
Babtai  
Vėžaičiai 

Pilviškiai 
Eišiškės 
Ariogala 
Kuršėnai 
Visaginas 
Mickūnai 

Investicijos į 
socialinę aplinką 

Šakiai 
Merkinė 
Kvėdarna 
Utena 
Tirkšliai 
Alytus 
Vėžaičiai 
Kuršėnai 
Šalčininkai 
Ariogala 
Visaginas 
Biržai 
Telšiai 
Širvintos 
Tauragė 
Marijampolė 
Kelmė 

Druskininkai  
Lazdijai 
Žeimelis 
Rukla 
Joniškis 
Rokiškis 
Ignalina 
Rietavas 
Pakruojis 
Pasvalys 
Kaunas 
Klaipėda 
 

Rusnė 
Papilė 
Pilviškiai 
Babtai 
Anykščiai 
Skuodas 
Rumšiškės 
Panevėžys 
Šiauliai 

Švenčionėliai 
Gargždai 
Naujoji Akmenė 
Lukšiai 
Mažeikiai 
Jurbarkas 
Kėdainiai 
Eišiškės 
Jonava 
Baisogala 
Vilnius 
Mickūnai 
Krekenava 
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Priedas 5. Gyventojų tyrimo techninė ataskaita 

 

 

Lukšių miestelio (Šakių r.) gyventojų apklausa  

1. Tiriamoji visuma 

16 m. ir vyresni Lukšių miestelio nuolatiniai gyventojai.  

2. Tyrimo metodas 

Anketinė Lukšių miestelio gyventojų apklausa tiesioginio interviu būdu, naudojant iš anksto parengtus 

klausimynus, kuriuose  klausėjai fiksuoja respondentų atsakymus. Visi gyventojai turi lygias galimybes 

patekti į atranką.  

3. Atranka ir imties dydis 

Respondentams atrinkti buvo naudojama tikslinė atranka. 

Viso apklausti 32 Lukšių miestelio nuolatiniai gyventojai. 

4. Apklausos atlikimo data  

Apklausa atlikta 2012 m. gruodžio 28-30d.  

5. Statistinė duomenų paklaida 

Lentelė 1. Paklaidos, esant įvairiam respondentų atsakymų pasiskirstymui (paklaidos skaičiuojamos 30 
respondentų imčiai, kai generalinė visuma apie 1300 gyventojų) 

Atsakymų 

pasiskirstymas 
50/50 45/55 40/60 35/65 30/70 25/75 20/80 15/85 10/90 5/95 

Paklaida 17.1 17.0 16.8 16.3 15.7 14.8 13.7 12.2 10.3 7.5 

Šaltinis: UAB „RAIT“ 

 

Jonavos miesto atrinktų daugiabučių gyventojų apklausa  

1. Tiriamoji visuma 

16 m. ir vyresni Jonavos miesto atrinktų daugiabučių nuolatiniai gyventojai.  

Apklausai tinka atrinktų daugiabučių gyventojai, kurie namų ūkyje daugiausiai prisideda prie būsto 

išlaikymo, komunalinių ir kitų mokesčių. 

2. Tyrimo metodas 

Anketinė Jonavos miesto atrinktų daugiabučių gyventojų apklausa tiesioginio interviu būdu, naudojant 

iš anksto parengtus klausimynus, kuriuose  klausėjai fiksuoja respondentų atsakymus. Visi gyventojai 

turi lygias galimybes patekti į atranką.  
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3. Atranka ir imties dydis 

Respondentams atrinkti buvo naudojama tikslinė atranka. 

Viso apklausta 30 Jonavos miesto atrinktų daugiabučių nuolatinių gyventojų. 

4. Apklausos atlikimo data  

Apklausa atlikta 2013 m. sausio 8-9d.  

5. Statistinė duomenų paklaida 

Lentelė 2. Paklaidos, esant įvairiam respondentų atsakymų pasiskirstymui (paklaidos skaičiuojamos 30 
respondentų imčiai, kai generalinė visuma apie 1300 gyventojų) 

Atsakymų 

pasiskirstymas 
50/50 45/55 40/60 35/65 30/70 25/75 20/80 15/85 10/90 5/95 

Paklaida 17.1 17.0 16.8 16.3 15.7 14.8 13.7 12.2 10.3 7.5 

Šaltinis: UAB „RAIT“ 

 

Marijampolės miesto gyventojų apklausa  

1. Tiriamoji visuma 

16 m. ir vyresni Marijampolės miesto nuolatiniai gyventojai.  

Apklausai tinka gyventojai, žinantys Marijampolės miesto centrinės dalies, įskaitant Basanavičiaus 

aikštę ir aplinkines gatves, Poezijos parko, Rygiškių Jono parko, Vytauto Didžiojo (kitaip – Miesto) 

parko teritoriją; ir kurie yra matę šią teritoriją prieš ir po atnaujinimo. 

2. Tyrimo metodas 

Anketinė Marijampolės miesto gyventojų apklausa tiesioginio interviu būdu, naudojant iš anksto 

parengtus klausimynus, kuriuose  klausėjai fiksuoja respondentų atsakymus. Visi gyventojai turi lygias 

galimybes patekti į atranką.  

3. Atranka ir imties dydis 

Respondentams atrinkti buvo naudojama tikslinė atranka. 

Viso apklausti 143 Marijampolės miesto nuolatiniai gyventojai.  

4. Apklausos atlikimo data  

Apklausa atlikta 2012 m. gruodžio 27d. – 2013 m. sausio 6d.  
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5. Statistinė duomenų paklaida 

Lentelė 3. Paklaidos, esant įvairiam respondentų atsakymų pasiskirstymui (paklaidos skaičiuojamos 
140 respondentų imčiai, kai generalinė visuma apie 40000gyventojų) 

Atsakymų 

pasiskirstymas 
50/50 45/55 40/60 35/65 30/70 25/75 20/80 15/85 10/90 5/95 

Paklaida 8.2 8.1 8.0 7.8 7.5 7.1 6.5 5.8 4.9 3.6 

Šaltinis: UAB „RAIT“ 

 

Vilniaus miesto Lazdynų, Vilkpėdės ir Naujininkų seniūnijų gyventojų apklausa  

1. Tiriamoji visuma 

16 m. ir vyresni Vilniaus miesto Lazdynų, Vilkpėdės ir Naujininkų seniūnijų nuolatiniai gyventojai.  

Apklausai tinka gyventojai, žinantys Vilniaus miesto teritoriją, esančią Žirnių g., Tūkstantmečio g., 

Lazdynų tilto, Oslo g., Gariūnų tilto ir Gariūnų g. 

2. Tyrimo metodas 

Anketinė Vilniaus miesto Lazdynų, Vilkpėdės ir Naujininkų seniūnijų gyventojų apklausa tiesioginio 

interviu būdu, naudojant iš anksto parengtus klausimynus, kuriuose  klausėjai fiksuoja respondentų 

atsakymus. Visi gyventojai turi lygias galimybes patekti į atranką.  

3. Atranka ir imties dydis 

Respondentams atrinkti buvo naudojama tikslinė atranka. 

Viso apklausti 203 Vilniaus miesto nuolatiniai gyventojai. 

4. Apklausos atlikimo data  

Apklausa atlikta 2013 m. sausio 3 – 17d.  

5. Statistinė duomenų paklaida 

Lentelė 4. Paklaidos, esant įvairiam respondentų atsakymų pasiskirstymui (paklaidos skaičiuojamos 
200 respondentų imčiai, kai generalinė visuma apie 60000 gyventojų) 

Atsakymų 

pasiskirstymas 
50/50 45/55 40/60 35/65 30/70 25/75 20/80 15/85 10/90 5/95 

Paklaida 6.9 6.9 6.8 6.6 6.4 6.0 5.5 4.9 4.2 3.0 

Šaltinis: UAB „RAIT“ 
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Priedas 6. Naudoto HERMIN modelio aprašymas 
 

 

Įvadas į HERMIN modelį 

Vertinimo metu naudotas HERMIN makroekonometrinis modelis yra sukurtas sanglaudos politikos 

vidutinės ir ilgo laikotarpio trukmės poveikiui analizuoti ir vertinti. Šis modelis grindžiamas panašiais 

principais kaip ir Europos Komisijos naudojami HERMIN šeimos modeliai. Naudoto HERMIN modelio 

dizainas yra paremtas ekonomikos kertinėmis struktūrinėmis savybėmis, iš kurių svarbiausios yra 

šios: 

 Ekonomikos atvirumo, dalyvavimo pasaulinėje prekyboje ir reakcijos į išorinius ir vidinius 

šokus laipsnis; 

 Prekinių ir neprekinių sektorių santykinis dydis, savybės ir plėtra, gamybos technologija ir 

struktūriniai pokyčiai; 

 Darbo užmokesčio ir kainų nustatymo mechanizmai; 

 Darbo rinkų funkcionavimas ir lankstumas, įskaitant tarptautinio ar tarpregioninio darbo jėgos 

migravimo galimą vaidmenį; 

 Viešojo sektoriaus vaidmuo ir galimos valstybės skolos didėjimo pasekmės, taip pat sąveika 

tarp viešojo ir privataus sektorių išlošių, atsirandančių vykdant viešosios politikos programas. 

Naudotame HERMIN modelyje Lietuvos ekonomika skirstoma į apdirbamosios gamybos sektorius, 

kitus industrinius sektorius, rinkos paslaugų sektorius, žemės ūkio sektorių ir viešojo sektoriaus 

veiklos sektorių. 

HERMIN modelio vidinė struktūra yra sudaryta iš trijų pagrindinių dalių: pasiūlos, absorbcijos ir 

pajamų paskirstymo dalies. Modelis veikia kaip integruota lygčių sistema, kurioje egzistuoja 

tarpusavio ryšiai tarp visų komponentų, tačiau paprastumo dėlei HERMIN modelį tikslinga pristatyti 

minėtų trijų pagrindinių dalių pjūviu (žr. Pav. 1). 
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Pasiūlos aspektai 
 Gamybos sektoriai (daugiausia prekinė produkcija) 
 Produkcija = f1( pasaulinė paklausa, vidaus paklausa, konkurencingumas, t) 
 Užimtumas = f2(produkcija, santykinė gamybos veiksnių kaina, t) 
 Investicijos = f3(produkcija, santykinė gamybos veiksnių kaina, t) 
 Sukauptas kapitalas = Investicijos + (1-) sukauptas kapitalast-1 
 Produkcijos kaina = f4(pasaulinė kaina * valiutos kursas, vienetinės darbo jėgos sąnaudos) 
 Darbo užmokestis = f5(produkcijos kaina, mokesčiai, nedarbo lygis, našumas) 
 Konkurencingumas = nacionalinės/pasaulinės produkcijos kainos 
 Statybos, kasybos ir karjerų eksploatavimo, energetikos sektoriai (daugiausia neprekinė produkcija) 
 Produkcija = f6( bendros investicijos į statybą) 
 Užimtumas = f7(produkcija, santykinė gamybos veiksnių kaina, t) 
 Investicijos = f8(produkcija, santykinė gamybos veiksnių kaina, t) 
 Sukauptas kapitalas = Investicijos + (1-) sukauptas kapitalast-1 
 Produkcijos kaina = vienetinės darbo jėgos sąnaudos plius antkainis 
 Darbo užmokesčio infliacija = gamybos sektoriaus darbo užmokesčio infliacija 
 Rinkos paslaugų sektoriai (daugiausia neprekinė produkcija) 
 Produkcija = f6(vidaus paklausa, pasaulinė paklausa) 
 Užimtumas = f7(produkcija, santykinė gamybos veiksnių kaina, t) 
 Investicijos = f8(produkcija, santykinė gamybos veiksnių kaina, t) 
 Sukauptas kapitalas = Investicijos + (1-) sukauptas kapitalast-1 
 Produkcijos kaina = vienetinės darbo jėgos sąnaudos plius antkainis 
 Darbo užmokesčio infliacija = gamybos sektoriaus darbo užmokesčio infliacija 
 
      Žemės ūkis ir ne rinkos paslaugos: daugiausia egzogeniniai ir / arba instrumentiniai 
 Demografija ir darbo pasiūla 
 Populiacijos augimas = f9( natūralus augimas, migracija) 
 Darbo jėga = f10( populiacija, darbo jėgos dalyvavimo norma) 
 Nedarbo lygis = darbo jėga – užimtumas 
 Migracija = f11( santykinis tikėtinas darbo užmokestis) 

Paklausos (absorbcijos) aspektai 
 Vartojimas = f12( asmeninės disponuojamos pajamos) 
 Vidaus paklausa = privatus ir viešasis vartojimas + investicijos + sukaupto kapitalo pokyčiai 
 Grynasis prekybos perteklius = bendra produkcija – vidaus paklausa 

Pajamų paskirstymo aspektai 
 Išlaidų kainos = f13(produkcijos kainos, importo kainos, netiesioginių mokesčių tarifai) 
 Pajamos = bendra produkcija 
 Asmeninės disponuojamos pajamos = pajamos + išmokos – tiesioginiai mokesčiai 
 Einamoji sąskaita  = grynasis prekybos perteklius + grynieji mokėjimai gamybos veiksniams iš užsienio 
 Viešojo sektoriaus skolinimasis = viešosios išlaidos – mokesčių tarifas * mokesčių bazė 
 Viešojo sektoriaus skola = ( 1 + palūkanų norma ) * skolat-1  + viešojo sektoriaus skolinimasis 

Pagrindiniai egzogeniniai kintamieji 

Išoriniai: pasaulinės produkcijos apimtys ir kainos; valiutos kursai; palūkanų normos; 
Vidiniai: viešosios išlaidos; mokesčių tarifai.  

Pav.1. HERMIN modelio schema 
Šaltinis: UAB BGI Consulting 

 

Tradiciniai paklausos pusės (Keinsistiniai) mechanizmai taikomi tik HERMIN modelio trumpojo 

laikotarpio elgsenos atveju, pvz., veiksmų programų įgyvendinimo metu. Pasireiškus paklausos šokui 

(padidėjus viešosioms išlaidoms), išlaidų ir pajamų paskirstymo komponentuose suveikia gana 

standartiniai pajamų ir išlaidų mechanizmai. Veiksmų programų įgyvendinimo fazėje veikia paklausos 

komponentas, kadangi viešosios išlaidos padidėja, tačiau čia dar nepasireiškia ilgesniu laikotarpiu 

pasiūlos pusės sąlygojama nauda. 

Ilgesniu laikotarpiu HERMIN modelyje gamybos šakų produkcijos apimtis nėra paprasčiausiai 

sąlygojama paklausos. Produkcijos apimtys taip pat veikiamos konkurencingumo kainų ir sąnaudų 

prasmėmis, kai įmonės ieško minimaliomis sąnaudomis pasižyminčių gamybos vietų. Be to, gamybos 

ir rinkos paslaugų sektoriuose gamybos veiksnių paklausa yra apskaičiuojama remiantis sąnaudų 

minimizavimo prielaida, galiojant dviejų gamybos veiksnių gamybos funkcijos apribojimui, kur 

kapitalo ar darbo santykis yra jautrus santykinėms gamybos veiksnių kainoms. Struktūrinės Filipso 

kreivės mechanizmo inkorporavimas į derybų dėl darbo užmokesčio mechanizmą įneša tolimesnius 
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susijusius kainų efektus. Svarbiausia tai, kad sanglaudos politikos mechanizmai (bent jau vidutiniu ir 

ilguoju laikotarpiu) veikia per modelio pasiūlos pusės mechanizmus, tai yra vidutiniu ir ilguoju 

laikotarpiu pagerina fizinę infrastruktūrą, žmogiškuosius išteklius ir MTEP bazę ir taip prisideda prie 

ekonomikos tarptautinio konkurencingumo didėjimo. 

Naudotame HERMIN modelyje veikia visi trys nacionalinėse sąskaitose naudojami BVP skaičiavimo 

būdai: gamybos, išlaidų ir pajamų požiūriu. Gamybos apimčių požiūriu HERMIN modelis pateikia BVP 

išskaidymą į apdirbamosios gamybos sektorius, kitus industrinius sektorius, rinkos paslaugų sektorius, 

žemės ūkio sektorių ir viešojo sektoriaus veiklos sektorių. Išlaidų požiūriu HERMIN pateikia BVP 

išskaidymą į tradicinius penkis komponentus: privatų vartojimą (modelyje žymima CONS), viešąjį 

vartojimą (G), investicijas (I), atsargų pokyčius (DS) ir grynąjį prekybos balansą (NTS). Nacionalinės 

pajamos yra apskaičiuojamos produkcijos pusėje ir yra išskaidomos į privataus ir viešojo sektoriaus 

darbo užmokesčio ir pelno elementus. 

Kadangi visi trys BVP elementai – produkcija, išlaidos ir pajamos – yra modeliuojami, grynasis 

prekybos balansas nustatomas kaip produkcijos ir išlaidų skirtumas Produkcijos ir pajamų skirtumas 

yra naudojamas nustatant įmonių pelną.  

Modelio lygtys taip pat grupuojamos į elgsenos ir tapatybės lygtis. Elgsenos lygčių atveju 

priklausomybės yra nustatomos remiantis ekonomikos teorija ir modelio kalibravimo rezultatais. 

Tapatybės lygtys yra sudaromos remiantis nacionalinių sąskaitų logika, šios lygtys turi svarbią įtaką 

modelio elgsenai. 

 

ES struktūrinės paramos poveikio modeliavimas HERMIN modeliu 

Siekiant agreguoti veiksmų programų priemonių išlaidas, jos yra grupuojamos į tris investicijų 

kategorijas: 

 Investicijos į fizinę infrastruktūrą; 

 Investicijos į žmogiškuosius išteklius; 

 Investicijos į paramą verslui. 

Kiekviena šių kategorijų gali būti finansuojama iš trijų finansavimo šaltinių: 

 Europos Komisijos finansavimas; 

 Viešasis nacionalinis finansavimas; 

 Privatus finansavimas. 

ES struktūrinė parama daro įtaką ekonomikai tiek per pasiūlos, tiek per paklausos pusės sąlygojamus 

efektus. Trumpalaikiai pasiūlos pusės efektai atsiranda kaip išlaidų padidėjimo ir pajamų politikos 

instrumentų, susijusių su sanglaudos politikos iniciatyvomis, pasekmė. Pasireiškus multiplikatoriaus 

efektams toliau stebimas visų vidaus išlaidų komponentų (pvz., bendros investicijų sumos, privataus 

vartojimo, grynojo prekybos pertekliaus ir t. t.) augimas bei vidaus produkcijos ir pajamų komponentų 

augimas. Šis paklausos pusės sąlygotas poveikis turi tik pereinamąją svarbą ir neturėtų būti laikomas 

sanglaudos politikos esme. Atvirkščiai, sanglaudos politikos intervencijomis yra siekiama paveikti 

ekonomikos ilgalaikį pasiūlos potencialą. 

Pasiūlos pusės poveikis atsiranda per viešosios politikos intervencijas, kuriomis siekiama: 

 Pagerinti fizinę infrastruktūrą, kurią privatus sektorius galėtų panaudoti gamyboje; 

 Pagerinti žmogiškuosius išteklius (investuojant į mokymus ir švietimą), kuriuos privatus 

sektorius galėtų panaudoti produkcijos kūrimo veikloje; 
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 Nukreipti viešąją finansinę paramą į privatų sektorių, siekiant skatinti investicijas ir 

produkcijos kūrimo veiklos efektyvumą, taip didinant gamybos veiksnių našumą ir mažinant 

sektoriaus patiriamas gamybos ir kapitalo sąnaudas. 

Sanglaudos politikos intervencijų paskirtis yra pagerinti viešąją infrastruktūrą ir žmogiškuosius 

išteklius, taip pat privataus sektoriaus sukauptą kapitalą. Sanglaudos politika produkcijos apimtis, 

našumą ir ekonomikos konkurencingumą didina per šiuos mechanizmus: papildomos infrastruktūros 

kūrimą ar esamos infrastruktūros gerinimą, darbo jėgos kokybės didinimą, investicinės paramos 

teikimą įmonėms. Ilgesniu laikotarpiu kaip sanglaudos politikos poveikio pasekmė turėtų būti 

sukurtos sąlygos, kai privačios įmonės naudojasi pagerėjusiais gamybos veiksniais, tam tikrais atvejais 

net nepatyrusios su tokiu pagerėjimu susijusių sąnaudų. Taip pat sanglaudos politikos intervencijos 

gali padėti privačioms įmonėms sumažinti prieš intervencijų pradžią jau naudotų gamybos veiksnių 

sąnaudas, arba kaip sanglaudos politikos pasekmė gali būti stebimas bendrųjų sąlygų, kuriose įmonės 

vykdo veiklą, pagerėjimas. Visais šiais atvejais dėl sanglaudos politikos intervencijų gali kilti teigiamas 

išorinis poveikis. 

Du pagrindiniai naudingo išorinio poveikio tipai padidins tinkamai parengtų investicijų programų 

paklausos pusės poveikį. Pirmojo tipo išorinis poveikis gali būti siejamas su pagerintos fizinės 

infrastruktūros, švietimo ar mokymo ir MTEP veiklos vaidmeniu, tiesiogiai didinant produkciją. Tai 

veikia per tokius mechanizmus kaip gamybinių veiklų pritraukimas per tiesiogines užsienio 

investicijas, vietinių gamintojų gebėjimų konkuruoti tarptautinėje rinkoje didinimas. Toks išorinis 

efektas gali būti vadinamas „produkcijos išoriniu efektu“, kadangi yra gerai žinoma, kad 

besivystančiose šalyse gaminamų produktų asortimentas, vykstant plėtros procesui, keičiasi ir 

gaminiai tampa sudėtingesni bei technologiškai pažangesni. 

Antrojo tipo išorinis efektas atsiranda didėjant visų ar kai kurių gamybos veiksnių našumui dėl atliktų 

infrastuktūros pagerinimų bei dėl mokymų ir švietimo išaugusio žmogiškojo kapitalo lygio. Toks 

išorinis efektas gali būti vadinamas „veiksnių našumo išoriniu efektu“. Našumo išorinis efektas  yra 

dvipusis: gamybos ir rinkos paslaugų veiklos tampa našesnės ir konkurencingesnės, tačiau darbo jėgos 

paklausa sumažėja, jeigu produkcijos augimas išlieka nežymus. Teigiama tokio reiškinio pusė yra ta, 

kad didėjant veiksnių našumui kartu didėja ir realios pajamos, o toks poveikis sukelia grandininio 

daugiklio efektą bei kitą naudą visoje ekonomikoje. 
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