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1 Ukmergės
rajono
savivaldybei
aktualių
strateginio planavimo dokumentų analizė
Strateginio planavimo dokumentų sistema apima ilgalaikes Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos
Respublikos planavimo dokumentų nuostatas, kurios perkeliamos į trumpesnės trukmės planavimo
dokumentus, savivaldybių strateginio planavimo dokumentus. Vienų planavimo dokumentų nuostatos turi
atsispindėti kituose susijusiuose dokumentuose ir jie neturi prieštarauti vieni kitiems.
Pagrindiniai planavimo dokumentai, apimantys ES ir Lietuvos Respublikos planavimo dokumentus ir yra
aktualūs 2021–2027 m. laikotarpiui:

1



projektas „Europa 2030”1;



2021–2027 m. ES ilgalaikis biudžetas2;



2021–2027 m. ES fondų investicijų programa (antrasis projektas)3;



valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030”4;



2021–2030 metų Nacionalinis pažangos planas5;



Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas6;



Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas7;



Vilniaus regiono plėtros planas 2014–2020 m.8;



Vilniaus regiono integruota teritorijų vystymo programa9;



Ukmergės rajono savivaldybės 2019–2021 m. ir 2020–2022 m. strateginiai veiklos planai10.

Projektas „Europa 2030”. Iššūkiai ir galimybės. Svarstymų grupės ataskaita Europos Vadovų Tarybai dėl „ES 2030“ ateities,
2010, prieiga per internetą: https://www.consilium.europa.eu/media/30774/qc3210249ltc.pdf
2
2021–2027 m. ES ilgalaikis biudžetas, prieiga per internetą: https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/the-eubudget/long-term-eu-budget-2021-2027/
3
Antrasis 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos projektas; 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos rengimas,
prieiga per internetą:
https://www.esinvesticijos.lt/lt/pasirengimas-2021-2027/2021-2027-m-es-fondu-investicijuprogramos-rengimas
4
Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. XI-2015 dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos
pažangos
strategija
„Lietuva
2030“
patvirtinimo,
prieiga
per
internetą:
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425517
5
Lietuvos pažanga – kaip jos siekiama? 2021–2030 m. Nacionalinio pažangos plano rengimas, prieiga per internetą:
http://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/lietuvos-pazanga-kaip-jos-siekiame
6
Lietuva 2030: bendrasis planas, prieiga per internetą: http://www.bendrasisplanas.lt/
7
Lietuvos
Respublikos
regioninės
plėtros
įstatymas,
prieiga
per
internetą:
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106367/RYIfoZaAVd
8
Vilniaus regiono plėtros tarybos 2015 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 51/1S-5 patvirtintas Vilniaus regiono plėtros planas
2014–2020
m.,
prieiga
per
internetą:
http://www.lietuvosregionai.lt/upload/Lietuvos%20regionai/Vilniaus%20apskritis/RPP/RPP%20apra%C5%A1omoji%20dalis
%202017/APRASOMOJI%20DALIS%20Ivadas-Analize-Strategija.pdf
9
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. 1V-685 dėl Vilniaus regiono integruotos
teritorijų
vystymo
programos
patvirtinimo,
prieiga
per
internetą:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/9b333d00530011e5b0f2b883009b2d06/asr
10
Strateginiai veiklos planai, prieiga per internetą: https://ukmerge.lt/go.php/lit/Strateginiai-veiklos-planai/2

Ukmergės rajono savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė

4

Projektas „Europa 2030“
Svarstymų grupės 2010 m. parengtoje ataskaitoje nurodoma, kad „žvelgiant į 2030 m. perspektyvą,
europiečiams bus reikalinga itin konkurencinga ir tvari socialinė rinkos ekonomika, kad būtų išlaikyta
socialinė sanglauda ir kovojama su klimato kaita“. Projekte „Europa 2030” suformuoti 6 tikslai:
1. Europos ekonominio ir socialinio modelio atnaujinimas;
2. Žiniomis grindžiamas augimas: galimybių suteikimas individui;
3. Demografijos problema: visuomenės senėjimas, migracija ir integracija;
4. Energetinis saugumas ir klimato kaita: nauja industrinė revoliucija;
5. Išorės ir vidaus saugumas: nuolatinis uždavinys;
6. Europa pasaulyje: tapti ryžtinga veikėja.
Šiems tikslams įgyvendinti ES valstybės narės turi susitelkti ne vien į savo interesus, bet ir bendrus
Europos Sąjungos ilgalaikius tikslus. Vykdant nacionalinę ar regioninę politika svarbu atsižvelgti ir
vadovautis bendrai visai Europos bendrijai iškeltus tikslus.

2021–2027 m. ES ilgalaikis biudžetas
2020 m. liepos 21 d. Europos Vadovų Taryba pritarė daugiametei finansinei programai, skirtai 2021–2027
m. laikotarpiui. Daugiametės finansinės programos apimtis – 1 074,3 mlrd. Eur. Programa apims 7 sritis:
1. Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika (132,8 mlrd. Eur)
2. Sanglauda ir vertybės (377,8 mlrd. Eur);
3. Gamtos ištekliai ir aplinka (356,4 mlrd. Eur);
4. Migracija ir sienų valdymas (22,7 mlrd. Eur);
5. Saugumas ir gynyba (13,2 mlrd. Eur);
6. Kaimyninės šalys ir pasaulis (98,4 mlrd. Eur);
7. Europos viešasis administravimas (73,1 mlrd. Eur).
Šiam dokumentui po derybų turės pritarti Europos Parlamentas.

2021–2027 m. ES fondų investicijų programa (antrasis projektas)
Artėjant naujam finansavimo laikotarpiui Lietuva pasirengė antrąjį naujojo laikotarpio investicijų
programos projektą, kuriame numatyta sritys, kurioms bus skiriamas finansavimas iš ES fondų. Investicijos
bus koncentruojamos į 5 politikos tikslus, numatytus ES Bendrųjų nuostatų reglamente11. Toliau
esančiame paveiksle Lietuvos nusimatyti prioritetai ir konkretūs uždaviniai šiems prioritetams įgyvendinti.

11

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos
socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir
migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės, prieiga per internetą:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:db0018b9-3771-11ea-ba6e01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
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1 paveikslas. Antrame 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos projekte numatyti prioritetai ir konkretūs
uždaviniai
Šaltinis: sudaryta Teikėjo, remiantis 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje interneto svetaine

Pažymėtina, kad pastaraisiais metais išryškėjus regioniniams skirtumams tarp Vilniaus regiono ir likusios
Lietuvos, naujajame finansavimo laikotarpyje investicijos bus koncentruojamos į Vilniaus regioną bei
Vidurio ir Vakarų regioną.
Vilniaus regione investicijos bus koncentruojamos į mokslinių tyrimų ir inovacijų stiprinimą, tik į aukštą
pridėtinę vertę kuriančių MVĮ skaitmeninimą ir eksporto skatinimą, specialistų persikvalifikavimą
sumanios specializacijos srityse. Pažymėtina, kad Vilniaus regione yra silpniau išsivysčiusių savivaldybių,
kurių ekonominė ir socialinė plėtra lėtesnė, atsižvelgiant į tai, programa šiame regione rems bazinių
viešųjų paslaugų išdėstymo optimizavimą, skatins aktyvią įtrauktį, didins įsidarbinimo galimybes ir
investuos į darnią miesto plėtrą. Vidurio ir Vakarų regione investicijos bus koncentruojamos į verslo
konkurencingumo didinimą, energijos vartojimo efektyvumo skatinimą, prisitaikymo ir gyvenimo kokybės
priemones su investicijomis augimui skatinti regionuose, socialinės atskirties mažinimą, sveikatos
priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.
2021–2027 m. ES fondų investicijų programą planuojama patvirtinti 2021 m. birželio mėn.12

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030”
Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030” apibrėžia valstybės viziją ir raidos prioritetus bei jų
įgyvendinimo kryptis iki 2030 m. Šiuo strateginio planavimo dokumentu turi būti vadovaujamasi priimant
strateginius sprendimus ir rengiant valstybės planus ir programas.

12

Pasirengimo
2021–2027
grafikas,
prieiga
per
internetą:
https://www.esinvesticijos.lt/uploads/main/documents/files/Post%202020/Programos%20rengimas/0512_OP%20rengimo
%20grafikas.pdf
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„Lietuva 2030” suformuluota valstybės vizija – „Lietuva – sumani šalis, kurioje gera gyventi ir dirbti“.
Dokumente pabrėžiamos pažangai svarbios vertybės: atvirumas, kūrybingumas ir atsakomybė. Pažangos
vertybės užtikrins pokyčius esminėse pažangos srityse – visuomenė, ekonomika ir valdymas – kuriose
pokyčiai remsis darnaus vystymosi principais.

2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano rengimas
Baigiantis galioti 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programai13, patvirtintas ateinančiam
dešimtmečiui esminius pokyčius, būtinus šalies pažangai užtikrinti, įtvirtinantis 2021–2030 metų
nacionalinis pažangos planas14.
2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano tikslas – įgalinti žmogų aktyviai veikti ir kokybiškai dirbti,
gauti orias pajamas, gyventi saugioje, sveikoje ir švarioje aplinkoje. Tikslui pasiekti numatyta 10 strateginių
tikslų:


pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto darnaus
ekonomikos augimo ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą;



didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę
padėtį;



stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą;



gerinti transporto, energetinį ir skaitmeninį vidinį ir išorinį sujungiamumą;



užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, švelninti Lietuvos poveikį
klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui;



tvariai ir subalansuotai plėtoti regionus, mažinant regionų netolygumus;



didinti teisinės sistemos ir viešojo valdymo veiksmingumą;



stiprinti Lietuvos įtaką pasaulyje ir ryšius su diaspora;



stiprinti nacionalinį saugumą.

Strateginius tikslus numatoma įgyvendinti laikantis trijų horizontaliųjų principų: inovatyvumo, darnaus
vystymosi ir lygių galimybių visiems.

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas yra vienas pagrindinių dokumentų formuojant regioninę
politiką. Šis planavimo dokumentas reglamentuoja šalies teritorijos naudojimo ir tvarkymo ilgalaikę
strategiją. Bendruoju planu siekiama sukurti veiksmingą teritorijų planavimo dokumentą, kuriuo bus
vadovaujamasi priimant kitus valstybės ir žemesnio teritorijų planavimo lygmens sektorinius sprendimus.
Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. birželio 4 d. nutarimu15 Nr. XIII-3021 patvirtino Lietuvos Respublikos
teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptis ir teritorijos naudojimo funkcinius
prioritetus ir pritarė II-ajai koncepcijos alternatyvai16.

13

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1482 dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos
programos patvirtinimo, prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.31A566B1512D/asr
14
Siekiant suvienodinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamų dviejų strateginio lygmens planavimo dokumentų
pavadinimuose vartojamas sąvokas (Nacionalinis pažangos planas ir Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas),
tikslinamas dokumento pavadinimas – taip siekiama atskleisti, kad jie atitinka tą patį planavimo lygmenį. Tačiau pažymėtina,
kad Nacionalinis pažangos planas taptų pagrindiniu dokumentu, kuriame būtų nustatyti visų sektorių 10 metų plėtros
strateginiai tikslai ir pažangos uždaviniai. Tai yra ir Nacionalinės pažangos strategijos, ir Nacionalinio saugumo strategijos, ir
nacionalinių darbotvarkių įgyvendinimas kas 10 metų būtų planuojamas Nacionaliniame pažangos plane.
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Koncepcijoje identifikuotos pagrindinės ambicijos ir vizijos detalizuojamos numatant šalies teritorinių
elementų ir erdvinių sistemų vystymo kryptis. Šalies teritoriniai elementai diferencijuojami į intensyvios
urbanizacijos branduolius (miestus ir priemiesčius), agrarines teritorijas, jūrą ir pakrantę bei natūralias
(santykinai) teritorijas. Svarbiausios erdvinės sistemos – urbanistinė, ekonominė, mobilumo (susisiekimo
sistema), inžinerinė, ekosistemos ir išteklių naudojimo.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtintus šį Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, jo
suformuluoti sprendimai galios iki 2030 metų, o pasiūlyta vizija iki 2050 metų.

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas
Šio įstatymo tikslas yra nustatyti nacionalinės regioninės politikos tikslą, jo įgyvendinimo uždavinius,
nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą ir finansavimą, teritorijas, kuriose įgyvendinama
nacionalinė regioninė politika, regioninės plėtros planavimo dokumentų rengimą ir tvirtinimą, taip pat
nacionalinę regioninę politiką įgyvendinančius subjektus ir jų įgaliojimus. Nacionalinės regioninės politikos
tikslas – skatinti tolygią ir tvarią plėtrą visoje valstybės teritorijoje.
Vadovaujantis įstatymo 12 straipsnio 1 punktu, parengtas Nacionalinės regioninės politikos prioritetų iki
2030 m. projektas17, kurį turėtų patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Projekte išskiriami trys
prioritetai:


1 prioritetas „Darnus ir tvarus regionų ekonomikos augimas (ekonominė sanglauda)“;



2 prioritetas „Paslaugų ir darbo vietų prieinamumas visiems (teritorinė sanglauda)“;



3 prioritetas „Veiksminga regioninės politikos įgyvendinimo sistema)“.

Vilniaus regiono pasirinktos specializacijos kryptys iki 2030 m.:


aukštųjų technologijų kūrimas (IT, finansai, profesionalų paslaugos);



sumani pramonė (medienos pramonė, baldai, metalas, siuvimas, farmacija ir optiniai gaminiai);



paslaugų eksportas (sveikatos turizmas bei paslaugų centrų industrija);



kūrybinės industrijos (visas menas);



transporto sektorius ir logistika.

Vilniaus regiono plėtros planas 2014–2020 m.
Vilniaus regiono plėtros planas 2014–2020 m. – svarbiausias regiono strateginio planavimo dokumentas,
kuriame pateikiama socialinės-ekonominės būklės analizė, analizės pagrindu nustatyta regiono plėtros
strategija, priemonių planas ir plano įgyvendinimo stebėsena.
2014-2020 m. plane numatyta regiono vizija – moderniausias Rytų ir Vidurio Europos regionas, supantis
šiuolaikinį, gerai žinomą miestą ne tik Europoje, bet ir už jos ribų, tarptautinis verslo, prekybos, mokslo ir
technologijų, turizmo ir kultūros centras, kuriantis kokybiškas gyvenimo sąlygas visuomenei, palankią
aplinką verslui ir investicijoms per tolygią ir subalansuotą regiono plėtrą.

15

Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. XIII-3021 dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo
plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo krypčių ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų patvirtinimo, prieiga per
internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/124b7b10b12e11ea9a12d0dada3ca61b?jfwid=pd6eqbj7i
16
Koncepcija.
II
alternatyva,
prieiga
per
internetą:
https://drive.google.com/file/d/1pKd43pVxdYGNH33mljOwWFCvE60AooxY/view
17
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Nacionalinės regioninės politikos prioritetų iki 2030 m. nutarimo
projektas,
prieiga
per
internetą:
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/35bb7ed06d6711e99684a7f33a9827ac?jfwid=-y8onxlsmy
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Plane numatyti 2 prioritetai su tikslais ir jų įgyvendinimui skirtais uždaviniais (žr. toliau esantį paveikslą).

2 paveikslas. Vilniaus regiono plėtros plane 2014–2020 m. numatyta regiono plėtros vizija, prioritetai, tikslai ir
uždaviniai
Šaltinis: sudaryta Teikėjo, remiantis Vilniaus regiono plėtros planu 2014–2020 m.

Pažymėtina, kad dokumentas aktualus iki 2020 m.

Vilniaus regiono integruota teritorijų vystymo programa
Vilniaus regiono integruotoje teritorijų vystymo programoje pateikiama programos įgyvendinimo
teritorijos situacijos analizė, vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės, programos veiksmų planas.
Programos tikslas – padidinti užimtųjų skaičių Vilniaus regione, skatinant naujų vietinių darbo vietų kūrimą
tikslinėse ir susietose teritorijose. Tikslui pasiekti numatyti šie uždaviniai:
1. pritraukti investicijas į Ukmergės, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse esančias tikslines
ir susietas teritorijas;
2. pagerinti sąlygas smulkiajam verslui Ukmergės, Šalčininkų, Švenčionių, Širvintų, Lentvario ir
Elektrėnų miestuose bei susietose teritorijose;
3. sumažinti neaktyvių gyventojų dalį savivaldybėse, kuriose yra tikslinės ir susietos teritorijos;
4. pagerinti funkcinį Vilniaus regiono balansą, skatinant rinktis gyvenamąją vietą darbo vietų kūrimo
potencialą turinčiuose urbanistiniuose centruose (tikslinėse teritorijose ir susietoms teritorijoms
priskirtuose urbanistiniuose centruose).
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Ukmergės rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginis veiklos planas
Siekiant užtikrinti plėtros strategijos sėkmingą įgyvendinimą, Ukmergės rajono savivaldybės taryba tvirtina
3 metų strateginius veiklos planus, į kuriuos įtraukiamos ilgalaikės plėtros strategijos priemonės. Šiuo
metu savivaldybei aktualūs 2019–2021 m. ir 2020–2022 m. strateginiai veiklos planai.
Šiuose strateginiuose veiklos planuose numatytos 9 programos:
1. sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa;
2. kultūros paslaugų plėtros programa;
3. kūno kultūros ir sporto plėtros programa;
4. savivaldybės valdymo programa;
5. smulkaus ir vidutinio verslo bei turizmo plėtros programa;
6. kaimo plėtros programa;
7. viešosios infrastruktūros plėtros programa;
8. aplinkos apsaugos programa;
9. žinių visuomenės plėtros programa.
Atkreiptinas dėmesys, kad dalis apžvelgtų dokumentų baigia galioti ir yra rengimo / tvirtinimo stadijoje,
todėl atlikus Ukmergės rajono esamos būklės analizę bei identifikavus rajono stiprybes, silpnybes,
galimybes ir grėsmes, siekiama užtikrinti, kad naujojo laikotarpio strateginiame veiklos plane atsispindėtų
rajono plėtrai aktualūs prioritetai, numatomi rengiamuose strateginiuose dokumentuose.

