


2021–2027 METŲ DAUGIAMETĖ FINANSINĖ PROGRAMA (DFP) 
(ES taryba reglamentą priėmė 2020-12-16) 

7 IŠLAIDŲ SRITYS 
 
 
 
 
ES biudžetas  
- DFP – 1074,3 mlrd.eur 
- NGEU – 750 mrld.eur 

(ekonomikos gaivinimo 
priemonė dėl COVID-19 
pandemijos pasekmių) 

 



STRATEGINIO PLANAVIMO AKTUALIJOS 

 2020 m. birželio 25 d. priimtas LR Strateginio valdymo 
įstatymas, kuris įsigaliojo 2021-01-01 

 
 Strateginio planavimo dokumentai būtų rengiami 

vadovaujantis Strateginio valdymo metodika, kurią LR 
Vyriausybės patvirtinto 2021-04-28  



STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENTŲ SCHEMA 

Programavimo 

lygmens 

planavimo 

dokumentai 

Nacionalinės plėtros programos 

 4-10 metų trukmės 

 Nustatomi strateginio 

lygmens planavimo 

dokumentų įgyvendinimo 

būdai ir sąlygos 

 Skirstomi į nacionalinius, 

regionų, savivaldybių 

Ilgalaikės valstybės programos 

Vyriausybės programa 

Vyriausybės programos nuostatų 

įgyvendinimo planas 

Nacionalinių darbotvarkių 

planai 

Regionų plėtros programa Regionų plėtros planai 

Savivaldybių 

strateginiai plėtros 

planai 

Savivaldybių  

bendrieji planai 

Valstybės pažangos strategija 

Nacionalinio saugumo strategija 

Strateginio 

lygmens 

planavimo 

dokumentai 

Nacionalinis pažangos planas LR teritorijos bendrojo 

plano koncepcija 

LR teritorijos bendrasis 

planas Nacionalinės darbotvarkės 

 > 10 metų trukmės 

 Suplanuojamos ilgalaikei 

ir darniai valstybės 

pažangai užtikrinti 

reikalingos prielaidos 

Strateginiai veiklos planai (valstybės, savivaldybių) Veiklos 

lygmens 

planavimo 

dokumentai 

 3 metų trukmės 

 Detalizuojamas programavimo 

lygmens planavimo dokumentuose 

nustatytų pažangos priemonių ir 

(arba) projektų įgyvendinimas 

Veiksmų planai (nėra privalomi) 

Metiniai veiklos planai (kai jų rengimą numato įstatyma) 



SVARBIAUSIAS ES FONDŲ POLITKOS STRATEGINIS 
DOKUMENTAS – 2021-2027 METŲ PARTNERYSTĖS SUTARTIS 

 2021-11-19 Partnerystės sutarties projektas oficialiai pateiktas derinti Europos Komisijai; 

 Atsižvelgiant į ES Bendrųjų nuostatų reglamente nurodytus 5 politikos tikslus, 2021-2027 
m. ES fondų lėšos bus investuojamos pagal 5 prioritetus ir 4 specialiuosius prioritetus: 

 1 PRIORITETAS. PAŽANGESNĖ LIETUVA 
 2 PRIORITETAS. ŽALESNĖ LIETUVA 
 3 PRIORITETAS. GERIAU SUJUNGTA LIETUVA 
 4 PRIORITETAS. SOCIALIAI ATSAKINGESNĖ LIETUVA  
 5 PRIORITETAS. PILIEČIAMS ARTIMESNĖ LIETUVA  
 6 PRIORITETAS. SOCIALINĖS INOVACIJOS  
 7 PRIORITETAS. SKAITMENINĖ INFRASTRUKTŪRA  
 8 PRIORITETAS. DARNUS JUDUMAS   

 9 PRIORITETAS. TEISINGOS PERTVARKOS FONDAS 

5 BENDRIEJI ES 
POLITIKOS TIKSLAI 

4 SPECIALIEJI 
PRIORITETAI 



SVARBIAUSIAS STRATEGINIO 
LYGMENS PLANAVIMO 

DOKUMENTAS - NACIONALINIS 
PAŽANGOS PLANAS 

 2020-09-09 LRV patvirtino 2021–2030 
m. nacionalinį pažangos planą (NPP) (2021-
09-29 nutarimo redakcija), kuriuo siekiama 
nustatyti pagrindinius valstybėje siekiamus 
pokyčius, užtikrinančius pažangą 
socialinėje, ekonominėje, aplinkos bei 
saugumo srityse, ir sutelkti finansavimo 
šaltinius šiems pokyčiams įgyvendinti; 

 NPP 2020 m. pradžioje buvo 
koreguojamas, įtraukiant priemones, 
mažinančias COVID-19 pandemijos sukeltų 
pasekmių mažinimui; 

 2015 metais Jungtinių tautų organizacija 
(toliau – JTO) patvirtinto 17 darnaus 
vystymosi tikslų, kurie integruoti į NPP 

 Į DTV atsižvelgti rekomenduojama rengiant 
Rokiškio SPP 



NACIONALINIS PAŽANGOS PLANAS. STRATEGINĖS KRYPTYS 

 NPP įtvirtinami 3 horizontalieji 
principai ir 10 strateginių (teminių) 
tikslų 

 

 

 NPP išskiriami 5 sisteminiai iššūkiai: 

 

 



SVARBIAUSIAS ŠALIES TERITORIJOS PLANAVIMO 
DOKUMENTAS – LIETUVOS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS 

 LR BP įtvirtintos 5 nacionaliniu mastu veikiančios partnerysčių grupės – 
urbanistiniai centrai. Vienas iš jų – Panevėžio-Biržų-Rokiškio. Prioritetas  teikiamas 
mobilumo, paslaugų teikimo, pramonės ir logistikos vystymo partnerystėms. 

 Rokiškio r. sav. priklauso Šiaurės ir Vidurio Lietuvos bei Rytų ir Pietų Lietuvos 
funkcinių prioritetų sričiai, kurioje plėtojami tausojantis miškų ūkis, pritaikomoji 
koordinacija, tausojantis arba intensyvus žemės ūkis, pietų-rytų rajono dalyse – 
intensyvi rekreacija ir intensyvi koncervacija. 

 Rokiškio r. sav. turi būti teikiamas prioritetas bendrojo ugdymo tinklo ir ligoninių 
tinklo efektyvinimui (iki 2025 m.), iki 2030 m. – nestacionarių socialinių paslaugų 
plėtrai (įskaitant paslaugas asmens namuose). Didinamos slaugos, ilgalaikio 
palaikomojo gydymo paslaugos, integruojant sveikatos bei socialines paslaugas. 

 Numatyta didinti Biržų ir Rokiškio r. sav. urbanistinių centrų gyvybingumą, remiant 
mišrias ekonomines veiklas, įveiklinant esamus kultūrinius ir rekreacinius išteklius, 
stiprinant pasienio miesto bendradarbiavimą, telkianti apgyvendinant kaimo 
vietoves, stiprinant logistinį bei prekybos potencialą, vystant aplinkosaugines 
programas. 



SVARBIAUSI PROGRAMAVIMO LYGMENS PLANAVIMO 
DOKUMENTAI – REGIONŲ PLĖTROS PROGRAMA IR PANEVĖŽIO 

REGIONO PLĖTROS PLANAS 

 Šiuo metu rengiami  

 



STRATEGINIO PLĖTROS PLANO APIBRĖŽIMAS PAGAL NAUJĄ 
ĮSTATYMĄ 

 Savivaldybės strateginis plėtros planas – 4-10 metų 
trukmės planavimo dokumentas, skirtas aplinkos, socialinei 
ir ekonominei raidai saviavldybės teritorijoje planuoti.  
 

 SPP rengiami  atsižvelgiant į kitus strateginio ir 
programavimo lygmens planavimo dokumentus 
 

 SPP turi derėti su savivaldybės lygmens teritorijų planavimo 
dokumentais ir regionų plėtros planais. 



SAVIVALDYBĖS SPP STRUKTŪRA (PAGAL NAUJĄ STRATEGINIO 
VALDYMO METODIKĄ) 

 Bendroji informacija (SSPP parengimo tikslas, laikotarpis, planavimo dokumentai, 
kuriais vadovautasi rengiant planą, dalyviai, kita informacija); 

 
 Vidaus ir išorės analizė (savivaldybės socialinės ekonominės situacijos ir 

teritorinio potencialo analizė); 
 
 Savivaldybės socialinės-ekonominės ir erdvinės plėtros vizija – savivaldybės 

teritorijos ir socialinės-ekonominės situacijos būklė, kurios bus siekiama 
įgyvendinant planą. Vizijos formuluotė turėtų atskleisti savivaldybės išskirtinumą. 
 

 Savivaldybės plėtros prioritetai, tikslai ir uždaviniai, neprieštaraujantys regiono 
plėtros tikslams ir uždaviniams, bei jų įgyvendinimo priemonės; 
 

 Preliminarus SSPP įgyvendinimui reikalingas lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai; 
 
 Regiono plėtros tarybos patvirtinti pažangos projektai, finansuojami RPT lėšomis, 

kuriuos įgyvendina arba kurių įgyvendinime dalyvauja savivaldybė, preliminarias 
lėšos, subjektai; 
 

 SSPP įgyvendinimo ir stebėsenos nuostatos bei kita reikalinga informacija.  
 

 



SAVIVALDYBĖS SPP STRUKTŪRA SCHEMATIŠKAI 

Vidaus ir išorės aplinkos ir 

SSGG analizė 
Gyventojų nuomonės tyrimas 

ESMINĖS PROBLEMOS 

VIZIJA 

1 PRIORITETAS 3 PRIORITETAS 2 PRIORITETAS 

TIKSLAI TIKSLAI TIKSLAI 

UŽDAVINIAI UŽDAVINIAI UŽDAVINIAI 

PRIEMONĖS PRIEMONĖS PRIEMONĖS 

PAŽANGOS 

PROJEKTAI (IŠ RPP 

IR KITI) 

PAŽANGOS 

PROJEKTAI (IŠ RPP 

IR KITI) 

PAŽANGOS 

PROJEKTAI (IŠ RPP 

IR KITI) 

ĮGYVENDINIMO IR STEBĖSENOS NUOSTATOS  

HORIZONTALŪS PRIORITETAI (TEMOS) 

Šiuo metu rengiame 

Nustatomos iš SSGG analizės ir gyventojų apklausos rezultatų atsižvelgiant į svarbą ir 
tendencijas, problem sprendimui formuluojami tikslai 

Suformuluojama įvertinant SSGG, gyventojų nuomonės tyrimo rezultatus ir 
identifikuotas problemas, bet taip pat turi aprėpti ir neįvertintus aspektus. Laikotarpis 

– bent 5m. ilgesnis už planavimo laikotarpį (2035 m.) 

Nustatomi iš vizijos, jų paskirtis – turi būti įvertinami nustatant prioritetų tikslus, 
uždavinius ir priemones. Laikotarpis – tapatus vizijai (2035 m.) 

Nustatomi iš vizijos, apima svarbiausias tarpusavyje tampriai susijusias sritis, kuriose 
siekiama pokyčių. Laikotarpis – tapatus vizijai (2035 m.) 

Skirti problemų sprendimui (viena problema – vienas tikslas) prioriteto vienoje iš 
sričių. Jų pasiekimo vertinimui nustatomi pokyčio rodikliai. Laikotarpis – tapatus 

planavimo laikotarpiui (2030 m.) 

Skirti tikslų įgyvendinimui. Jų įgyvendinimo pažangos vertinimui nustatomi rezultato 
rodikliai. Laikotarpis – neilgesnis nei planavimo laikotarpis (iki 2030 m.) 

Uždavinių įgyvendinimui skirtų veiksmų (projektų) grupės, atskirais atvejais – tapačios 

projektams. Jų įgyvendinimo vertinimui nustatomi produkto rodikliai. 

Sudaromas pirmiausiai įgyvendinamų priemonių įgyvendinimo svarbiausių (g.b. 
pirmiausiai įgyvendintinų – artimiausių veiksmų planas arba/ir strategiškai svarbiausių 

(arba didžiausių) projektų planas) sąrašas prioriteto tvarka (turi sutapti su RPP) 

Parengiamas aprašas, kuris nustato, kaip ir kada bus vykdomas strategijos 
įgyvendinimo pažangos vertinimas, vykdoma jos peržiūra, nustatoma atsakomybė už 

rodiklių pasiekimą ir t.t. 



ŽINIAI 

Projektų vadovė 
ODETA BAČIANSKIENĖ 
info@generalis.lt 
Tel. 8630-00228 
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AČIŪ UŽ SKIRTĄ 
LAIKĄ! 


