
Kviečiame kartu siekti:
 

- pasitikėjimu ir subsidiarumu grįstų santykių tarp vietos
savivaldos ir centrinės valdžios,

 
- efektyvaus pasirengimo ES 2021–2027 m. finansavimo

perspektyvai,
 

- konkrečių priemonių savivaldybių savarankiškumui stiprinti

Regioninės politikos iššūkiai

BENDRU SUTARIMU LINK SAVIVALDYBIŲ
 SAVARANKIŠKUMO STIPRINIMO

2020
KOVAS

Projekto tikslas – atvirame ir įtraukiame tarpinstitucinio
bendradarbiavimo formate parengti tvarų savivaldybių 

savarankiškumo stiprinimo priemonių planą.

Nėra veiksmingo tarpinstitucinio
bendradarbiavimo, kuriame būtų
sprendžiami regioninės politikos

klausimai. (EK 2020, VK 2019)

Didesnis savivaldybių finansų
poreikis dėl COVID-19 pandemijos

padarinių bei naujos 2021 – 2027 m. ES
finansavimo perspektyvos. 

Nors fiskalinė drausmė yra būtina
atsakingam valstybės finansų valdymui,

tačiau Lietuvoje taikoma viena
griežčiausių savivaldos skolinimosi

tvarkų ES.

Žemas fiskalinės decentralizacijos
lygis – Lietuvoje vietos savivaldos

išlaidos sudaro apie 23 % visų
valstybės išlaidų, o tuo tarpu EBPO

šalyse apie 32 %.

Centrinės valdžios ir vietos savivaldos
vykdomos tų pačių veiklos sričių

funkcijos neužtikrina vieningo ir
efektyvaus sistemos funkcionavimo ir
kokybiškų paslaugų teikimo. (VK 2019)

 Vieno esminių ratifikuotoje Europos
vietos chartijoje įtvirtintų principų –

savivaldos savarankiškumo –
įgyvendinimas. 

 Platesnė informacija apie projektą internete 

http://kurklt.lt/projektai/bendru-sutarimu-link-savivaldybiu-savarankiskumo-stiprinimo/
http://kurklt.lt/projektai/bendru-sutarimu-link-savivaldybiu-savarankiskumo-stiprinimo/
http://kurklt.lt/projektai/bendru-sutarimu-link-savivaldybiu-savarankiskumo-stiprinimo/
http://kurklt.lt/projektai/bendru-sutarimu-link-savivaldybiu-savarankiskumo-stiprinimo/


PROJEKTE KVIEČIAMOS
DALYVAUTI

SUINTERESUOTOS ŠALYS

Nacionalinės institucijos

Savivalda

Politinės partijos

Ekspertai, NVO ir
asociacijos

- LR Seimas
- LR Prezidentūra
- LR Vyriausybė
- VRM ir RPD
- FM ir CPVA
- Valstybės kontrolė
- Lietuvos bankas
- Kitos institucijos
          

- 60 savivaldybių
- Regionų plėtros tarybos
- Lietuvos savivaldybių
asociacija
- LVBOS
       

 

- STRATA
- EK atstovybė Lietuvoje
- Akademinė bendruomenė
- Tyrimų institutai
- NVO
- Asociacijos
- Kiti ekspertai
 

Regionų forumas 2020

PROJEKTO EIGA

MŪSŲ KONTAKTAI

Projekto pradžia - kovo 16 d.

Projekto pabaiga - rugsėjo 4 d.
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Lietuvos savivaldybių apklausa 

Suinteresuotų šalių fokus diskusija

Problemų prioretizavimas, sutarimas dėl
būsimų sprendimų komponentų ir jų rodiklių.

Susitarimas dėl savivaldybių savarankiškumo
stiprinimo

Projekto savininkė: Rėda Brandišauskienė Projekto vadovė: Dovilė Sujetaitė Projekto vadovas: Vytautas Vaitiekūnas Projekto vadovė: Skaidrilė Grigaitė-
Mockevičienėreda.brandisauskiene@prezidentas.lt dovile.sujetaite@prezidentas.lt vytautas.vaitiekunas@prezidentas.lt

skaidrile.grigaite@prezidentas.lt

Projekto rezultatų pristatymas 

Esamos situacijos ir užsienio gerųjų
praktikų analizės 

Savivaldybių finansavimo ir funkcijų
įgyvendinimo iššūkių ir pasiūlymų jiems
spręsti identifikavimas.

+370 615 29987
+370 627 35250 +370 679 70729


