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Nacionalinio pažangos plano rodikliai 
tikslas #7 - Regioninė politika
Verslo bendrųjų investicijų į ilgalaikį materialųjį turtą kiekviename regione pokytis, palyginti su pradine situacija
Veikiančių smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skaičiaus, tenkančio 1 000 gyventojų, kiekviename regione pokytis, palyginti su pradine situacija
Regionų, kuriuose vidutinis bruto  darbo užmokestis yra didesnis nei 85 proc. vidutinio Vilniaus regiono darbo užmokesčio, skaičius
Regionų, kuriuose nedarbo lygis neviršija 2018 metų šalies nedarbo lygio (6,1 proc.), skaičius

- Gyventojų, kurie kasdienes (ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir pirminės ambulatorinės sveikatos 
priežiūros) paslaugas iš gyvenamosios vietos pasiekia per 30 min. (tankiai gyvenamose vietovėse – pėsčiomis; 
kitose – automobiliu), dalis kiekviename regione
- Gyventojų, kurie ekonominiuose centruose sutelktas darbo vietas ir paslaugas (parduotuves, kultūros ir 
laisvalaikio objektus, finansinių paslaugų  įstaigas) iš gyvenamosios vietos pasiekia per 45 min., dalis kiekviename 
regione
Išvengiamų hospitalizacijų, tenkančių tūkstančiui gyventojų, skaičius kiekviename regione
Asmenų, gavusių slaugos paslaugas namuose, palyginti su visais slaugos paslaugas gavusiais asmenimis, dalis kiekviename regione
Regionų, kuriuose ikimokyklinio ugdymo programose dalyvauja daugiau nei 80 proc. vaikų (nuo 3 metų iki privalomo ugdymo amžiaus) skaičius
Regionų, kuriuose 8 klasės mokinių pasiekimų vidurkis Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo metu bent vienoje srityje nepasiekė skalės vidurkio,  skaičius

- Kultūros paslaugų tolygumas ir prieinamumas regionų gyventojams
Regionų, kuriuose gyventojų, pasinaudojusių kultūros paslaugomis, dalis yra didesnė nei 2017 metų šalies vidurkis, skaičius
Regionų, kuriuose asmenų, patiriančių skurdo riziką ar socialinę atskirtį, dalis yra mažesnė nei  1,2 šalies vidu
Keleivių, pervežtų vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaičius, tenkantis vienam regiono gyventojui per metus

- Gyventojų, kuriems sudaryta galimybė naudotis viešuoju transportu tinkamu laiku, dalis
- Miestų driekos indeksas
Savivaldybių, kuriose teikiamas nustatytus kriterijus atitinkantis bazinių paslaugų šeimai paketas, dalis 
Savivaldybių viešųjų paslaugų, kurias teikia nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos, dalis

Erdviniai rodikliai: 
2014-2020 m. – 0% rinkinio;
2021-2027 m. - 29% rinkinio



Kaip keičiasi miestai? Miestų driekos indeksas
Dirbtinių dangų pokytis 
(CORINE) 2012-2018 (m2)

Gyventojų pokytis 2011-
2020, kai tankiai gyvenama 
teritorija (3000 gyv./km2)

KNS

VLN

KLP

Gyventojų pokytis 2011-2020, kai 
neurbanizuota teritorija (CORINE 
„1xx“ < 50%)



Miestų driekos indeksas – pagal regionus

Apskritis

Gyventojų skaičiaus 
pokytis 

neurbanizuotoje 
teritorijoje (CORINE 

1xx<50%)
(chg_URBAN_50p0)

Gyventojų skaičiaus 
pokytis tankiai 

gyvenamoje teritorijoje -
nuo 3000 gyv./km2 2011 

m.
(chg_URBAN_3000Gy11)

Urbanizuotos teritorijos 
pokytis (iš kitų tipų į 

CORINE 1xx) 
(chg_CORINE_K_to_M_

m2)

Gyventojų skaičiaus 
pokytis neurbanizuotoje 

teritorijoje (CORINE 
1xx<50%)

z įvertis*100

Gyventojų skaičiaus 
pokytis tankiai 

gyvenamoje teritorijoje -
nuo 3000 gyv./km2 

2011 m.
z įvertis*-100

Urbanizuotos 
teritorijos pokytis (iš 

kitų tipų į CORINE 1xx) 
z įvertis*100

Miestų driekos 
indeksas

Alytaus aps. -3178 -5898 930 691,02   -31,05 -53,98 -69,58 -51,54

Kauno aps. 5154 -30072 5 172 197,64   56,79 259,05 76,06 130,63

Klaipėdos aps. 10572 -13736 7 929 322,54   113,90 47,52 170,72 110,71

Marijampolės aps. -6815 -3348 856 329,08   -69,40 -87,00 -72,13 -76,18

Panevėžio aps. -6779 -9947 1 456 117,00   -69,02 -1,55 -51,54 -40,70

Šiaulių aps. -9795 -6713 2 517 970,60   -100,81 -43,43 -15,08 -53,11

Tauragės aps. -5861 -2954 783 065,26   -59,34 -92,10 -74,65 -75,36

Telšių aps. -3262 -6620 872 530,25   -31,94 -44,63 -71,57 -49,38

Utenos aps. -4651 -5910 638 246,49   -46,58 -53,82 -79,62 -60,01

Vilniaus aps. 22291 -15468 8 414 192,31   237,45 69,94 187,37 164,92



Miestų driekos mastas

X 337

X 207

X 317

Vilniaus regionas

Kauno regionas

Klaipėdos regionas



Ar viešasis transportas: 

• Sustoja bent 8 kartus per 
parą?

• Bent po vieną kartą sustoja 
tinkamu kelionei į darbą ir 
grįžimui namo laiku?



Gyventojų, kuriems sudaryta galimybė naudotis 
viešuoju transportu tinkamu laiku, dalis

Rodiklio reikšmė 2019 m. – 77 proc.
Rodiklio reikšmė 2030 m. – 90 proc.

Skirtumai tarp 
regionų

Skirtumai tarp 
savivaldybių

Centro-
periferijos 
santykis

Centro-
regiono 
santykis

Pokytis (nuo 
2014 m.) -

absoliutinis

Pokytis (nuo 
2014 m.) -
procentinis

Lietuvos Respublika 77,4%
Vilniaus aps. 88,0% /LAG/ /VB/ /AB/ /VB/ /NN/ /NN/
Alytaus aps. 62,9% /ZG/ /LAB/ /AB/ /LAB/ /NN/ /NN/
Kauno aps. 82,7% /AG/ /VB/ /VB/ /VB/ /NN/ /NN/
Klaipėdos aps. 83,4% /AG/ /ZB/ /VB/ /VB/ /NN/ /NN/
Marijampolės aps. 62,2% /ZG/ /ZB/ /VB/ /VB/ /NN/ /NN/
Panevėžio aps. 71,5% /VG/ /ZB/ /AB/ /AB/ /NN/ /NN/
Šiaulių aps. 68,4% /VG/ /VB/ /AB/ /AB/ /NN/ /NN/
Tauragės aps. 49,5% /LZG/ /AB/ /LZB/ /LZB/ /NN/ /NN/
Telšių aps. 69,6% /VG/ /ZB/ /ZB/ /ZB/ /NN/ /NN/
Utenos aps. 63,9% /ZG/ /VB/ /ZB/ /ZB/ /NN/ /NN/



Ar gyventojai pasiekia? ekonominiuose centruose sutelktas darbo vietas ir paslaugas 
(parduotuves, kultūros ir laisvalaikio objektus, finansinių paslaugų įstaigas) per 45 min. 

Ar yra ekonominis centras? Getis-Ord Gi* statististika Ar gyventojai pasiekia? L-A analizė (target market share)



Gyventojų, kurie ekonominiuose centruose sutelktas darbo vietas ir
paslaugas (parduotuves, kultūros ir laisvalaikio objektus, finansinių
paslaugų įstaigas) iš gyvenamosios vietos pasiekia per 45 min., dalis
kiekviename regione

Rodiklio ir kintamųjų įvertis Reikšmė
Skirtumai 

tarp 

regionų

Vidiniai netolygumai Pokytis (nuo 2014 m.)

savivaldybių Centro-periferijos Centro-regiono absoliutinis santykinis
Gyventojų, kurie ekonominiuose 

centruose sutelktas darbo vietas ir 

paslaugas iš gyvenamosios vietos 

pasiekia per 45 min., dalis

0,94 aukštas netaikoma žemas žemas netaikoma netaikoma 

Gyventojo kelionės sąnaudos iš 

gyvenamosios vietos iki 

ekonominio centro (svertinė suma) 
14 680 672,25

labai 

aukštas 
aukštas vidutinis vidutinis netaikoma netaikoma 

Gyventojo vidutinė kelionė trukmė 25,76 žemas vidutinis vidutinis vidutinis netaikoma netaikoma 

Gyventojų skaičius (2017 m. 

modelis)
569 848,00 aukštas aukštas vidutinis vidutinis netaikoma netaikoma 

Gyventojų skaičius, alokuotas į 

ekonominį centrą (iš gyventojo 

perspektyvos)
569 848,01 aukštas aukštas vidutinis vidutinis netaikoma netaikoma 

Gyventojų skaičius (modelio), 

kuriems ekonominis centras 

pasiekiamas per 45 min.
537 759,00 aukštas aukštas vidutinis vidutinis netaikoma netaikoma 

Ar savivaldybėje yra ekonominis 

centras? 4 aukštas netaikoma netaikoma vidutinis netaikoma netaikoma 

KAUNO REGIONAS: 

Rodiklio reikšmė 2030 m. – 92 proc.

Rodiklio reikšmė 2030 m. – 98 proc.



Vilnius: Ar gyventojai pasiekia kasdienines (ikimokyklinio ugdymo,
bendrojo lavinimo ir pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros)
paslaugas pėsčiomis?

Gyventojų pokytis 2011-2020 
miesto branduolyje (3000 
gyv./km2)

Gyventojų pokytis 2011-2020, kai 
neurbanizuota teritorija (CORINE 
„1xx“ < 50%)

Kai tankumas 1500 gyv./km2 – ar yra visos 3 
paslaugos?



Gyventojų, kurie kasdienes (ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo ir pirminės 
ambulatorinės sveikatos priežiūros) paslaugas iš gyvenamosios vietos pasiekia 
per 30 min. (tankiai gyvenamose vietovėse – pėsčiomis; kitose – automobiliu), 
dalis kiekviename regione

Gyventojų, kurie nepasiekia kasdieninių (ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo ir pirminės 
ambulatorinės sveikatos priežiūros) paslaugų suma (abu kriterijai)

Skirtumai tarp 
regionų

Skirtumai tarp 
savivaldybių

Centro-
periferijos 
santykis

Centro-
regiono 
santykis

Pokytis (nuo 
2014 m.) -

absoliutinis

Pokytis (nuo 
2014 m.) -
procentinis

Lietuvos Respublika 151 088   
Vilniaus aps. 75 331   /LAB/ /LAB/ /NN/ /AB/ /NN/ /NN/
Alytaus aps. 1 977   /ZB/ /ZB/ /NN/ /ZB/ /NN/ /NN/
Kauno aps. 26 491   /AB/ /VB/ /NN/ /AB/ /NN/ /NN/
Klaipėdos aps. 223   /ZB/ /ZB/ /NN/ /ZB/ /NN/ /NN/
Marijampolės aps. 10 235   /VB/ /VB/ /NN/ /AB/ /NN/ /NN/
Panevėžio aps. 4 200   /VB/ /ZB/ /NN/ /ZB/ /NN/ /NN/
Šiaulių aps. 26 183   /VB/ /VB/ /NN/ /AB/ /NN/ /NN/
Tauragės aps. 280   /ZB/ /ZB/ /NN/ /AB/ /NN/ /NN/
Telšių aps. 122   /ZB/ /ZB/ /NN/ /VB/ /NN/ /NN/
Utenos aps. 6 046   /VB/ /VB/ /NN/ /ZB/ /NN/ /NN/

Rodiklio reikšmė 2018 m. – 95 proc.
Rodiklio reikšmė 2030 m. – 99 proc.



Ką daryti – intervencijos logika  

keep it stupid simple



Apibrėžimai:

Funkcinė zona (pagal Regioninės plėtros įstatymą): ekonominiais ar
socialiniais ryšiais pasižyminti ir (ar) bendrai naudojamą infrastruktūrą
ir (ar) paslaugų tinklą turinti teritorija, kurios vystymas numatytas
regiono plėtros plane ar kelių regionų plėtros planuose.

Didžiųjų miestų aglomeracijos: Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestai ir jų
priemiesčiai.

Ekonominiai centrai: regioniniai centrai, kiti LRBP išskirti prioritetiniai
regionų ekonominiai centrai arba plėtotini kurortai (paprasčiau: vietos,
kur kuriamos darbo vietos kelių savivaldybių gyventojams)



Funkcinė zona susideda iš:

• Ekonominio centro arba didžiojo miesto 
aglomeracijos;

• Kitų miestų ir kaimo vietovių, kurių gyventojai 
gauna naudą iš šio centro arba aglomeracijos.

Funkcinės zonos pagal centrų skaičių: 

• Vieno centro; 

• Kelių centrų.

Funkcinės zonos pagal centro tipą:

• Didžiųjų miestų aglomeracijų;

• Ekonominių centrų;

• Mišrios 

Vieno centro FZ

Kelių centrų FZ



Didžiojo miesto aglomeracijos funkcinė zona 
(pvz. Klaipėda+)

Metropolinis centras (VLN, KNS, KLP)

Aglomeracija

Funkcinė zona

Iššūkiai:
• Miestų driekos problemų

sprendimas
• Paslaugų prieinamumas



Ekonominio centro funkcinė zona (pvz. 
Tauragė+)

Miestas (ekonominis centras)

Funkcinė zona (regiono darbo rinka)

Iššūkiai:
• Regionų ekonominių netolygumų 

mažinimas
• Paslaugų prieinamumas



Mišri funkcinė zona (pvz. Vilnius+Ukmergė+)

Centras

Aglomeracija

Funkcinė zona

Iššūkis:
Sinergija. Mažesni regioniniai
netolygumai padeda spręsti miestų
driekos problemas



Regioninė politika
„to-do“

Miestų driekos valdymas

Investicijų pritraukimas 
ekonominiuose centruose

Paslaugų konsolidavimas

Judumas

Bendradarbiavimas



Infrastruktūra B
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Judumas

Funkcinės zonos 
projektas

Nėra atskiras projektas pagal vieną veiklų grupę

Yra veiklų visuma, pagal regiono sprendžiamas 
NPP problemas ir vietos poreikius



Ačiū už dėmesį!


