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2.

FINANSAI Užtikrinti savivaldybių finansinių šaltinių stabilumą pilnai 
kompensuojant savivaldybių finansines netektis, kai dėl 
centrinės valdžios sprendimų sumažinamos savivaldybių 
pajamos ar didinamos savivaldybių išlaidos.

Didinti savivaldybių savarankiškųjų pajamų šaltinius.

Sukurti Vietos plėtros paskolų ir garantijų fondą 

ARGUMENTAI 

Šiuo metu regionų plėtrą stabdo 
pernelyg griežtas savivaldybių sko-
linimosi apribojimas - savivaldybė 
faktiškai gali skolintis tik esamai 
skolai sugrąžinti, o ne investicijoms, 
nors savivaldybių skolos dalis ben-
droje valstybės skoloje yra labai 
maža. Skolinimosi apribojimai kyla 
todėl, kad Fiskalinės sutarties įgy-
vendinimo konstituciniame įstatyme 
deficitas yra  leidžiamas tik valstybės 
biudžetui. 

ARGUMENTAI 

Šiuo metu savivaldybės iš mokesčių, 
kuriuos turi teisę reguliuoti, gauna 
tik iki 10 procentų savo pajamų.  
Siekiant stiprinti savivaldybių finan-
sinį savarankiškumą reikėtų, kad 
pajamos iš vietinių mokesčių suda-
rytų reikšmingą dalį savivaldybių 
biudžetuose.

ARGUMENTAI 

Savivaldybių biudžetų pajamų nu-
statymo metodikos įstatyme iki 
2018 metų galiojo nuostata, kad 
jeigu Seimas ar Vyriausybė priima 
sprendimus, didinančius savivaldy-
bių biudžetų išlaidas ar mažinančius 
pajamas, šie pokyčiai pilnai kom-
pensuojami atitinkamai padidinant 
savivaldybėms tenkančią gyvento-
jų pajamų mokesčio (GPM) dalį. Šis 
esminis savivaldybių finansinį sava-
rankiškumą užtikrinantis principas 
buvo pažeistas ir šiuo metu nustaty-
ta, kad planuojant ateinančių metų 
finansinius rodiklius, dėl Seimo ar 
Vyriausybės sprendimų prognozuo-
jamos savivaldybių GPM netektys 
kompensuojamos tik iš dalies (vals-
tybės biudžetui tenka 70 proc., o sa-
vivaldybių biudžetams 30 proc. GPM 
netekčių), o padidintų savivaldybių 

išlaidų kompensavimas  planuojant 
savivaldybių finansinius rodiklius iš 
viso nėra numatytas.
Centrinės valdžios sprendimai ne-
turėtų būti įgyvendinami savivaldy-
bių sąskaita. Kai sprendimus priima 
centrinės valdžios institucijos, vals-
tybės biudžetas turėtų 100 procentų 
prisiimti finansines naštas bei netek-
tis ir neperkelti dalies jų savivaldybių 
biudžetams.

ARGUMENTAI 

Savivaldybių skolinimosi galimybės 
tik iš dalies išspręstų regionų plėtros 
problemą, nes mažoms savivaldy-
bėms ar nedidelės apimties projek-
tams bankai skolinti nelinkę, be to, 
savivaldybės dažnai įgyvendina pro-
jektus, teikiančius socialinę, bet ne 
finansinę grąžą. 
Dabartinė investicijų finansavimo 
sistema kai savivaldybės centrali-
zuotai gauna lėšas iš  įvairių vals-
tybės programų ar ES struktūrinių 
fondų yra orientuota į sektorinius, 
o ne regioninius prioritetus. Vietos 
plėtros paskolų ir garantijų fondo 
įsteigimas padėtų iš esmės spręsti 
regioninės plėtros problemas.

SIŪLYMAS

Grąžinti ankstesnę biudžeto balanso 
skaičiavimo tvarką, kuri leido savi-
valdybėms didinti skolą investici-
joms finansuoti. 

SIŪLYMAS

Perduoti Savivaldybių biudžetams  
taip vadinamą prabangaus nekil-
nojamojo turto mokestį bei fizinių 
asmenų nekilnojamojo turto mokestį, 
jei jie taps visuotiniais.

SIŪLYMAS

Sugrąžinti iki 2018 m. galiojusią 
nuostatą ir kompensuoti savivaldy-
bių biudžetams centrinės valdžios 
sprendimais padidintą finansinę 
naštą ar sumažintas pajamas. 

SIŪLYMAS

Sukurti specialų finansinį instrumen-
tą – Vietos plėtros paskolų ir garanti-
jų fondą, kuris galėtų teikti paskolas 
ar (ir) paskolų garantijas savivaldy-
bių projektams, kuriems sunku rasti 
finansavimą. Toks fondas galėtų 
būti sudarytas iš ES paramos lėšų ir 
(ar) valstybės jau pasiskolintų lėšų. 
Finansiškai mažiau pajėgioms savi-
valdybėms Vietos plėtros paskolų ir 
garantijų fondas galėtų teikti ir ne-
grąžinamą finansinę paramą – sub-
sidijas investicijoms.

Atlaisvinti perteklinius savivaldybių skolinimosi suvaržymus1. 3.

4.
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2.

REGIONŲ PLĖTRA

Užtikrinti, kad Sostinės regionui priklausančios mažesnės 
savivaldybės nenukentėtų mažėjant  ES investicijoms 

ARGUMENTAI 

Regioninė politika kol kas nepasiekė 
savo pagrindinių tikslų – mažinti at-
skirtį ir užtikrinti tolygų regionų vys-
tymąsi - kadangi esminiai jos užda-
viniai ir priemonės yra centralizuoti, 
tai yra – nuleisti savivaldybėms. Sa-
vivaldybės turėtų savarankiškai įvar-
dinti konkrečius tikslus ir priemones 
juos pasiekti. 

ARGUMENTAI 

2016 m. Lietuva buvo padalinta į 
du regionus: Sostinės regioną bei 
Vidurio ir Vakarų Lietuvos regioną. 
Sostinės regiono BVP vienam gy-
ventojui pasiekė beveik 112% ES 
vidurkio, todėl ES investicijų dalis 
šiam regionui mažės. Tačiau Sosti-
nės regioną sudarančiose 8 savival-
dybėse egzistuoja dideli gyventojų 
pajamų, užimtumo, infrastruktūros, 
paslaugų kokybės, ekonominio pajė-
gumo skirtumai. 

SIŪLYMAS

Pereiti nuo siauro sektorinio požiūrio 
prie integruoto teritorinio vystymo, 
kuriame pagrindinis vaidmuo tektų 
konkretaus regiono ar savivaldybės 
teritorijos gyventojų poreikiams bei 
viešųjų paslaugų kokybei. Tai aktualu 
kalbant tiek apie ES 2021-2027 metų 
investicijos programos lėšas, tiek apie 
valstybės investicijas.

SIŪLYMAS

Užtikrinti, kad mažėjant ES investici-
joms į visą Sostinės regioną, mažes-
nėms savivaldybėms būtų skiriama 
daugiau dėmesio ir lėšų. 

Užtikrinti lygiavertę centrinės valdžios ir savivaldos 
partnerystę priimant sprendimus dėl regionų plėtros1.
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1.

ŽEMĖTVARKA

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS 
APSAUGOS SRITIS 

Sukurti integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų į 
namus sistemą pagyvenusiems ir neįgaliesiems žmonėms. 

ARGUMENTAI 

Žemės reforma iš esmės yra baigta, 
todėl centralizuotas žemės valdymo 
aktualumas akivaizdžiai mažėja, o 
ne retai ir tampa kliūtimi procesų 
greitumui ir efektyvumui. Teisė dis-
ponuoti žeme yra vienas svarbiau-
sių instrumentų, leidžiančių skatin-
ti verslo investicijas ir operatyviai 
spręsti socialinės infrastruktūros 
plėtros klausimus. Savivaldybėms 
tokia teisė leistų atsisakyti pertekli-
nių teritorijų planavimo procedūrų, 
paspartintų teritorijų vystymą ir pa-
skatintų investicijų pritraukimą.

ARGUMENTAI 

Savivaldybėse ši pagalba teikiama 
nuo 2014 metų įgyvendinant ES 
struktūrinių fondų finansuojamus 
projektus. Poreikis paslaugoms – 
labai didelis, tačiau jos teikiamos tik 
tol, kol vyksta projektai. Iki šiol šalyje 
nesukurtas  nuolat veikiančios  inte-
gruotų globos ir slaugos paslaugų 
sistemos modelis, neparengta tokių 
paslaugų finansavimo tvarka. 

SIŪLYMAS

Perduoti savivaldybėms valstybinės 
žemės patikėjimo teisę ir disponavi-
mo valstybine žeme funkcijas.

SIŪLYMAS

Sukurti nuolat veikiantį integruotų 
socialinės globos ir slaugos paslau-
gų į namus pagyvenusiems ir neįga-
liesiems žmonėms sistemos modelį 
bei užtikrinti jo funkcionavimui 
būtiną finansavimą.

Suteikti savivaldybėms teisę disponuoti valstybine žeme.1.

3.

Stiprinti subsidiarumo principo taikymą reglamentuojant saviv-
aldybių savarankiškąsias funkcijas 

ARGUMENTAI 

Skirtingai nei kitos išmokos, išmokos 
vaikams ir tikslinės kompensacijos 
neįgaliesiems iki šiol yra centrali-
zuotos. Kiekviena savivaldybė pasi-
rašo sutartį su Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija,  jos pagrindu 
gauna lėšas ir tiesiog išmoka jas 
gyventojams. 
Centralizuotas išmokų mokėjimas 
prieštarauja vietos savivaldos prin-
cipams, pažeidžia Europos Vietos 
savivaldos chartiją.  

ARGUMENTAI 

Savivaldybių savarankiškosios funkci-
jos neretai yra nepagrįstai smulkme-
niškai reglamentuojamos.
Geriausias to pavyzdys – įstatymu 
nustatytas ribojimas, apibrėžiant 
12 konkrečių socialinės apsaugos 
sričių, kurioms savivaldybės gali 
skirti piniginei socialinei paramai  
nepanaudotas lėšas. Savivaldybės 
negali savarankiškai nustatyti, kokie 
socialiniai poreikiai jų teritorijoje yra 
svarbiausi ir aktualiausi gyvento-
jams. Nepagrįstai savivaldybių sava-
rankiškumas ribojamas ir priimant 
sprendimus socialinio būsto nuomos 
srityje.

SIŪLYMAS

Priskirti savivaldybių vykdomoms 
funkcijoms išmokų vaikams ir tiksli-
nių kompensacijų neįgaliesiems mo-
kėjimą, šiam tikslui savivaldybėms 
skiriant tikslines dotacijas.

SIŪLYMAS

Įteisinti privalomas konsultacijas su 
savivalda ne tik jau parengtų teisės 
aktų derinimo, bet ir pradinio po-
litikos formavimo etape, kai tai 
susiję su atskirų savivaldybės sava-
rankiškųjų funkcijų vykdymo regla-
mentavimu, ir leisti savivaldybėms 
pasirinkti labiausiai jų poreikius ati-
tinkančius modelius.   

Perduoti savivaldybėms  išmokų vaikams ir tikslinių 
kompensacijų neįgaliesiems mokėjimą 2.
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1.

Didinti savivaldybių savarankiškumą 
bendrojo ugdymo  srityje

ARGUMENTAI 

Kokybiškos sveikatos priežiūros 
paslaugos turi būti vienodai prieina-
mos tiek didžiųjų miestų, tiek rajoni-
nių savivaldybių gyventojams.

ARGUMENTAI 

Savivaldybės, geriausiai žinodamos 
savo bendruomenės poreikius, ra-
cionaliausiai naudotų viešuosius fi-
nansus bei užtikrintų švietimo pas-
laugų prieinamumą ir kokybę savo 
gyventojams.

SIŪLYMAS

Sukurti algoritmą, kuriame būtų de-
rinama pirminės sveikatos priežiū-
ros, greitosios medicinos pagalbos 
bei ambulatorinių paslaugų teikimo 
plėtra. Savivaldybės turėtų dalyvauti 
jau pradinėse diskusijose dėl tokios 
pertvarkos tikslų ir įgyvendinimo 
modelių.

SIŪLYMAS

perduoti tikslinių dotacijų ugdymui 
administravimą ir skirstymą savival-
dybėms, taip padidinant savivaldy-
bių savarankiškumą ir atsakomybę 
už tinklo efektyvumą bei ugdymo 
rezultatus. 

Atsižvelgti į visų šalies gyventojų teisę gauti kokybiškas 
sveikatos priežiūros paslaugas, planuojant bei vykdant 
sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarką. 4.

ŠVIETIMAS 

1.

KULTŪRA

APLINKOSAUGA
Sudaryti sąlygas plėsti vandens tiekimo bei 
nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir tinkamai įvykdyti 
įsipareigojimus Europos Komisijai  

ARGUMENTAI 

Regionuose kultūros laukas nėra 
toks aktyvus kaip didžiuosiuose 
miestuose, socialiniai ir ekonominiai 
netolygumai neretai lemia ir kultūri-
nę atskirtį. 

ARGUMENTAI 

Valstybė Europos Komisijai yra įsi-
pareigojusi įvykdyti reikiamus namų 
ūkių prijungimus prie centralizuotų 
nuotekų tinklų, tačiau vandentvar-
kos įmonės, siekdamos įvykdyti 
šiuos įsipareigojimus susiduria su 
sunkumais ir stokoja valstybės insti-
tucijų pagalbos. 
Naujai vystomų teritorijų ir kaimo 
vietovių gyventojai susiduria su ne-
pakankama infrastruktūros plėtra, 
kurios neužtikrina ir kainodaros re-
guliavimas.

SIŪLYMAS

Stiprinti kultūros kūrėjų veiklos gali-
mybes bei didinti kultūros prieinamu-
mą ir įvairiapusiškumą gyventojams.

SIŪLYMAS

Užtikrinti pakankamą finansavimą 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarky-
mo infrastruktūros plėtrai, didinti 
naujų teritorijų vystytojų atsakomy-
bę už infrastruktūros sukūrimą vys-
tomose teritorijose, įdiegti nuotekų 
tvarkymo srityje “teršėjas moka” 
principą.

Kurti ir palaikyti įrankius, užtikrinančius Tolygios regionų 
plėtros programos įgyvendinimą visose šalies savivaldybėse. 1.
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ARGUMENTAI 

Atliekų tvarkymo sektorių regla-
mentuojantys teisės aktai yra vieni 
iš daugiausiai keičiamų, dažnai kei-
čiasi ir atliekų tvarkymo kainodara. 
Šie nuolatiniai pakeitimai atliekų 
tvarkymo sektoriui neleidžia stabiliai 
veikti. Lietuvos gyventojai nebesu-
pranta, kodėl jiems teikiamų paslau-
gų kokybė tik prastėja arba paslau-
gos apskritai neteikiamos, o atliekų 
tvarkymas nepinga. 

ARGUMENTAI 

Įstatymai numato, kad visos trys šiuo 
metu Lietuvoje veikiančios pakuočių 
tvarkymo organizacijos turi vykdyti 
veiklą visose savivaldybėse tomis 
pačiomis sąlygomis pagal užimamą 
rinkos dalį. Tai yra didelė adminis-
tracinė našta, nes kasmet turi būti 
pasirašyta 180 trišalių sutarčių. Nuo 
2018 metų pakuočių atliekų tvarky-
mo sistema ėmė strigti, nes minėtos 
organizacijos ėmė nebevykdyti savo 
finansinių ir veiklos įsipareigojimų. 

SIŪLYMAS

Suteikti savivaldybėms teisę sava-
rankiškai valdyti atliekų tvarkymo 
sąnaudas užtikrinant mažiausią 
galimą kainą gyventojams, taip pat 
- galimybę susitarti dėl regioninių 
kainų paskirstymo atsižvelgiant į te-
ritorijos specifiką. 

SIŪLYMAS

Keisti pakuočių atliekų tvarkymo 
modelį lėšas mokant vienai valstybės 
paskirtai organizacijai arba į valstybės 
biudžetą, vėliau lėšas paskirstant fakti-
niams pakuočių atliekų tvarkytojams. 

Stabilizuoti komunalinių atliekų tvarkymo 
apmokestinimo sistemą.

Keisti pakuočių atliekų tvarkymo ir finansavimo modelį. 

2.

3.
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ARGUMENTAI 

Jau kurį laiką savivaldybės nuo pa-
vienių namų renovacijos yra perėju-
sios prie kompleksinės – kvartalinės 
renovacijos koncepcijos, kai atnauji-
nami ne tik daugiabučiai namai, bet 
ir pasirinktame kvartale esantys vie-
šieji pastatai, inžinerinė infrastruk-
tūra, žaliosios erdvės, socialinė in-
frastruktūra, įgyvendinami tvaraus 
judumo sprendimai. Tokių projektų 
įgyvendinimą apsunkina ir lėtina tai, 
kad jokia papildoma finansinė prie-
monė kvartalinės renovacijos pro-
jektų įgyvendinimui valstybiniu lygiu 
nėra numatyta.

SIŪLYMAS

Sukurti valstybines kvartalinės reno-
vacijos rėmimo priemones ir užtikrinti 
jų pakankamą finansavimą.

Plėtoti kvartalinės renovacijos projektų įgyvendinimą 4.

lsa.lt
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