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struktura/

VISAGINAS (2020 M.)  – 0,53

SAVIVALDYBĖS INDEKSO POKYČIAI (2016-2020 M.) + 20,50 %

11/60 VIDUTINIS MĖNESINIS NETO DARBO UŽMOKESTIS (2016-
2020 M.)  + 26,75 %

25/60 UŽIMTŲ GYVENTOJŲ DALIS TARP DARBINGO AMŽIAUS 
GYVENTTOJŲ 2016 M.  - 0,67; 2020 M. - 0,77

16/60 REGISTRUOTŲ BEDARBIŲ IR DARBINGO AMŽIAUS 
GYVENTOJŲ SANTYKIS 2016 M. -0,13; 2020 M. – 0,15

48/60 GYVENAMAS  FONDAS: NAUDINGAS PLOTAS TENKANTIS 
VIENAM GYVENTOJUI 2016 M.  - 33,10; 2020 M. – 35,40



DEMOGRAFIJA

2016-2021 m. laikotarpiu  
gyventojų skaičius 

savivaldybėje  nuolat mažėjo, 
tik 2021 m. pradžioje pradėjo 

didėti. 

Daugiausiai išvyko jauni 
žmonės.

Miesto bendruomenė senėjo. 

Identifikuotos, iškeltos problemos, priežastys

• Mieste pastebima vaikų iki 14 m. augimo tendencija, tačiau auga senjorų 
(65+) dalis.

• Visagino miesto gyventojų tankis atitinka didmiesčiuose gyvenančių 
gyventojų tankį, tačiau kartu yra vienas sparčiausiai retėjančių miestų.

• Mieste sparčiai mažėja gimstamumas ir moterų dalis amžiaus grupėse nuo 
5 iki 39 metų.

• Visagine mirusiųjų skaičius auga greičiau, nei Lietuvoje. Tai didžiausias 
rodiklio augimas Lietuvoje, ir atotrūkis nuo kitų savivaldybių yra beveik 
dvigubas.

• Mirties priežastys panašios kaip ir Lietuvoje, tačiau daugiau nei Lietuvoje 
mirštančiųjų nuo piktybinių navikų, virškinimo sistemos ligų, endokrininių 
ligų, cukrinio diabeto, kepenų cirozės.

• Atvykstančiųjų skaičius mažėja, tačiau taip pat mažėja ir išvykstančiųjų 
skaičius (kuris dabar yra geriausias Lietuvoje).

• Atvykstančiųjų į savivaldybę šalies viduje skaičius kartu su Panevėžio miestu 
yra mažiausias Lietuvoje.



EKONOMINĖ APLINKA, VERSLAS, 
DARBO RINKA

Žemas materialinių ir tiesioginių 
investicijų skaičius, 

konkurencingumas ir gebėjimas 
pritraukti investicijas.

Pramoninės paskirties teritorijos 
yra pernelyg fragmentiškos, mažos 
ir dažniausiai  turtas ir žemė aplink 

jas priklauso privatiems 
savininkams. 

Investuotojams, kurie nori plėsti 
gamybą ar investuoti, tai yra dažna 

kliūtis.

Neišnaudojamas sukurtos 
infrastruktūros potencialas 

ekonominei-pramoninei veiklai 
teritorijose šalia IAE.

Identifikuotos, iškeltos problemos, priežastys

• Savivaldybės teritorijoje esančios pramonės teritorijos (žemės sklypai) menkai 
vystomos:

• Karlų k. teritorijoje (buv. IAE aptarnavimo įmonių zona) veikia pramonės 
įmonės, tačiau didelė dalis sklypų neįveiklinti/įveiklinti iš dalies/ 
neinvestuojama į pramonės vystymą;

• Karlų k. (Smart park) 10 ha sklypas (buv. karinis miestelis) įveiklintas, tačiau 
šalia esanti teritorija link Visagino miesto valdoma privačių asmenų, 
nevystoma, apleista, neprižiūrima;

• Drūkšinių k. (šalia Ignalinos AE) laisvi valstybinės žemės sklypai (~212 ha,            
~ 70 ha) – potencialas stambioms investicijoms, energetikai;   



EKONOMINĖ APLINKA, 
VERSLAS, DARBO RINKA

Per mažai išnaudojamas esamas 
savivaldybės teritorijoje 

infrastruktūros potencialas.

Neužtikrinama informacijos 
sklaida potencialiems 

investuotojams apie mieste 
esamą ir naujai sukurtą 

infrastruktūrą.

Ribota teisinė aplinka ir svertai  
nuolatiniam darbui su 
apleisto/nenaudojamo 

turto/sklypų savininkais.

• Miesto infrastruktūra pritaikyta paslaugų/prekybos/smulkios gamybos verslams
vystytis, tačiau dėl tankaus užstatymo daugiabučiais gyvenamaisiais namais trūksta
žemės sklypų/pastatų/plotų tinkamų smulkiam verslui kurtis ekonomiškai
patraukliuose miesto vietose;

• Nėra suformuotų žemės sklypų smulkiems verslams įsikurti Visagino mieste;

• Trūksta komercinės veiklos (bendradarbystės) erdvių verslo plėtrai (prekybai,
maitinimo taškams, mažiems (šeimos) verslams ir pan.);

• Menkai vystoma e. komercija;

• Neišvystyti mechanizmai įpareigojantys turto savininkus baigti statyti/išvalyti
teritorijas/parduoti nereikalingą turtą investicijoms;



EKONOMINĖ APLINKA, 
VERSLAS, DARBO RINKA

Nėra sukurta verslumo 
skatinimo ir talentų pritraukimo 

programų. 

Verslumo lygis stipriai atsilieka 
nuo šalies vidurkio. 

• Vyrų ir moterų užimtumo lygis pagal amžių, 15–64 m. 69 proc. 62 proc.

• Registruoti bedarbiai 713 asm. 891 asm.

• Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto 1512 Eur 1119 Eur

• 2021 m. pradžioje Visagino savivaldybėje tūkstančiui gyventojų teko 24,09 veikiančio
ūkio subjekto.

• Daugiausiai ūkio subjektų veikė kitoje aptarnavimo veikloje (100), didmeninės ir
mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veikloje
(79), statybos veikloje (43).

• Asmenų, dirbančių pagal verslo liudijimus/IVP auga

• Apie 60-70 proc. SVV įmonių dalį sudaro
smulkios įmonės, turinčios nuo 0-4 darbuotojų.



EKONOMINĖ APLINKA, 
VERSLAS, DARBO RINKA

KAIP PROBLEMAS GALĖTUME 
IŠSPRĘSTI?

• Infrastruktūros objektų ir žemės sklypų detalus įvertinimas, teisinės aplinkos
analizė, galimybių ir svertų kūrimas transformuoti apleistas/nenaudojamas
teritorijas į ekonomiškai gyvybingas

• Turimos savivaldybės infrastruktūros pertvarkymas į potencialas
komerciniams/verslo/ekonominiams subjektams įsikurti (ypatingai atsižvelgiant į
rinkos poreikius).

• Investicinio potencialo viešinimas ir rinkodaros kampanijos.

• Paramos verslui (administracinės, finansinės ir pan.) stiprinimas.

• Kryptinga verslo parama tikslinėms grupėms nustatytu laikotarpiu, pavyzdžiui:

• Jaunas verslas – pagalba įveikti pirmųjų metų ribą, palydime į augantį verslą
(Spiečius)

• Priešpensijinio amžiaus asmenų veiklos – papildomo užimtumo skatinimas,
sveikatos rodiklių skatinimas, bendravimo su jaunimu skatinimas;

• Kūrybinės industrijos ir energetikos SVV – plėtojimas sričių, kurios svarbios
miestui

• Socialinis verslas – naujų viešųjų paslaugų kūrimas ir esamų tobulinimas skirtų
pažeidžiamoms grupėms, socialinių problemų sprendimas;

• Jaunimo verslai – jaunimo verslumo didinimas, skatinant jį grįžti ar likti mieste.



STATYBA, NEKILNOJAMOJO TURTO 
RINKA, GYVENAMASIS BŪSTŲ 

FONDAS

IDENTIFIKUOTOS  PROBLEMOS :

Visagino mieste 253 daugiabučiai gyvenamieji 
namai, neišvystytas individualios (mažaaukštės) 
statybos sektorius, menkai vystoma gyvenamojo 

fondo statyba. Lyginant 2016-2019 m. 
gyvenamasis fondas (naudingasis plotas) 

padidėjo 1,02 proc.  (pastatytas 1 gyvenamasis 
namas)

Nebaigtų statyti ir apleistų statinių gausa

Nepakankamas geros kokybės socialinio  būsto 
fondas, biudžeto lėšos naudojamos prastos 
kokybės tuščio socialinio būsto išlaikymui ir 

mokesčiams už komunalines paslaugas 

Pasyvus asmenų domėjimasis ir naudojimasis 
kitomis paramos formomis nei socialinio būsto 

nuoma

Visagino savivaldybėje nesuskaitmenizuotas 
valdomas nekilnojamasis turtas, jo būklė, 

pasirengiant valdyti investicijas ir turto gyvavimo 
ciklą remiantis turimais duomenimis

Neparengta nekilnojamojo turto valdymo 
strategija

Identifikuotos, iškeltos problemos, priežastys

• Ne visi neprižiūrimi statiniai yra identifikuoti. Dėl kai kurių iš jų yra išduoti statybą leidžiantys 
dokumentai, tačiau jų savininkai tik parengia projektą dėl statinio užbaigimo ir gauna statybą 
leidžiantį dokumentą, tačiau statybos neužbaigia

• Iki 2022 metų nevykdytas nekilnojamojo turto pardavimas aukcionuose

• Daugėja socialiai pažeidžiamų žmonių srautas iš kitų rajonų (ypač iš didesnių miestų, kitų valstybių) 
(dėl bendrabučiuose esamų patalpų)

• Visagine gyvena atvykę iš kitų šalių žmonės, vyresnio amžiaus - vieniši, menki skaitmeniniai įgūdžiai 
riboja galimybes gauti pagalbą ar paslaugas

• Dėl santykinai pigesnio būsto ir didesnių galimybių gauti socialinį būstą atvyksta mažas pajamas 
gaunantys (ar iš soc.pašalpų gyvenantys) asmenys, nepasiturinčios šeimos. Nėra aktyvių integracijos į 
darbo rinką, prisidedant prie miesto gerovės, programų/motyvacijos mechanizmų

• Visagino savivaldybėje jaunos šeimos, nesinaudoja parama įsigyjant pirmąjį būstą regionuose, taip 
pat asmenys ar šeimos turintys teisę į Valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kredito dalį 
nesinaudoja šia parama

• Per laikotarpį nuo 2017 metų iki 2021 metų Visagino savivaldybės socialinio būsto fondas padidėjo 
40 butų, tačiau 2021 m. pab. laukiančiųjų eilėje buvo 185 asmenys arba šeimos, šis sąrašas per 3 
metus padidėjo 52 asmenimis. Per 3 metus vidutiniškai socialiniais būstais aprūpinama 17 asmenų. 
Darant prielaidą, kad į metus būtų aprūpinta po 17 šeimų, visus asmenis aprūpinti būstu reikėtų apie 
10 metų

• Informacija apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, investicijų 
projektus, parduodamą, perduotą panaudai, nuomojamą ilgalaikei ir trumpalaikei nuomai turtą 
nėra suskaitmeninta ir dalis jos nėra viešai prieinama, tai sukelia nepatogumus asmenims norintiems 
kurtis ar investuoti Visagino savivaldybėje

• Neparengta turto valdymo strategija 



Pagal individualių gyvenamųjų namų kvartalo (sklypų) detalųjį 
planą Visagino mieste, suplanuotoje teritorijoje naujuose 
sklypuose statyti vienbučius gyvenamuosius namus

Žemės sklypų, nebaigtų statyti pastatų infrastruktūrą pritaikyti 
investicijoms (įskaitant ir apleistas privačias teritorijas)

Skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę

Planuoti 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą 
socialinio būsto plėtrai ir miesto infrastruktūros neįgaliųjų 
poreikiams pritaikyti

Nuolat viešinti informaciją apie galimybę jaunoms šeimos,
pasinaudoti parama įsigyjant pirmąjį būstą regionuose, teise į
Valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kredito dalį bei galimybę
šeimoms ir asmenims nuomotis būstą rinkoje ir pasinaudoti iš
Valstybės teikiama daline kompensacija už būsto nuomą

Parengti turto valdymo strategiją ir skaitmenizuoti savivaldybėje 
esamą turtą

STATYBA, 
NEKILNOJAMOJO TURTO 
RINKA, GYVENAMASIS 
BŪSTŲ FONDAS

KAIP PROBLEMAS GALĖTUME 
IŠSPRĘSTI?



TURIZMAS IR REKREACINĖ APLINKA

IDENTIFIKUOTOS  PROBLEMOS :

Neaktualizuotas  Visagino 
savivaldybėje esantis žmogiškasis, 
kultūrinis ir branduolinis paveldas, 

mažai inovatyvių edukacinių 
programų, prasta rinkodara

Identifikuotos, pagrindinės problemos, priežastys

• Nepakankamai išvystytas turistų aptarnavimo sektorius. Nėra turistinių 
maršrutų, objektų ženklinimo ir trūksta informacijos apie turizmą 
savivaldybėje, gamtos ištekliai neparengti ir nepritaikyti atvykstamajam 
turizmui

• Nepakankamas maitinimo, apgyvendinimo, pramogų paslaugų kiekis ir kokybė

• Neišnaudojamas energetikos regiono potencialas pritraukiant Lietuvos ir 
užsienio turistus

• Turizmo sektoriuje veikia smulkios įmonės, apie kurias informaciją sudėtinga 
rasti, reikalingos lėšos bendroms rinkodaros programoms, kurios pabrėžtu 
savivaldybės išskirtinumą

• Trūksta patyriminių, aktyvių ir inovatyvių turizmo priemonių ne sezono metu -
menka sveikatinimo ir rekreacijos paslaugų pasiūla

• Savivaldybei priklausanti infrastruktūra, kurią būtų galima pritaikyti poilsio ir 
pramogų veiklai vykdyti, yra pasenusi, apleista ir nenaudojama pagal paskirtį 
arba poreikį



TURIZMAS IR REKREACINĖ 
APLINKA

KAIP PROBLEMAS GALĖTUME 
IŠSPRĘSTI?

• Visagino daugiakultūrį potencialą panaudoti turizmo plėtrai
• Palankią Visagino savivaldybės teritorijos geografinę padėtį tarp Zarasų ir Ignalinos, plačiai žinomų Lietuvoje savo

turistiniais ištekliais, išnaudoti vietiniams bei atvykstantiems turistams pritraukti
• Sukurti patyrimines edukacines programas Visagino rekreacijos paslaugų centro filiale „Visagino parkas“ IAE

valdymo pulte
• Planuoti 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą rekreacinės infrastruktūros

modernizavimui/sukūrimui Visagino savivaldybėje
• Gyventojus, ypač senjorus, mokytojus, statybininkus, atominės inžinierių ir pan., įtraukti į turizmo įvaizdžio

kūrimą ir gyvosios istorijos perdavimą
• NVO ir verslo sektorių orientuoti į kryptingą turizmo vystymą prisidedant prie turizmo rėmimo programų ir

priemonių rėmimo

Energetikos (branduolinė), mokslo tematika

Urbanistika

Menas ir kūryba

Gamtinis, ekologinis turizmas

Daugiatautiškumas

VISAGINO SAVIVALDYBEI 
BŪDINGŲ TEMŲ 

VYSTYMAS: 
Veiklų ir vystymo 

ambasadoriai

Atominis Visaginas
Urban stories

Visagino miesto muziejus

Menų akademija, Edukacijų centras, 
VKC, “Taškas“, VEPA

VTPC, verslas

VSA, VTPC, VEPA, IAE

VKC, Tautinės bendrijos, Visagino 
miesto muziejus



ŠVIETIMAS 

IDENTIFIKUOTOS  PROBLEMOS :

Identifikuotos pagrindinės problemos, priežastys

• Žemas lietuvių kalbos mokėjimo ir vartojimo lygis (mokinių, pedagogų, tėvų, visos 
bendruomenės)

• Pedagoginių darbuotojų stygius dėl amžiaus didėjimo, dėl siauros specializacijos, 
dėl nepakankamo valstybinės kalbos mokėjimo; ypač trūksta švietimo pagalbos 
specialistų (jų trūksta visoje šalyje, naujus pritraukti sudėtinga iš dalies ir dėl 
Savivaldybės kalbinės aplinkos)

• Vangiai vyksta kokybiniai pokyčiai (kompetencijos, vadyba, lyderystė, iniciatyvos)

• Nepakankama specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (tarp jų ir turinčių 
išskirtinių gabumų) integracija ir ugdymo kokybė. Mokytojų kompetencijų šioje 
srityje stoka. Švietimo įstaigų infrastruktūra, materialinė bazė, ugdymo(si) aplinkos 
nepakankamai pritaikytos įtraukiajam ugdymui, neatitinka šiuolaikinių reikalavimų

• Trūksta inžinerinį mąstymą ugdančių tiriamųjų laboratorijų, kur būtų sutelktos 
modernios technologijos ir geriausieji žmogiškieji ištekliai. Inovatyvių sprendimų 
diegimo srityje nevystoma partnerystė tarp skirtingų švietimo veikėjų; verslo 
nedalyvavimas švietime

• Vis dar didesnė dalis neformaliojo švietimo programų vykdomos ne valstybine 
kalba

Žemi mokinių lietuvių kalbos ir 
literatūros dalyko mokymosi 
pasiekimai

Ugdymo(si) sąlygos ir prieinamumas 
nepakankamai užtikrina individualius 
kiekvieno vaiko gebėjimus, galias ir 
poreikius

Pedagogų amžiaus „senėjimas“, 
šiuolaikinių kompetencijų stoka bei 
specialistų trūkumas ir pastovių 
vadovų dalyje švietimo įstaigų 
neturėjimas

Silpnai diegiamos inovacijos ir 
technologijos, integruojančios 
formalųjį bei neformalųjį švietimą bei 
profesinį mokymą



ŠVIETIMAS 

KAIP PROBLEMAS GALĖTUME 
IŠSPRĘSTI?

• Plėtoti bendradarbiavimą ir partnerystę  tinklaveikos tarp 
mokyklų grįstu principu: kurti atvirumu grįstus mokyklų 
tarpusavio bendradarbiavimo naujos kokybės ryšius, pasitelkti 
valstybinio ir regioninio lygmens tikslinių programų ir projektų 
teikiamas galimybes

• Kurti individualius mokinių ugdymosi poreikius tenkinančių 
esamų sąlygų veiksmingumo didinimą ir naujų kūrimą:
modernizuojant mokyklų pastatus, fizines mokymosi aplinkas, 
diegti inovacijas (technologines, skaitmenines, edukacines, 
ugdymo turinio, metodologines, vadybos, profesines, 
dalykines), pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių (tarp jų ir 
atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) vaikų ugdymo(si) 
reikmėms bei įtraukčiai užtikrinti

• Plėtoti sąlygas valstybinės kalbos žinių, ugdymo(si) kokybės 
bei vartojimo įgūdžių gerinimui: kryptingai skiriant prioritetą 
ir skatinant bei remiant atitinkamas planavimo priemones 
mokytojų kryptingo kvalifikacijos tobulinimo, netradicinių / 
naujų ugdymo metodų ir formų taikymo, neformaliojo vaikų 
švietimo, ikimokyklinio ugdymo, socializacijos ir kultūros 
srityse



SPORTAS 

IDENTIFIKUOTOS  PROBLEMOS :

Švietimo/sportinio rengimo  įstaigų 
personalui senėjant, susiduriama su 

kvalifikuoto personalo stoka, vyresniojo 
amžiaus specialistai nemoka valstybinės 

kalbos

Pasenusi ir aukšto meistriškumo varžyboms 
bei neįgaliųjų poreikiams nepritaikyta 

infrastruktūra

Identifikuotos, pagrindinės problemos, priežastys

• Visagino savivaldybės sporto ugdymo įstaigų sportininkai mažai dalyvauja 
aukšto meistriškumo varžybose 

• Visagino savivaldybėje nėra futbolo ir krepšinio komandų, kurios dalyvauja 
aukšto meistriškumo varžybose ir suteikia galimybę tęsti sportinę karjerą 19-
29 metų sportininkams 

• Visagino savivaldybėje trūksta sporto medicinos specialistų (tiek dalyvavimui 
varžybose, tiek sportininkų sveikatos patikroms)

• Nėra vieningos viešinimo sistemos, kur reguliariai būtų talpinama informacija 
apie sportininkų pasiekimus, sporto, fizinio aktyvumo ir sveikatingumo 
galimybes mieste

• Sportinio ugdymo/rengimo įstaigose pasenusi įranga, inventorius

• Nė viena sportinio ugdymo/rengimo įstaiga nesudaro sąlygų neįgaliųjų 
sportui, fiziniam aktyvumui

• Atvykstantiems jauniems sporto specialistams nesudaromos galimybės gauti 
darbo krūvį, o vyresnieji treneriai nenoriai atnaujina kompetencijas arba dėl 
kalbos nemokėjimo to daryti negali



SPORTAS 

KAIP PROBLEMAS GALĖTUME 
IŠSPRĘSTI?

• Ieškoti galimybių pastatyti universalią sporto areną, pritraukiant 
lėšas iš ES, VB rėmimo fondų

• Atnaujinti mokyklų sporto sales ir jų infrastruktūrą, kad jos galėtų 
būti naudojamos žiemos laikotarpiu fizinio aktyvumo veikloms 
vykdyti, sporto infrastruktūra turi būti atviresnė bendruomenei

• Tinkamai organizuotas sporto įstaigų veiklos viešinimas galėtų 
pakeisti visuomenės požiūrį į fizinio aktyvumą ir aukšto meistriškumo 
sporto svarbą

• Didinant investicijas į sporto bazių statybą ir renovaciją didėtų 
sportuojančiųjų skaičius, teikiamų sporto ir sveikatingumo 
paslaugų kokybė ir įvairovė

• Visagino ligoninės bazėje galima atidaryti sportinės medicinos 
centrą, kuris padėtų išspręsti aibę problemų dėl sporto renginių 
medicininio aptarnavimo, aukšto meistriškumo sportininkų gydymo ir 
medicininių apžiūrų

• Toliau didinti mokyklinio amžiaus vaikų įtrauktį į fizinio aktyvumo 
veiklas

• Sudaryti sąlygas didelio masiškumo ir/arba aukšto meistriškumo 
varžyboms, renginiams organizuoti



KULTŪRA
IDENTIFIKUOTOS  PROBLEMOS :

Visagino viešosios bibliotekos infrastruktūra, 
vidaus erdvės neatitinka šiuolaikinių 

reikalavimų ir bendruomenės lūkesčių

Visagino miesto muziejaus kūrimasis 
komplikuotas ribotų išteklių ir prieštaringų 

bendruomenės lūkesčių.
Kultūros finansavimas nepatenka tarp 

prioritetinių sričių, tačiau lūkesčiai iš kultūros –
maksimalios kokybės ir inovacijų

Siekiant įgyvendinti naujas kultūrines 
iniciatyvas tenka tai daryti mažinant 

finansavimą kitoms kultūros veikloms.
Kultūros centro turima įranga, inventorius 

riboja galimybes pasikviesti scenos 
profesionalus, įgyvendinti kūrybines inovacijas

„Laisvieji“ Visagino kūrėjai gana uždari, 
veikiantys mažoje bendruomenėje

Kultūra ir ekonominė veikla vis dar atskiriamos 
viena nuo kitos, kūryba – tai papildomas 

užsiėmimas, o ne pagrindinė veikla

Identifikuotos pagrindinės problemos, priežastys

• Sensta esami specialistai, o jaunimas išvykęs į studijas negrįžta į miestą 

• Materialinė bazė pasenusi ir per siauros paskirties, infrastruktūra nepritaikyta 
neįgaliesiems

• Kultūros sektoriaus personalas stokoja tarpdisciplininių kompetencijų, trūksta 
motyvacijos, paskatų

• Sumenkęs dėmesys mėgėjų menui, kurie užtikrina Dainų švenčių tradicijos 
tęstinumą savivaldybėje (grėsmė Visaginui nunykti iš Dainų švenčių tradicijos 
kultūrinio lauko)

• Silpnas ir nestiprinamas nevyriausybinis kultūros sektorius

• Visose kultūros įstaigose trūksta pareigybių darbui su tikslinėmis grupėmis, 
kūrybiniam ir vadybiniam (plačiąja prasme) darbui vykdyti

• Trūksta bendradarbiavimo/tinklaveikos tarp kultūros, švietimo įstaigų

• Kultūra finansuojama likutiniu principu

• Nemažai kūrėjų nesiryžta įregistruoti savo veiklos vengdami administracinės 
naštos

• Blogas privažiavimas, parkavimosi galimybės prie kultūros įstaigų pastatų



KULTŪRA

KAIP PROBLEMAS GALĖTUME 
IŠSPRĘSTI?

• Puikioje  gamtinėje  aplinkoje rengti įvairaus pobūdžio kūrybines stovyklas, plenerus

• Rengti ir turizmo atstovams pristatyti tautinių bendrijų edukacines programas

• Kultūros specialistų pritraukimui/motyvavimui parengti ir taikyti priemonių paketą

• Vykdyti tikslingą vadybą  su iš Visagino kilusiais kūrėjais ir profesionalais (jų programų, projektų 
vykdymas Visagine, dalies veiklos perkėlimas, kt.)

• Įkultūrinti viešąsias erdves, pritaikyti lauko erdves (lauko scenos įrengimas). Infrastruktūrą pritaikyti 
neįgaliesiems – užtikrinant prieinamumą. Tikslingai atnaujinti VKC įrangą ir inventorių. Prie kultūros 
įstaigų įrengti privažiavimus, transporto stovėjimo aikšteles

• Įgalinti ir instituciškai sustiprinti NVO, iš jų pirkti paslaugas

• Įkurti kūrybinio verslo ir pavienių kūrėjų skatinimo mechanizmą (pvz., kūrybinis hubas). Skatinti 
kūrybinių/meno rezidencijų kūrimąsi ir  veiklų palaikymą

• Pagal šių dienų poreikius peržiūrėti kultūros įstaigų pareigybes iš esmės, didinti jas pagal 
dabartinius poreikius

• Įrengti naują pastatą, kuriame įsikurtų  moderni biblioteka ir muziejus

• Didinti visų žanrų profesionaliosios kultūros pasiekiamumą/prieinamumą. Stiprinti kultūros ir 
švietimo įstaigų tinklaveiką

• Savivaldybei paskatinus, įkurti profesionalią galeriją ar ekspozicijų erdvę

• Užtikrinti kokybišką vadybinį darbą su mėgėjų meno kolektyvais (aprūpinimas, motyvavimas)

• Sustiprinti tarpmiestinį/tarptautinį bendradarbiavimą.

• Kultūros laukui reaguoti į sparčiai senstančios bendruomenės poreikius

• Visoms kultūros įstaigoms aktyviai dalyvauti projektinėse veiklose – rengti ir įgyvendinti



SOCIALINĖ APLINKA IR 
SVEIKATOS PRIEŽIŪRA 

IDENTIFIKUOTOS  PROBLEMOS :

Senstantis sveikatos priežiūros įstaigų 
personalas, kvalifikuotų gydytojų trūkumas

Nusidėvėjusi sveikatos priežiūros įstaigų 
inžinerinė infrastruktūra ir gydymo įranga 

reikalauja didelių investicijų

Ribota sveikatos ir socialinių paslaugų ar 
specializuotos pagalbos kai kurioms 

socialinėms grupėms pasiūla

Socialinės atskirties ir rizikos grupės 
asmenų skaičiaus didėjimas. 

Identifikuotos pagrindinės problemos, priežastys

• Jauni gydytojai neatvyksta, nes nemoka rusų kalbos, o  nemaža dalis 
gyventojų nešneka lietuviškai

• Neužtikrinamos kokybiškos darbo sąlygos, dideli gydytojų darbo krūviai

• Nepakankamos investicijos į sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros 
atnaujinimą

• Nėra programos (strategijos), padėsiančios įtraukti į socialinių paslaugų 
kūrimą ir plėtojimą bendruomenes, nevyriausybines organizacijas ir 
pan.

• Trūksta sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų asmenims, turintiems 
psichikos sutrikimų ar intelekto vystymosi sutrikimų

• Silpnas socialinių paslaugų ir sveikatinimo srityse veikiantis 
nevyriausybinis sektorius

• Didžioji dalis miesto infrastruktūros nėra pritaikyta neįgaliųjų 
poreikiams



SOCIALINĖ APLINKA IR 
SVEIKATOS PRIEŽIŪRA 

KAIP PROBLEMAS GALĖTUME 
IŠSPRĘSTI?

• Rengti kompleksines jaunų gydytojų pritraukimo dirbti Visagino 
savivaldybėje programas

• Siekti gauti finansavimą projektų socialinių inovacijų srityje 
įgyvendinimui

• Planuoti 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą į 
sveikatos priežiūros įstaigų atnaujinimą ir socialinių paslaugų 
asmenims, turintiems psichikos sutrikimų ar intelekto vystymosi 
sutrikimų infrastruktūros kūrimą

• Rengti programas (strategijas), padėsiančias įtraukti į socialinių 
paslaugų kūrimą ir plėtojimą bendruomenes, nevyriausybines 
organizacijas ir pan.

• Skatinti socialinių paslaugų ir sveikatinimo srityse veikiantį 
nevyriausybinį sektorių

• Teikti integruotą pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą 
bei socialines paslaugas

• Didinti gyventojų sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą bei psichologinį 
(emocinį) visuomenės atsparumą

• Stiprinti sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų srities darbuotojų 
profesines kompetencijas



VIEŠASIS SAUGUMAS 

IDENTIFIKUOTOS  PROBLEMOS :

Policijos paslaugų mažėjimas, nėra visą 
para dirbančio komisariato (policija dėl 
pertvarkos „nutolinta“ nuo gyventojų)

Priešgaisrinių saugos reikalavimų 
neužtikrinimas pagal teisės aktų 

reikalavimus

Trūksta finansavimo nuolatinių kolektyvinių 
apsaugos statinių įrengimui  ir aprūpinimui 

materialinėmis priemonėmis

Identifikuotos pagrindinės problemos, priežastys

• Vidutiniškas, kaip  šalies didmiesčiuose registruojamas nusikalstamų 
veikų, tenkančių tūkstančiui gyventojų, skaičius

• Mažėjantis viešąją tvarka užtikrinančių pareigūnų skaičius 

• Didėjantis recidyvinis nusikalstamumas 

• Nusikaltimų elektroninėje erdvėje skaičiaus augimas 

• Aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimas

• Žemas gyventojų informacinių technologijų naudojimo lygis

• Butuose, naudojama netvarkinga elektros instaliacija, užkraunami 
atliekomis ar nenaudojamais daiktais evakuacinius praėjimai, 
neįrengiami dūmų detektorių ir kt.) 



VIEŠASIS SAUGUMAS 

KAIP PROBLEMAS GALĖTUME 
IŠSPRĘSTI?

• Dalyvauti saugios kaimynystės programų įgyvendinime

• Diegti inovatyvias, modernias (prototipines) teisės 
pažeidimų kontrolės ir visuomenės informavimo sistemas 
savivaldybėje

• Intensyviau vykdyti prevencinių nusikaltimų ir 
administracinių nusižengimų mažinimo, viešojo saugumo ir 
priešgaisrinės saugos didinimo programų įgyvendinimą

• Didinti jaunimo organizacijų, bendruomeninių ir 
nevyriausybinių organizacijų, švietimo įstaigų dalyvavimą 
viešojo saugumo srityje

• Skatinti gyventojus naudotis e-paslaugomis 



JAUNIMAS

IDENTIFIKUOTOS  PROBLEMOS :

Mažiausias jaunimo skaičius Lietuvoje  
ir didžiausias jaunų asmenų bedarbių 

skaičius

KAIP PROBLEMAS GALĖTUME 
IŠSPRĘSTI?

• Jaunimas po vidurinės mokyklos išvyksta studijuoti ir negrįžta

• Jaunimas pragmatiškesnis, nebe toks pilietiškas, nelieka lyderių jaunimo 
organizacijose

• Neišnaudojamos savanorystės galimybės 

• Siekiama aktyvaus įsitraukimo galimybės Jaunimo organizacijose (NVO)

• Visagine palankios sąlygos jaunoms šeimoms kurtis ir gyventi

• Galimybė Visagino edukacijų centrui ar kitoms įstaigoms teikti Erasmus+ ar 
Europos solidarumo projektus

• Skatinti jaunimą grįžti į Visaginą ir steigti savo verslus su lengvatomis (pvz., 
būstas, SVV programa jaunimui)

• Finansuoti atskiras jaunimo iniciatyvas iš savivaldybės biudžeto lėšų



NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS 

IDENTIFIKUOTOS  PROBLEMOS :

Nėra numatyta strateginių priemonių ar 
veiksmų plano, kurie būtų orientuoti į 
sąlygų Visagino savivaldybėje NVO veiklai 
gerinimą, NVO plėtrą ir stiprinimą

Viešųjų paslaugų perdavimo NVO rodiklis 
Visagine vienas prasčiausių

KAIP PROBLEMAS GALĖTUME 
IŠSPRĘSTI?

• Savivaldybėje nėra specialisto, kuriam būtų pavesti NVO klausimai ir jis būtų kompetentingas 
šioje srityje

• Viešųjų paslaugų perdavimo NVO rodiklis Visagine vienas prasčiausių (ta pati problema buvo 
įvardinta ir prie kultūros)

• NVO tarybos veikla tik formali

• NVO sektoriui trūksta gebėjimų rengti ir įgyvendinti didesnius projektus (kalbos barjeras, 
patirties neturėjimas, išteklių stoka)

• Patalpų NVO veikloms klausimas neišsprendžiamas daug metų

• Parengti strateginį dokumentą su veiksmų planu, kurių tikslas – planingai gerinti sąlygas 
Visagino savivaldybėje NVO veiklai, veiksmingai stiprinti NVO

• Imtis veiksmingų priemonių, kad NVO tarybos veikla būtų efektyvi, aktyvi ir kokybiška

• Paskirti savivaldybės administracijoje kompetentingą NVO srityje specialistą, kurio funkcijos 
būtų orientuotos į NVO

• Kaupti duomenis apie savivaldybės teritorijoje veikiančias NVO, juos analizuoti, formuoti 
išvadas ir planuoti atitinkamas priemones

• Nuolat vertinti, vykdyti tyrimus, padedančius įvertinti NVO veiklos kuriamą vertę savivaldybės 
gyventojams, tai aktyviai viešinti bendruomenėje

• Aktyviai didinti viešųjų paslaugų perdavimo NVO rodiklį

• Pastebimai didinti savivaldybės NVO projektų finansavimo konkurso biudžetą



URBANISTINIS PLANAVIMAS 

IDENTIFIKUOTOS  PROBLEMOS :

• Pasenę/neaktualūs Savivaldybės bendrųjų planų sprendiniai 

• Neparengti miškotvarkos projektai

• Ilgos Individualių namų kvartalo įrengimo procedūros

• Nėra numatytų pagrindinių miesto aplinkos estetinio formavimo principų 
(Visagino architektūros kodo)

• Miesto mažosios architektūros ir rekreacinės infrastruktūros būklės blogėjimas

Valstybinės reikšmės miškai (miesto teritorijoje) ir 
IAE apsaugos zona riboja verslo ir rekreacinės 
infrastruktūros plėtros galimybės

Miesto urbanizuoto kraštovaizdžio bendros 
erdvinės struktūros vieningumo, architektūros 
tapatumo ir savitumo mažėjimas

Urbanizuotų ir natūralių plotų santykio 
blogėjimas, užstatymo (nelaidžių dangų) plotų 
didėjimas, želdynų, atliekančių ekologinę 
kompensacinę funkciją, plotų mažėjimas

Miesto „plynlaukiai“ ir apleistos teritorijos

KAIP PROBLEMAS GALĖTUME IŠSPRĘSTI?

Siekti, kad būtų priimti teisės aktai panaikinantis/sumažinantis IAE apsaugos 
zoną

Bendradarbiauti su Latvijos pasienio teritorijomis ir Daugpilio miestu, siekiant 
gerinti  mobilumą

Apleistų (nenaudojamų) teritorijų konversija ir pritaikymas besikeičiantiems 
miestiečių poreikiams

Bemotorio transporto naudojimo populiarumo didėjimas



TRANSPORTAS IR SUSISIEKIMAS 

IDENTIFIKUOTOS  PROBLEMOS :

Susisiekimo su didžiais miestais laiko ir 
atstumo santykis (traukinys važiuoja 3 val, 

autobusas 2 val., lengvuoju automobiliu apie 
2 val). Sudėtingas susisiekimas su regionu -
reikalingas greitaeigis ar bent jau normalus 

traukinys iš / į Vilnių bei Daugpilį

Prastai išvystytas visuomeninis transportas 
savivaldybės vidaus teritorijoje ir su šalia 

besiribojančiomis savivaldybėmis

Prasta privažiuojamųjų kelių dangos kokybė, 
ypač už miesto teritorijų

Perpildyti automobiliais miesto daugiabučių 
gyvenamųjų kvartalų kiemai. Didžioji dalis 
automobilių mieste dyzeliniais, benzino 

varikliais (didina miesto oro taršą)

Identifikuotos pagrindinės problemos, priežastys

• Nelankstus AB "Lietuvos geležinkeliai" požiūris į nuo sostinės nutolusių regionų 
vystymąsi

• Nėra bendradarbiavimo tinklo tarp kaimyninių savivaldybių,  nelankstūs ir 
nepritaikyti vartotojų poreikiams maršrutai, neekonomiškas transportas

• Neišvystytos socialinio taksi paslaugos žmonėms su spec. poreikiais

• Nebaigta išvystyti dviračių takų infrastruktūra, nėra susisiekimo su pramonės 
teritorija, IAE ir potencialiomis verslo teritorijomis, kuriose planuojama įrengti 
sklypus investuotojams

• Dalis kelių valdomi valstybės, dėl finansavimo stokos tvarkomi labai lėtai

• Dėl ribotų savivaldybės išteklių nėra galimybės sutvarkyti susisiekimo 
infrastruktūros iki potencialių investavimo teritorijų, kaimo tipo gyvenamųjų 
vietovių, kur galėtų kurtis individualus gyvenamasis sektorius

• Mažai viešosios erdvės plėtrai. Nėra modernių parkavimo erdvių (parkų), nėra 
infrastruktūros el. automobilių, kitų ekologiškų transporto priemonių krovimui 
daugiabučių namų kvartaluose, šaligatviai nusidėvėję ir nepritaikyti judėti 
neįgaliesiems 



TRANSPORTAS IR SUSISIEKIMAS 

KAIP PROBLEMAS GALĖTUME 
IŠSPRĘSTI?

• Bendradarbiauti su AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl 
patogesnio susisiekimo

• Planuoti 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų lėšų 
panaudojimą  darnaus judumo priemonėms įgyvendinti

• Pagal patvirtintą Visagino savivaldybės vietinės reikšmės 
kelių objektų prioritetinę eilę 3 metams , iš anksto 
planuotis rangos darbus pirkimus ir pasiruošti jų 
vykdymui

• Viešinti  informaciją apie galimybes ne tik vešiesiems 
subjektams, bet ir privatiems vėžėjamas teikti paraiškas 
dėl paramos gavimo aplinkos neteršiančių transporto 
priemonių įsigijimui



VANDENS TIEKIMAS, NUOTEKŲ 
TVARKYMAS

IDENTIFIKUOTOS  PROBLEMOS :

Paviršinių nuotekų infrastruktūros būklė 
Visagino savivaldybėje yra nepatenkinama

Neišnaudojamas nuotekų dumblo energinis 
potencialas dumblą  perdirbti anaerobiniu 

būdu ir gaminti biodujas

Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tinklai yra 
susidėvėję ir modernizuotini

Nepakeistas Geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

planas

KAIP PROBLEMAS GALĖTUME IŠSPRĘSTI?

• Minimaliai investuota į paviršinių nuotekų tinklus, netvarkyta nuo miesto statybos 
pradžios (nusidėvėjimas virš 40 m.). ES paramos lėšomis menkai finansuojama

• Vandens tiekimo tinklai dalinai renovuoti 2016-2018 m., nuotekų tinklai nusidėvėję virš 
40 m., būtinos investicijos 

• Vandens nuostoliai, susidarantys dėl netinkamo vartotojų deklaravimo, ir praradimai 
tinkluose

• Nustatyta, jog vidutiniškai per metus Visagino savivaldybėje susidaro 1 068 039 m3 
nuotekų. Vidutiniškai per paskutiniuosius metus iš šių nuotekų susidarydavo apie 366 t 
nusausinto dumblo. Remiantis įmonių duomenimis iš 10 t dumblo galima pagaminti 8 
tūkst. m3 biodujų, todėl Visagino savivaldybėje iš susidariusio dumblo galima būtų 
išgauti apie 292,4 tūkst. m3 biodujų, kas lemia 140,4 tne biodujų potencialą, kuris šiuo 
metu yra prarandamas

• Planuoti 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą paviršinių nuotekų, vandens tiekimo 
ir buitinių nuotekų modernizavimui 

• Diegti  naujas technologijas įstaigų veikloje



ENERGETINĖ INFRASTRUKTŪRA

IDENTIFIKUOTOS  PROBLEMOS :

Nepakankama atsinaujinančių energijos 
šaltinių infrastruktūros plėtra ir energijos 

panaudojimas

Lėtai įgyvendinama energijos efektyvumo 
didinimo programa 

KAIP PROBLEMAS GALĖTUME 
IŠSPRĘSTI?

• Gyventojai nėra motyvuoti  įsigyti darnaus judumo priemonių (elektromobilių, 
paspirtukų ir kt.), nes mieste nepakanka įkrovimo aikštelių

• Neekologiškas ir  ekonomiškai neefektyvus viešasis transportas

• Nepakankamas atsinaujinančių energijos išteklių viešajame sektoriuje ir namų 
ūkiuose vartojimas

• Didelis elektros energijos suvartojimas viešųjų erdvių apšvietimui, įskaitant 
viešąsias teritorijas ir pastatus

• Dėl prastos viešinimo kompanijos praeityje, gyventojai nenori dalyvauti 
daugiabučių namų modernizavimo programoje

Elektrinės teritorijoje esančių elektros tinklų pralaidumas yra ypač didelis, todėl ši 
teritorija puikiai tinka naujiems galimiems energetikos projektams

Galimybė naudotis valstybės ir ES parama siekiant, kad šilumos energijos gamybai 
būtų naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai

Galimybė tapti elektros energiją gaminančiu  vartotoju arba nutolusiu gaminančiu 
vartotoju



APLINKOS APSAUGA 

IDENTIFIKUOTOS  PROBLEMOS :

Nepakankamas rodiklių susijusių su oro 
tarša ir tvaria aplinka didėjimas 

Neišplėtota komunalinių atliekų tvarkymo 
sistema

KAIP PROBLEMAS GALĖTUME IŠSPRĘSTI?

• Didėjanti oro ir vandens tarša

• Neišplėtota komunalinių atliekų surinkimo sistema 

• Biokuro/dujų naudojimas šilumos ir karšto vandens gamybai

• Lėtai vykdoma daugiabučių modernizavimo programa –
atitinkamai reikalingi didesni pastatų šildymui skirtos šilumos 
energijos gavybos pajėgumai

• Nepakankamas atsinaujinančių ir alternatyvių energijos 
išteklių naudojimas

• Didelis automobilizacijos lygis, senas transporto priemonių 
parkas ir mažas elektromobilių skaičius

• Planuoti 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą  atsinaujinančių 
energetikos išteklių ir atliekų tvarkymo sistemos, vandentvarkos ir nuotekų  plėtrai 
savivaldybėje

• Viešinti informaciją visuomenei apie Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą 
namų ūkiuose 



VIEŠASIS VALDYMAS 

IDENTIFIKUOTOS  PROBLEMOS :

Žemas skaitmeninių paslaugų gyventojams 
teikimo ir gyventojų naudojimosi jomis lygis 

visose srityse. Nepakankamas turimos IT 
įrangos kiekis (ne tik savivaldybės 

administracijoje, bet ir mokyklose, įstaigose, 
organizacijose, įmonėse)

Žemas viešųjų paslaugų perkėlimo į el. erdvę 
lygis. 

Nepakankama įstaigų patirtis įgyvendinant IT 
projektus;

Decentralizuoti viešųjų pirkimų procesai 
įstaigose  ir vieningos informacinės sistemos 
nebuvimas  neleidžia racionaliai planuoti ir 

naudoti viešųjų išteklių bei kontroliuoti viešųjų 
pirkimų

Visagino savivaldybė neturi suformuoto 
vientiso ir išskirtinio Visagino savivaldybės 

įvaizdžio, kuris išryškintų Visagino privalumus, 
patrauklumą bei taptų pagrindiniu atramos 

tašku siekiant pritraukti investicijas

• Valstybinės kalbos nežinojimas sunkina informacijos gavimą ir suvokimą

• Įgūdžių stoka naudojant skaitmenines priemones, IT specialistų trūkumas 
įstaigose, nepakankamas vartotojų švietimas ir jų įpročiai gauti paslaugas 
"vietoje ir kelių mygtukų paspaudimu“  

• Pažeidžiami  ir  socialinėje atskirtyje esantys asmenys nepasinaudoja 
socialinėmis paslaugomis ir parama dėl nesistemingos ir  sunkiai prieinamos  
informacijos,  taip  pat  dėl santykinai  žemų  skaitmeninių  gebėjimų  ir  
galimybių naudotis skaitmeninėmis priemonėmis

• Skaitmeniniai  sprendimai  nėra maksimaliai  pritaikyti  įvairią  negalią  turintiems  
asmenims,  nėra visapusiškų  prielaidų  jiems  be papildomos  pagalbos  
integruotis  į  visuomenę

• Pasienyje prasta elektroninių  ryšių  infrastruktūros kokybė, neužtikrinamas 
nenutrūkstamas ryšys

• Mažas savivaldybės žinomumas Lietuvoje ir už jos ribų



VIEŠASIS VALDYMAS 

KAIP PROBLEMAS GALĖTUME IŠSPRĘSTI?

• Didinti visuomenės įsitraukimą į viešojo valdymo procesus

• Skatinti gyventojus tobulinti gebėjimus naudotis IRT

• Plėtoti gyventojų įtraukties į viešojo valdymo procesus formas (IT įrankių 
kūrimas, dalyvaujamasis biudžetas ir kt.)

• Skatinti lyderystę

• Skatinti (diegti) e. paslaugų (viešųjų ir administracinių) plėtrą, išmaniųjų ir 
moderniųjų technologijų plėtojimą panaudojant 2021-2027 m. Europos Sąjungos 
lėšas 

• Suformuoti proveržio komandą, jungiančią įvairias sritis ir kompetencijas bei 
įgyvendinančią inovatyvias iniciatyvas (arba - kurti inovacijų inkubatorius, 
įtraukiant įvairius sektorius (ypač išnaudojant privataus sektoriaus potencialą);

• Atverti savivaldybės duomenis, kurie skatintų kurtis verslus, kurti paslaugas, 
pritraukti investicijas 

• Diegti vieningas viešųjų pirkimų valdymo, išteklių planavimo sistemas;

• Didinti personalo, dirbančio viešajame sektoriuje motyvaciją, ugdyti 
kompetencijas, skatinti inovatyvų mąstymą 

• Standartizuoti valdymo procesus įstaigose, kuriant ir diegiant informacines 
sistemas



TOLIMESNI DARBAI 

• Atliktos analizės pristatymas gyventojams 

• Atsižvelgiant į atliktos socialinės-ekonominės būklės analizės 
išvadas ir nacionalinių planavimo dokumentų bei URPP 
nuostatas, formuluojama savivaldybės vizija ir strateginiai 
tikslai 

• Formuluojami SPP tikslai, uždaviniai, priemonės ir atsakingi jų 
vykdytojai, taip pat tikslų ir uždavinių įgyvendinimo 
stebėsenos rodikliai, įvertinamas preliminarus lėšų poreikis 
bei galimi finansavimo šaltiniai

• Kuriama SPP priežiūros sistema: aprašomos strateginio 
planavimo dokumentų sąsajos, įvardinamos atsakingos 
institucijos ir jų funkcijos, formuojama SPP priežiūros ir 
koregavimo sistema

• Darbų atlikimo terminas 2022 m. rugpjūčio 22 d. 
Ačiū už dėmesį


