Druskininkų
savivaldybei
aktualių ES, šalies, regiono ir
kitų strateginio planavimo
dokumentų analizė
2021 m.

Turinys
Santrumpos

3

Įvadas

4

Strateginį valdymą reglamentuojantys dokumentai

6

Europos Sąjungos strateginiai dokumentai

7

Europos Komisijos 2019-2024 m. prioritetai

7

Europos ekonomikos gaivinimo planas

8

ES Baltijos jūros regiono strategija

9

Lietuvos strateginiai dokumentai

10

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

10

2021 – 2030 metų nacionalinis pažangos planas

10

LR teritorijos bendrasis planas „Lietuva 2030“

11

Sumanios specializacijos prioritetai

13

LR Vyriausybės programa ir programos nuostatų įgyvendinimo planas

13

Alytaus regiono strateginiai dokumentai

15

Lietuvos regioninės politikos Baltoji knyga

15

Alytaus regiono plėtros planas

15

Alytaus regiono strateginiai prioritetai

16

Druskininkų savivaldybės patvirtinti planavimo dokumentai

17

Apibendrinimas

19

Santrumpos
Baltijos jūros
strategija

regiono Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija

Baltoji knyga

Lietuvos regioninės politikos „Baltoji knyga tvariai plėtrai“

Bendrasis planas

LR teritorijos bendrasis planas

EK

Europos Komisija

ES

Europos Sąjunga

Lietuva 2030

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

LR

Lietuvos Respublika

LRV

LR Vyriausybė

MTEPI

Moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

NPP

2021-2030 metų nacionalinis pažangos planas

RRF priemonė

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (angl.
Recovery and Resilience Facility)

SPP

Druskininkų savivaldybės 2021-2029 m. strateginis plėtros
planas, Strateginis plėtros planas

Įvadas
Strateginis planavimas, tai formalizuota sistema, kurios pagrindu yra kuriama kryptinga ir tvari
savivaldybės plėtra, vykdant savivaldybės misiją ir siekiant nusimatytų tikslų ir rezultatų,
veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.
Druskininkų savivaldybės 2021-2029 m. strateginis plėtros planas (toliau – SPP), tai ilgalaikės
trukmės programavimo lygmens planavimo dokumentas, kuris rengiamas, atsižvelgiant į kitus
šalies strateginio ir programavimo lygmens planavimo dokumentus, turi derėti su
savivaldybės teritorijų planavimo dokumentais ir regiono plėtros planu.
Žemiau esančioje schemoje pateikta nacionalinio, regiono ir savivaldybės lygmens strateginio
valdymo dokumentų tarpusavio sąsaja ir ryšiai.
Paveikslas 1. Nacionalinio, regiono ir savivaldybės strateginio valdymo dokumentai
Nacionaliniai
strateginio valdymo
dokumentai

Valstybės pažangos strategija, LR bendrojo plano koncepcija,
Nacionalinė saugumo strategija

Nacionalinės
darbotvarkės

LRV programa
LRV progr. nuostatų
įgyvendinimo planas

Regiono strateginio
valdymo dokumentai

Nacionalinis
pažangos planas

LR teritorijos
bendrasis planas

Nacionalinių plėtros programų portfelis
Ilgalaikės valstybinės saugumo stiprinimo
programos
Regionų plėtros programa

Nacionalinių
darbotvarkių planai

Plėtros programos

Kiti regiono lygmens
strateginio valdymo
dokumentai

Regionų plėtros planas

Savivaldybės
strateginio valdymo
dokumentai

Savivaldybės ūkio
šakų plėtros
programos

Savivaldybės strateginis plėtros planas

Savivaldybės
teritorijos bendrasis
planas ir specialieji
teritorijų planai

Kiti savivaldybės lygmens strateginio
valdymo dokumentai

Šaltinis: sudaryta autorių

Šioje analizėje apžvelgiami pagrindiniai strateginio planavimo dokumentai, kurie yra aktualūs
rengiant Druskininkų savivaldybės 2021-2029 m. SPP ir leis užtikrinti tvarią ir darnią
savivaldybės plėtrą ateinančius dešimt metų (žr. žemiau esantį paveikslą).

Paveikslas 2. Druskininkų savivaldybei aktualūs strateginio planavimo dokumentai
Strateginį valdymą reglamentuojantys dokumentai

Aktualūs strateginio planavimo dokumentai

•

LR Strateginio valdymo įstatymas
Patvirtintas 2020 m. birželio 25 d. Nr. XIII-3096 Vilnius

Europos
Sąjunga

•

Strateginio valdymo metodika
LR Vyriausybės nutarimo projektas

•
•
•

Europos Komisijos 2019-2024 m. prioritetai
Europos ekonomikos gaivinimo planas
ES Baltijos jūros regiono strategija

•

LR Regioninės plėtros įstatymas
Patvirtintas 2020 m. birželio 11 d. Nr. XIII-3041 Vilnius
(nauja redakcija)

Lietuvos
Respublika

•

Strateginio planavimo Druskininkų savivaldybėje
organizavimo tvarkos aprašas
Patvirtintas Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m.
sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-2 (paskutinė redakcija 202012-30 T1-197)

•
•
•
•
•

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“
2021 – 2030 metų nacionalinis pažangos planas
LR teritorijos bendrasis planas „Lietuva 2030“
Sumanios specializacijos strategija
XVIII-osios LR Vyriausybės programa

Alytaus
regionas

•
•
•

Lietuvos regioninės politikos „Baltoji knyga tvariai plėtrai“
Alytaus regiono 2010–2020 metų plėtros planas
Alytaus regiono specializacijos kryptys ir prioritetinės sritys

Druskininkų
savivaldybė

•
•
•

Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas
Druskininkų miesto darnaus judumo planas
Druskininkų savivaldybės ir Gardino regiono socialinių paslaugų plėtros
strategija 2020-2025 m.
Druskininkų viešųjų ryšių ir rinkodaros strategija 2021-2026 m.
Druskininkų savivaldybės koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos,
socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų 2020-2022m. plėtros planas
Druskininkų savivaldybės strateginis veiklos planas 2021-2023 m.
Druskininkų vietos veiklos grupės strategija 2015-2025 m.
Druskininkų savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos planas 2021-2025 m.

•
•
•
•
•

Šaltinis: sudaryta autorių

Toliau šioje analizėje apžvelgiami pagrindiniai strateginį valdymą Lietuvoje ir Druskininkų
savivaldybėje reglamentuojantys dokumentai, strateginiai Europos Sąjungos (toliau – ES),
Lietuvos Respublikos (toliau – LR), Alytaus regiono dokumentai, taip pat Druskininkų
savivaldybės atskirų funkcinių sričių strateginiai dokumentai.

Strateginį valdymą reglamentuojantys dokumentai
Strateginį valdymą šalyje ir Druskininkų savivaldybėje reglamentuoja šie dokumentai:
LR Strateginio valdymo įstatymas1 reglamentuoja strateginio valdymo sistemos Lietuvoje
principus ir nuostatas, siekiant sukurti ir plėtoti į rezultatus orientuotą strateginio valdymo
sistemą, integruojant strateginio planavimo, regionų plėtros ir teritorijų planavimo procesus
bei užtikrinti ilgalaikę ir darnią valstybės pažangą ir veiksmingą valdžios sektoriaus finansų
planavimą ir panaudojimą.
Strateginio valdymo metodika2, kuri LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos
strateginio valdymo įstatymo įgyvendinimo“ projektu šiuo metu yra teikiama išvadoms gauti
ir tvirtinti, detalizuoja LR Strateginio valdymo įstatymo nuostatas – strateginio valdymo
sistemos principų įgyvendinimo, planavimo dokumentų rengimo, tvirtinimo, įgyvendinimo,
stebėsenos, vertinimo ir atsiskaitymo už pasiektus rezultatus procesų organizavimo tvarką,
nustato reikalavimus planavimo dokumentų struktūrai ir turiniui, nustato subjektų,
dalyvaujančių planavimo dokumentų rengimo, įgyvendinimo ir atskaitomybės procesų
valdymo veikloje, atsakomybes ir funkcijas.
Strateginio valdymo metodikos tikslas – užtikrinti strateginio valdymo sistemos planavimo
dokumentų kokybę, tarpusavio suderinamumą, sąsajas su biudžeto planavimo dokumentais,
efektyvų įgyvendinimą ir stebėseną.
LR Regioninės plėtros įstatymas3 reglamentuoja Lietuvos regioninės politikos tikslą ir jo
įgyvendinimo uždavinius ir priemones, teritorijas, kuriose vykdoma nacionalinė regioninė
politika ir ją įgyvendinančias institucijas bei jų įgaliojimus, siekiant skatinti tolygią ir tvarią
plėtrą valstybėje.
Strateginio planavimo Druskininkų savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas4
reglamentuoja Druskininkų savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimą,
svarstymą, tvirtinimą, įgyvendinimo stebėseną, numatytų pasiekti rezultatų vertinimą,
ataskaitų dėl planavimo dokumentų įgyvendinimo rengimą ir svarstymą, savivaldybės
gyventojų įtraukimą į jų rengimą, svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą ir viešinimą.
Rengiant Druskininkų savivaldybės 2021-2029 m. SPP atsižvelgiama į strateginį valdymą šalyje
ir savivaldybėje reglamentuojančių dokumentų nuostatas ir laikomasi dokumentuose keliamų
efektyvios ir tvarios strateginio valdymo sistemos principų.

1 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. birželio 25 d. Nr. XIII-3096, įsigaliojo 2021-01-01
2 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. balandžio 28 d. sprendimu

3 Patvirtinta 2020 m. birželio 11 d. Nr. XIII-3041 Vilnius (nauja redakcija)
4 Patvirtinta Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-2 (2020 m. gruodžio 30 d.

Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-197 redakcija)

Europos Sąjungos strateginiai dokumentai
Europos Komisijos 2019-2024 m. prioritetai
Europos Komisijos (toliau – EK) politikos gairėse5 įvardinti šeši EK prioritetai 2019-2024 m.:
1. Europos žaliasis kursas – siekis tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu.
Siekdama skatinti žaliąją ir įtraukią ekonomikos pertvarką ir ES ekonomikos neutralumą
klimatui iki 2050 metų, Europos Komisija 2019 m. gruodžio mėn. pasiūlė Europos žaliąjį kursą6,
kuriame formuluojama nauja augimo strategija, paremta darnaus ekonomikos vystymo
modeliu ir numatanti visų ekonomikos sričių (pramonės, energetikos, transporto, žemės ūkio)
plėtros pokyčius. Žaliuoju kursu pagrįstas ir ES ekonomikos atsigavimo po COVID-19 planas.
2. Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa – dėl ES skaitmeninės strategijos gyventojai
galės naudotis naujos kartos technologijomis. Europos skaitmeninė transformacija visų pirma
skirta žmonėms, siekiant atverti naujas galimybes įmonėms, paskatinti patikimų technologijų
plėtrą, puoselėti atvirą ir demokratinę visuomenę, sudaryti sąlygas gyvybingai ir tvariai
ekonomikai bei padėti kovoti su klimato kaita ir pereiti prie žaliosios ekonomikos siekiant
Europos ekonomikos neutralumo klimatui iki 2050 m. tikslų.
3. Žmonėms tarnaujanti ekonomika – ES turi sukurti patrauklesnę investavimo aplinką ir
užtikrinti ekonomikos augimą, kuris padėtų kurti kokybiškas darbo vietas, visų pirma jaunimui
ir mažosioms įmonėms. Stabilus ES pagrindas, didžiąja dalimi paremtas stipriu mažų ir
vidutinių įmonių augimu, sudaro sąlygas sanglaudos šalių ekonomikos augimui, skurdo ir
nelygybės mažinimui, Europos piliečių poreikių tenkinimui.
4. Pasaulyje stipresnė Europa – ES stiprins savo poziciją pasaulyje propaguodama
daugiašališkumą ir taisyklėmis grindžiamą pasaulinę tvarką. Europos pasaulinės lyderystės
stiprinimas siekiant būti patrauklia vieta verslui, užtikrinti aukščiausius klimato, aplinkos ir
darbuotojų apsaugos standartus.
5. Europinės gyvensenos propagavimas – norėdama ginti teisingumą ir pagrindines ES
vertybes, Europa turi saugoti teisinę valstybę, kurios vizijos esmė yra lygybė, tolerancija ir
socialinis sąžiningumas. Šioje srityje yra rengiama Europos sveikatos sąjunga, ES saugumo
strategija, naujas migracijos ir prieglobsčio paktas.
6. Naujas postūmis Europos demokratijai – turime suteikti europiečiams galimybę aktyviau
reikšti savo nuomonę ir saugoti savo demokratiją nuo išorės kišimosi, pavyzdžiui,
dezinformacijos ir neapykantos kurstymo internete.
Šios politinės gairės yra ateities Europos pagrindas, kuriomis remiantis yra pagrįstas ir Europos
ekonomikos gaivinimo planas.

5 2019–2024 m. Komisijos politikos gairės, 16 Liepa 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-

guidelines-next-commission_lt.pdf
6 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir

socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, Europos žaliasis kursas, Briuselis, 2019 12 11 COM(2019) 640
final

Europos ekonomikos gaivinimo planas
Europos ekonomikos atgaivinimo planas7, tai beprecedentis ir iki šiol didžiausias ES biudžeto
lėšomis finansuotas skatinamųjų priemonių rinkinys, skirtas Covid-19 pandemijos sukeltos
ekonominės ir socialinės krizės padarinių suvaldymui bei žalesnės, labiau skaitmeninės ir
atsparios Europos vystymuisi. 1,8 trln. Eur Europos ekonomikos atgaivinimo planas yra
sudarytas iš:
● 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (ES biudžetas): 1 074,3 mlrd. Eur.
● Laikinoji ekonomikos gaivinimo priemonė NextGenerationEU: 750 mlrd. Eur.
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė8 (angl. Recovery and Resilience
Facility, toliau – RRF priemonė) sudaro pagrindinę laikinosios priemonės dalį –
672,5 mlrd. Eur. Kita lėšų dalis skirta programai REACT-EU (Sanglaudai ir Europos teritorijoms
skirta ekonomikos gaivinimo pagalbos iniciatyva) ir kitoms Europos programoms ar fondams
(Horizontas 2020, programa InvestEU, kaimo plėtra, Teisingos pertvarkos fondas, kt.).
Pagrindinės kryptys, į kurias yra nukreiptas Europos ekonomikos gaivinimo planas yra:
● Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika
● Sanglauda, atsparumas ir vertybės
● Gamtos ištekliai ir aplinka
● Migracija ir sienų valdymas
● Saugumas ir gynyba
● Kaimyninės šalys ir pasaulis
● Europos viešasis administravimas
Paveikslas 3. Europos ekonomikos gaivinimoPaveikslas 4. Europos ekonomikos atgaivinimo plano asignavimai, mlrd. Eur
planas pagal lėšų šaltinį, Eur

Šaltinis: Europos Komisija
Šaltinis: Europos Komisija

RRF priemonę sudaro paskolos ir dotacijos Europos šalių vykdomoms reformoms ir
investicijoms remti mažinant Covid-19 pandemijos padarytą ekonominę ir socialinę žalą. RRF
priemonė ypatingą dėmesį skiria žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai: kiekvienos ES narės šalies
RRF plane turi būti numatyta ne mažesnė nei 37% išlaidų dalis žaliosioms iniciatyvoms ir
reformoms ir ne mažesnė nei 20% išlaidų dalis skaitmeninei pertvarkai.
Pagal RRF priemonę Lietuvai yra numatyta 2,225 mlrd. Eur. Lėšas planuojama paskirstyti per
Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą 2021-2026 m. (galutinis RRF
plano pateikimo terminas – 2021 m. balandžio 30 d.). Planuojama, jog Lietuva daugiausia lėšų
skirs žaliajai transformacijai ir skaitmenizavimui.
7 https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_lt
8 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_lt

ES Baltijos jūros regiono strategija
Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija (toliau – Baltijos jūros regiono strategija),
tai bendra politikos programa, kurios tikslas yra stiprinti beveik 80 mln. gyventojų turinčių ES
valstybių, supančių Baltijos jūrą (Švedija, Danija, Estija, Suomija, Vokietija (Berlynas,
Brandenburgas, Hamburgas, Meklenburgas-Pomeranija, Šlėzvigas-Holšteinas), Latvija,
Lietuva ir Lenkija), bendradarbiavimą sprendžiant regiono problemas ir geriau naudojant
esamą regiono potencialą.
Baltijos jūros regiono strategija yra grindžiama trimis ilgalaikiais tikslais: apsaugoti jūrą,
sujungti regioną, padidinti gerovę. Veiksmų plane išdėstyti prioritetiniai projektai apima
energetikos, transporto, aplinkosaugos, inovacijų, mokslinių tyrimų, nusikalstamumo
mažinimo, švietimo, turizmo ir kitas sritis.
Baltijos jūros regiono strategija yra reguliariai atnaujinama atsižvelgiant į kintančią aplinką,
paskutinis atnaujinimas atliktas 2017 m. kovo mėnesį.
Įgyvendindama strategijos veiksmų planą, Lietuva kartu su kitomis šalimis koordinuoja tris
politines sritis – transportas, energetika ir bioekonomika. Konkrečiai, Lietuvai yra patikėta:
● Transporto srityje Lietuva kartu su Švedija, yra atsakinga už vidaus ir išorės transporto
jungčių gerinimo koordinavimą, ypatingą dėmesį skiriant ES trans-europinių tinklų
(TEN-) pagrindinio tinklo plėtrai. Taip pat didelis dėmesys regiono transporto politikoje
skiriamas vietinio verslo įkomponavimui į tarptautines vertės kūrimo grandines.
● Energetikos srityje Lietuva kartu su Latvija plėtoja energetinio efektyvumo ir
atsinaujinančių energijos išteklių sritis, siekiant ES strateginių tikslų energetikos
sektoriuje.
● Bioekonomikos srityje Lietuva kartu su Suomija, Švedija ir Šiaurės ministrų taryba
koordinuoja tvarių žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sričių stiprinimą. Žemės
ūkio ministerija yra atsakinga už bioekonomikos ir kaimo plėtros sąsajas, stiprinant
bendrą kaimo plėtros programų poveikį.
Baltijos jūros regiono strategijos priemonės ir projektai yra įgyvendinami jas finansuojant iš
jau egzistuojančių šaltinių (Europos Sąjungos fondai ir programos, nacionalinės, regioninės,
tarptautinių institucijų lėšos ir privatus kapitalas). Toks būdas sudaro sąlygas veiksmingiau
koordinuoti ir naudoti egzistuojančius finansinius išteklius, siekiant maksimalios sinergijos
tarp šalių-narių.
Europos Sąjungos strateginiuose dokumentuose aprašytos prioritetinės kryptys yra svarbios
rengiant SPP, ypatingai, didelis dėmesys turi būti skirtas žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai,
kurių pagrindu yra tikimasi proveržio ES ekonomikos atsigavimui dėl Covid-19 sukeltų
ekonominių ir socialinių padarinių.

Lietuvos strateginiai dokumentai
Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“
Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“9 (toliau – Lietuva 2030), tai pagrindinis valstybės
pažangos viziją ir raidos prioritetus bei jų įgyvendinimo kryptis iki 2030 metų aprašantis
strateginio lygmens planavimo dokumentas, kuriame keliama šalies vizija: Lietuva – sumani
šalis, kurioje gera gyventi ir dirbti.
Strategijoje išskirtos trys pagrindinės pažangos sritys – sumani visuomenė, sumani ekonomika
ir sumanus valdymas bei du horizontalieji principai – darnus vystymasis ir švari ir saugi aplinka.
Lietuva 2030 nustato ilgalaikes šalies vystymosi kryptis ir prioritetus, todėl rengiant
Druskininkų 2021-2029 m. strateginį plėtros planą turi būti atsižvelgiama į ilgalaikę šalies
viziją, tačiau svarstant konkrečius prioritetus ir priemones yra geriau atsižvelgti į trumpesnės
trukmės ir operatyvinio lygmens planavimo dokumentus.

2021 – 2030 metų nacionalinis pažangos planas
2021-2030 metų nacionalinis pažangos planas10 (toliau – NPP), tai dešimties metų strateginis
dokumentas, rengiamas vadovaujantis pagrindiniais Lietuvos ir Europos Sąjungos strateginiais
dokumentais ir kitais tarptautiniais įsipareigojimais, rengiamas siekiant nustatyti pagrindinius
ateinantį dešimtmetį valstybėje siekiamus pokyčius, užtikrinančius pažangą socialinėje,
ekonominėje, aplinkos ir saugumo srityse. NPP yra centrinis valstybės pokyčių planavimo
dokumentas, kuriame įvertinamos valstybės finansinės galimybės įgyvendinti numatytus
pokyčius.
NPP išskiriami penki sisteminiai šalies iššūkiai, kurių sprendimas ir bus ateinančio
dešimtmečio kryptis:
●
●
●
●
●

Menkas ekonomikos produktyvumas.
Socialinė atskirtis ir nelygybė.
Švietimo kokybė ir ugdymo netolygumai.
Regioniniai skirtumai.
Klimato kaita ir aplinkos būklė.

NPP nustatyti trys horizontalieji principai – darnus vystymasis, inovatyvumas (kūrybingumas)
ir lygios galimybės visiems, kuriais siekiama nuosekliai formuoti visuomenės pažangai svarbias
vertybes ir skatinti norimus požiūrio ir elgsenos pokyčius.
Nacionaliniame pažangos plane iškelta dešimt strateginių tikslų, kurių pasiekimui nustatyti
pažangos uždaviniai:
1. Pereiti prie mokslo žiniomis, pažangiosiomis technologijomis, inovacijomis grįsto
darnaus ekonomikos vystymosi ir didinti šalies tarptautinį konkurencingumą.
2. Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos
demografinę padėtį.
3. Didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės
poreikiams.
9 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015
10 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998

4. Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės
kūrybingumą.
5. Gerinti transporto, energetinį ir skaitmeninį vidinį ir išorinį junglumą.
6. Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę
įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui.
7. Tvariai ir subalansuotai vystyti Lietuvos teritoriją ir mažinti regioninę atskirtį.
8. Didinti teisinės sistemos ir viešojo valdymo veiksmingumą.
9. Stiprinti Lietuvos įtaką pasaulyje ir ryšius su diaspora.
10. Stiprinti nacionalinį saugumą.
NPP numatytiems pokyčiams įgyvendinti planuojama skirti 18 mlrd. Eur, iš kurių ES ir kita
tarptautinė parama sudaro apie 82 proc. Kitą dalį sudaro valstybės biudžeto ir privačios lėšos,
naujos dėl reformų įgyvendinimo atsirasiančios biudžeto pajamos. NPP biudžeto santykinis
pasiskirstymas pagal NPP tikslus pateiktas žemiau esančiame grafike.
Paveikslas 5. Planuojama NPP lėšų dalis strateginių tikslų įgyvendinimui, proc.

Šaltinis: Sudaryta autorių remiantis NPP

Druskininkų savivaldybės 2021-2029 m. strateginiam plėtros planui viena ar kita apimtimi yra
aktualūs visi NPP keliami strateginiai tikslai ir pažangos uždaviniai. Ypatingai, su regionų plėtra
yra susijęs 7 NPP tikslas, taip pat yra svarbūs 1-6 tikslų uždaviniai, kurių įgyvendinimui regionų
plėtrai yra numatytos investicijos. Aštuntas tikslas apibrėžia viešojo valdymo sistemos
veiksmingumą, kuris taip pat aktualus rengiant SPP.

LR teritorijos bendrasis planas „Lietuva 2030“
LR teritorijos bendrasis planas11 (toliau – Bendrasis planas) yra erdvinio teritorijų planavimo
dokumentas, nustatantis teritorijos erdvinio vystymo kryptis ir teritorijų naudojimo funkcinius
prioritetus. Dabartinis LR teritorijos bendrasis planas baigė galioti 2020 m. ir šiuo metu yra
rengiamas naujos kartos strateginis dokumentas, veikiantis kaip sistema, užtikrinanti visų
šalies strategijų erdvinį integralumą. Bendrasis planas rengiamas atsižvelgiant į valstybės
strateginių dokumentų sistemą.
Bendrajame plane planuojama teritorija, tai Lietuvos Respublikos sausumos ir jūrinės
teritorijos, įskaitant Lietuvos Respublikos teritorinę jūrą, taip pat teritorijas, kuriose Lietuva

11 Naujasis LR Bendrasis planas, http://www.bendrasisplanas.lt

įgyvendina suverenias išimtines teises – gretutinę zoną ir išskirtinę ekonominę zoną, apimant
kontinentinį šelfą.
Šiuo metu parengtoje Bendrojo plano koncepcijoje vadovaujamasi tvaraus vystymosi
modeliu, identifikuotos pagrindinės ambicijos ir vizijos detalizuojamos numatant šalies
teritorinių elementų ir erdvinių sistemų vystymo kryptis.
Paveikslas 6. Tvaraus vystymosi modelis

Šaltinis: LR Bendrasis planas

Bendrojo plano koncepcijoje išskiriami šie pagrindiniai erdvinių sistemų ir teritorinių
elementų vystymo principai:
Erdvinių sistemų vystymas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Urbanistinė sistema.
Erdvinės ekonominės sistemos.
Susisiekimo sistema ir mobilumas.
Ekosistemos ir geoekologinio kompensavimo sistema.
Išteklių sistema.
Inžinerinės sistemos.

Teritorinių elementų vystymas:
1.
2.
3.
4.

Sėkmingi, socialūs ir tvarūs miestai.
Tvarus žemės ūkis ir gyvybingos kaimo vietovės.
Atsakingai naudojama jūra ir pakrantė.
Gamtinės teritorijos – ekologinio balanso pamatas.

Specialiųjų temų plėtotė:
1. Stiprus Lietuvos teritorinis identitetas.
2. Lietuvos strateginiai objektai.
3. Konkurencinga valstybė.

Bendrojo plano koncepcijoje yra parengtos dvi erdvinio vystymo ir funkcinių prioritetų
alternatyvos, kurių bendras tikslas yra sukurti geriausią perspektyvinį valstybės erdvinį modelį
ir numatyti optimalius jo veikimo mechanizmus. Abi alternatyvos remiasi daugiacentrės šalies
teritorijos urbanistinės struktūros vystymu ir tobulinimu, išlaikant ir puoselėjant gamtos ir
kultūros paveldo vertybinę sistemą.
Abiejose alternatyvose taikomi vienodi urbanistinės struktūros sprendiniai (trys metropoliniai
centrai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda; du plėtojamojo tipo regioniniai centrai – Šiauliai ir
Panevėžys), tačiau siūloma šalies erdvinę struktūrą alternatyvose vystyti dviem skirtingais
principais:
● I alternatyva – pavieniai lygiaverčiai centrai – vystoma 10 pagrindinių regioninių centrų
(regionų) – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės,
Utenos, Telšių ir Tauragės, išlaikant teritorijos planavimo tęstinumą
● II alternatyva – centrų partnerysčių grupės – regionų ir savivaldybių veikimas kartu
sinergijos pagrindu, sukuriant penkias partnerysčių grupes: Vilniaus, Utenos ir
Ukmergės; Kauno, Marijampolės ir Alytaus; Klaipėdos, Tauragės ir Telšių; Šiaulių ir
Mažeikių; Panevėžio, Biržų ir Rokiškio.
Koncepcijos pagrindu bus rengiami valstybės teritorijos erdvinio funkcinio vystymo
sprendiniai, užtikrinant tvarią valstybės teritorijos plėtrą 2030 m. perspektyvoje.
Rengiant Druskininkų SPP įtakos turės pasirinkta šalies erdvinės struktūros vystymo
alternatyva (pavieniai lygiaverčiai centrai arba centrų partnerysčių grupės).

Sumanios specializacijos prioritetai
Sumani specializacija, tai šalies paramos moksliniams tyrimams ir inovacijoms strategija,
kurioje įvardinti Lietuvos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau –
MTEPI) prioritetai. Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos
(sumanios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programoje12 išskirti 7 MTEPI prioritetai:
1. Energetika ir tvari aplinka.
2. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos.
3. Agroinovacijos ir maisto technologijos.
4. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos.
5. Išmanusis, netaršus, susietas transportas.
6. Informacinės ir ryšių technologijos.
7. Įtrauki ir kūrybinga visuomenė.
Sumanios specializacijos strategijoje įvardinti Lietuvos MTEPI prioritetai apima skirtingas ir
plačias temas, kuriose yra nemažai potencialo vystyti MTEPI veiklas galvojant apie
Druskininkų savivaldybės plėtrą ir vystymą. Druskininkų 2021-2029 m. SPP aktualios sritys
galėtų būti energetika ir tvari aplinka, agroinovacijos ir maisto technologijos, Išmanusis,
netaršus, susietas transportas ir įtrauki ir kūrybinga visuomenė.

LR Vyriausybės programa ir programos nuostatų įgyvendinimo planas
LR Vyriausybės programa, tai LR Vyriausybės įstatymu rengiamas planavimo dokumentas,
kuriame nustatomos Vyriausybės veiklos laikotarpio valstybės veiklos gairės. XVIII-osios LR
12 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 (Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 760 redakcija)

Vyriausybės programoje13 išskirti bendrieji veikimo principai: atviri duomenys, atskaitomybė,
diskusija ir žiniomis grįsti sprendimai, bendradarbiavimas, interesų suderinimas, reputacijos
stiprinimas ir atvira Vyriausybės komunikacija.
Vyriausybės prioritetai formuojami kaip misijos, kurių dauguma jungia keleto ministerijų
atsakomybės sritis. Programoje išskirta dvylika misijų:
1. Vienodo starto pozicijos visiems Lietuvos žmonėms
2. Asmenybės ir visuomenės gyvenimo kokybę keičianti kultūra
3. Socialiai pažeidžiamiausių visuomenės grupių įgalinimas
4. Ilgas ir visavertis sveiko žmogaus gyvenimas
5. Aukštos pridėtinės vertės ekonomika
6. Lietuvos žaliasis kursas
7. Darni Lietuvos regionų plėtra
8. Atkurtas pasitikėjimas teisingumo sistema
9. Visuomenės poreikius atitinkantis viešasis sektorius
10. Atsakinga finansų politika
11. Stipri ir saugi Lietuva
12. Stiprėjanti Lietuvos įtaka
LRV programa įgyvendinama per Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą14,
kuriame Vyriausybės įsipareigojimai pateikti pagal LRV programoje įvardintas misijas ir
projektus. Plane įvardinti veiksmai, atsižvelgiant į jų turinį, yra reguliaciniai, komunikaciniai
arba investiciniai. Veiksmai taip pat gali būti priskirti horizontalioms temoms – atviri
duomenys, skaitmeninė transformacija, regioninė politika ir žaliasis kursas.

13 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72
14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas (2021 m. kovo 10 d.)

Alytaus regiono strateginiai dokumentai
LR Regioninės plėtros įstatyme numatytas Lietuvos nacionalinės regioninės politikos tikslas mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp regionų ir pačiuose regionuose, skatinti
visoje valstybės teritorijoje tolygią ir tvarią plėtrą.
Nacionalinė regioninė politika yra derinama su Europos Sąjungos regionine politika, siekiančia
sumažinti gerovės lygio skirtumus tarp labiausiai ir mažiausiai išsivysčiusių ES regionų (ES
regioninės politikos požiūriu Lietuva yra laikoma vienu regionu).

Lietuvos regioninės politikos Baltoji knyga
Lietuvos regioninės politikos „Baltoji knyga tvariai plėtrai“ (toliau – Baltoji knyga)15 brėžia
ilgalaikę regioninės plėtros perspektyvą 2017-2030 m. Baltoji knyga parengta bendru
ministerijų, savivaldybių, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovų susitarimu.
Baltojoje knygoje apibrėžiamas ilgalaikis Lietuvos regioninės politikos tikslas – sudaryti oraus,
aktyvaus, saugaus, sveiko ir patrauklaus gyvenimo ir darbo sąlygas visoje Lietuvoje.
Regioninės politikos strategija sprendžia du regionų iššūkius:
1. Geografiškai subalansuotas darnus ir tvarus ekonomikos augimas.
2. Kokybiškos gyvenimo sąlygos visoje Lietuvoje.
Šiems iššūkiams spręsti, iškelti keturi regioninės politikos uždaviniai:
1.
2.
3.
4.

Sukurti veiksmingos regioninės politikos sistemą.
Užtikrinti, kad darnus ir tvarus ekonomikos augimas būtų geografiškai subalansuotas.
Sudaryti kokybiško gyvenimo sąlygas visoje Lietuvoje.
Pagerinti regionų įvaizdį.

Baltojoje knygoje detalizuojami veiksmai, kurių įgyvendinimas regiono ir savivaldos lygiu
(galimai per rengiamą Druskininkų SPP) prisidėtų prie nacionalinės regioninės politikos tikslo
pasiekimo ir jo pasiekimui išsikeltų uždavinių sėkmingo įgyvendinimo.

Alytaus regiono plėtros planas
Alytaus regiono 2010–2020 metų plėtros planas apibrėžia Alytaus miesto, Alytaus, Varėnos ir
Lazdijų rajonų bei Druskininkų savivaldybių plėtros perspektyvas ir priemonių planą. Regiono
plėtros plane keliama Alytaus regiono plėtros vizija 2021 m. – konkurencingos augančios
ekonomikos, darnios bendruomenės, savitais turizmo, rekreaciniais ir gamtos ištekliais
pasižymintis, kultūrinį paveldą puoselėjantis pietų Lietuvos regionas.
Šiai vizijai pasiekti keliami trys prioritetai: konkurencinga ekonomika, darni bendruomenė ir
saugi, švari ir patogi gyventi aplinka.
Nors Alytaus regiono 2010–2020 metų plėtros planas buvo rengtas iki 2020 m., kai kurių,
Druskininkų savivaldybei aktualių projektų, įgyvendinimo laikotarpis yra numatytas vėliau nei
2020 m. (pvz., iki 2021-2023 m.), todėl šis dokumentas gali būti aktualus 2021-2029 m.
Druskininkų SPP.

15 Pritarta Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdyje 2017 m. gruodžio 15 d.

Šiuo metu yra parengtas LR Vyriausybės nutarimo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos
strateginio valdymo įstatymo įgyvendinimo“, kuriuo yra teikiama tvirtinti Strateginio valdymo
metodika, kurioje detalizuojamos LR strateginio valdymo įstatymo nuostatos.
Metodikoje įvardinama glaudi sąsaja tarp regionų plėtros planų, regionų plėtros programų ir
savivaldybių strateginių plėtros planų. Atitinkamai, patvirtinus Strateginio valdymo metodiką
Alytaus regiono plėtros taryba inicijuos ateinančio laikotarpio regiono plėtros plano rengimo
procesą.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad parengus naujo laikotarpio Alytaus regiono plėtros planą bus
būtina atsižvelgti į plane įvardintas strategines nuostatas ir atitinkamai jas įtraukti į
Druskininkų 2021-2029 m. strateginį plėtros planą.

Alytaus regiono strateginiai prioritetai
Alytaus regiono ateities vizija ir specializacija yra detalizuota Nacionalinės regioninės politikos
prioritetų iki 2030 metų projekte16. Šiame dokumente yra išskiriamos trys, Alytaus regiono
plėtros tarybos patvirtintos, Alytaus regiono specializacijos kryptys:
● Apdirbamosios gamybos vystymas (Alytus).
● Turizmo vystymas (Druskininkai).
● Maisto industrijos plėtra (likusi regiono dalis).
Be to, 2020 m. vykusių Alytaus apskrities tarpsavivaldybinio bendradarbiavimo pasitarimų,
kuriuose dalyvavo Alytaus r., Alytaus m., Druskininkų, Lazdijų r. ir Varėnos r. savivaldybių
atstovai, metu buvo sutarta dėl pagrindinių Alytaus apskrities prioritetinių sričių:
● Turizmas. Bendro Dzūkijos regiono įdomių ir išskirtinių turistinių objektų tinklo plėtra
ir bendrų trasų ir eko-maršrutų vystymas, turizmo ir krovinių pervežimo Nemunu
plėtra, regiono pristatymo vietiniam ir kitų regionų turistams vizijos per bendrą
informacijos/ turizmo centrą vystymas, turizmo specialistų kvalifikacijos kėlimas ir
kitos iniciatyvas.
● Socialinės paslaugos. Paslaugas, kurių gavėjų grupė yra nedidelė, teikti regioniniu
pagrindu.
● Transportas. Susisiekimo Dzūkijos regione visomis transporto rūšimis (automobilių
kelių, oro susisiekimas, geležinkelio susisiekimas, vandens susisiekimas Nemunu)
vystymas, turimų jungčių atnaujinimas ir bendrų, optimizuotų maršrutų regione,
nemokamo ir ekologiško visuomeninio transporto plėtra, tarpvalstybinio
bendradarbiavimo vystymas (susisiekimas su Lenkija).
Apibendrinant, Alytaus regionas brėžia aiškią ilgalaikės Dzūkijos regiono plėtros viziją, kurios
pagrindinėmis ašimis yra apdirbamosios gamybos, turizmo ir maisto industrijos vystymas,
tarpsavivaldybinis bendradarbiavimas gerinant socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą ir
darnaus susisiekimo regione vystymas, kurios yra aktualios rengiant SPP.

16 http://www.nrp.vrm.lt/lt/regionu-pletros-programu-ir-planu-rengimas/npp-rodikliu-analize-ir-

specializacija/268

Druskininkų savivaldybės patvirtinti planavimo dokumentai
Rengiant Druskininkų savivaldybės 2021-2029 m. SPP taip pat būtina atsižvelgti į šiuo metu
aktualius, kad ir trumpesnės trukmės, atskirų funkcijų (ūkio šakų) strateginius dokumentus,
kuriuose aprašytos atskirų sričių ateities kryptys yra aktualios rengiant SPP. Šiuo metu
Druskininkų savivaldybėje yra parengti ir įgyvendinami šie atskirų funkcijų strateginiai
dokumentai:
Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas yra kompleksinis teritorijų
planavimo dokumentas, skirtas sudaryti sąlygas tvariai ir darniai savivaldybės teritorijos
plėtrai, svarbių socialinės ir ekonominės veiklos sričių vystymui, kokybiško ir visaverčio
gyvenimo sąlygų užtikrinimui, racionaliam savivaldybės išteklių (žemės, gamtinių, žemės
gelmių, energijos) naudojimui ir atkūrimui, turizmo ir rekreacijos vystymui, kultūrinio
kraštovaizdžio, nekilnojamojo turto paveldo apsaugai ir tvarkymui, inžinerinės infrastruktūros
ir susisiekimo sistemos plėtojimui. Bendrojo plano keitimas taip pat skirtas sudaryti sąlygas
privačioms investicijoms ir derinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybės ir valstybės
interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
Druskininkų miesto darnaus judumo plane atlikta Druskininkų miesto esamos judumo
situacijos ir teminių dalių analizė, kurių pagrindu parengti du Druskininkų miesto ir
priemiesčio teritorijos vystymo scenarijai – scenarijus NEDAROME (susisiekimo situacija kinta
dėl gyventojų skaičiaus ir jų judėjimo įpročių, netaikomos darnaus judumo priemonės) ir
scenarijus DAROME (taikomos kompleksinės darnaus judumo priemonės ribojant susisiekimą
lengvaisiais automobiliais, skatinant alternatyvius susisiekimo būdus). Kompleksinį darnų
judumą skatinančios priemonės plane skirstomos pagal skirtingas temas: viešojo transporto
skatinimas, bevariklio transporto integracija, modalinis kelionių pasiskirstymas, eismo sauga
ir saugumas, eismo organizavimo tobulinimas ir judumo valdymas, miesto logistika,
transporto sistemos visuotinumas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis,
alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas ir intelektinių
transporto sistemų diegimas.
Druskininkų savivaldybės ir Gardino regiono socialinių paslaugų plėtros strategijoje 20202025 m. keliamas tikslas užtikrinti, kad savivaldybės gyventojai, pagal jiems nustatytą
socialinių paslaugų poreikį, laiku gautų kokybiškas, patrauklias savo inovatyvumu,
prieinamumu ir atvirumu visuomenei socialines paslaugas. Šiam tikslui pasiekti savivaldybė
sieks didinti kompleksinių paslaugų prieinamumą pagal individualius poreikius, didinti
socialinių paslaugų prieinamumą kooperacijos būdu su aplinkinėmis savivaldybėmis, didinti
paslaugų kokybę, skatinti individualų gyvenimą, „vieno langelio“ principu suteikti pagalbą
šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, socialiniams darbuotojams sudaryti geresnes darbo
ir kvalifikacijos kėlimo sąlygas, didinti darbo užmokestį. Taip pat strategijoje išgrynintos
bendradarbiavimo su Gardino regionu galimybės, siekiant pagerinti socialinių paslaugų
kokybę, keliant socialinių darbuotojų profesinius įgūdžius, kvalifikaciją ir kompetencijas bei
rengiant naujus projektus.
Druskininkų viešųjų ryšių ir rinkodaros strategija 2021-2026 m., kurios tikslas nuosekliai
formuoti Druskininkų kurorto įvaizdį tiksliniams segmentams – pagrindinėms į Druskininkus
atvykstančių Lietuvos ir užsienio turistų grupėms, kitų turistų grupėms (nauji tiksliniai
segmentai), bendruomenei ir verslui. Kurorto pozicionavimas akcentuojant legendines

sanatorinio gydymo tradicijas, Druskininkus kaip šiuolaikišką, modernų ir daugialypį bei
potyrių kurortą.
Druskininkų savivaldybės koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos
priežiūros paslaugų 2020-2022 m. plėtros planu siekiama užtikrinti efektyvų koordinuotai
teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, siekiant
mažinti mokinių ankstyvąjį pasitraukimą iš švietimo sistemos savivaldybėje bei stiprinti šeimų
gebėjimus, galimybes rūpintis vaikais. Tai bus daroma per koordinuotai teikiamą kompleksinę
švietimo, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugą „Vaikas+“ ir kitas priemones.
Druskininkų savivaldybės strateginis veiklos planas 2021-2023 m., tai trijų metų strateginio
planavimo dokumentas, kuriame detalizuojamas strateginio plėtros plano tikslų ir uždavinių
įgyvendinimas ir kuris sudarytas, atsižvelgiant į planuojamus savivaldybės 2021 m. finansinius
ir žmogiškuosius išteklius. Strateginiame veiklos plane išskirta 13 atskirų ūkio šakų (sektorių)
plėtros programų: Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas,
Turizmo plėtra, Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas, Urbanistinė
plėtra, Aplinkos apsauga, Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra, Švietimas, Kultūros plėtra,
Jaunimo užimtumas, Fizinio aktyvumo ir sporto plėtra, Viešosios tvarkos ir saugumo
užtikrinimas, Socialinė parama ir Sveikatos apsauga.
Druskininkų vietos veiklos grupės strategija 2015-2025 m., kurios tikslas yra didinti kaimiškose
teritorijose gyvenančių žmonių aktyvumą bei verslumą. Strategijoje numatyti du prioritetai:
sumanios bendruomenės kūrimas ir įgalinimas ir vietos ekonomikos ir krašto išskirtinumo
vystymas.
Druskininkų savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos planas 2021-2025 m. (šiuo metu
rengiamas), kurio tikslas užtikrinti visų ugdymo programų, pagal kurias vaikai įgytų
išsilavinimą, įgyvendinimą, garantuoti mokinių srautų balansą, valdyti mokytojų kaitą ir
sudaryti saugias ir šiuolaikiškas ugdymo sąlygas efektyviai išnaudojant esamą infrastruktūrą.
Šiuose strateginiuose dokumentuose įvardintos strateginės kryptys ir nuostatos, aktualios
rengiant Druskininkų savivaldybės 2021-2029 m. strateginį plėtros planą, bus įtrauktos SPP
rengimo etape.

Apibendrinimas
Pagrindinės kryptys ir temos, minimos strateginiuose Europos Sąjungos, Lietuvos, Alytaus
regiono ir Druskininkų savivaldybės dokumentuose, aktualios rengiant SPP:
Skaitmeninė transformacija. Valstybės skaitmeninimas ir technologinis atsinaujinimas,
sudarantis sąlygas skaitmeninei transformacijai. Skaitmeninių įgūdžių ugdymas, kibernetinių
grėsmių valdymas, spartus plačiajuostis ryšys, pažangių technologijų pritaikymas, dirbtinis
intelektas gerbiant žmonių teises, startuolių ir mažų ir vidutinių įmonių inovatyvių idėjų
skatinimas, kokybiški duomenys ir duomenų apsauga ir valdymas.
Darnus ekonomikos vystymasis. Darnaus ekonomikos vystymosi modelių skatinimas, žaliojo
kurso vystymas ir perėjimas prie žiedinės ekonomikos, Verslo aplinkos gerinimas ir
ekonomikos konkurencingumo didinimas. Bioekonomikos principais paremto žemės ūkio
vystymas, gyventojų sąmoningumo didinimas ir tvarių vartojimo pokyčių skatinimas.
Agroinovacijų ir maisto technologijų vystymas. Perėjimas prie tvarių investicijų (žalias
finansavimas, žalios investicijos).
Klimato kaitos padarinių mažinimas. Švarios ir įperkamos energijos tiekimas ir energijos
tiekimo saugumas. Atsinaujinančių energijos šaltinių vartojimo skatinimas ir atsparumo
klimato kaitos pokyčiams didinimas. Aplinkos kokybės gerinimas ir biologinės įvairovės
išsaugojimas. Gyventojų aplinkosauginio sąmoningumo didinimas ir elgsenos pokyčiai. Verslo
atsakomybės už jų veiklos poveikį aplinkai ir visuomenei skatinimas.
Tvarus judumas. Alternatyvių transporto priemonių naudojimo skatinimas, darnaus judumo
kompleksinių priemonių skatinimas ir susisiekimo įpročių Druskininkų savivaldybėje pokytis.
Susisiekimo Dzūkijos regiono įvairiomis transporto priemonėmis vystymas.
Socialinė įtrauktis. Įvairius poreikius turinčių socialinių grupių (pvz., negalią turintys asmenys,
senyvo amžiaus žmonės, šeimos, jaunimas, grįžtantys emigrantai) įtrauktis į visuomenę,
užtikrinant pilnavertišką ir kokybišką gyvenimą. Skurdo ir nelygybės mažinimas. Individualius
gyventojų poreikius tenkinančių kokybiškų socialinių paslaugų prieinamumas. Mažų ir
vidutinių įmonių stiprinimas, jaunimo užimtumo skatinimas.
Švietimas. Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimas, įtraukties į švietimo sistemą
didinimas, kūrybingos asmenybės ir visuomenės formavimas.
Kultūra. Kultūros ir kūrybinių industrijų skatinimas, aukštos kokybės kultūrinės aplinkos
prieinamumas visoje šalyje. Tautinio ir pilietinio tapatumo stiprinimas.
Turizmas. Turizmo potencialo išnaudojimas šalies pažangai, naujų turistinių paslaugų pasiūla,
sektoriaus specialistų kvalifikacijos kėlimas. Bendros Dzūkijos regiono turizmui vizijos
vystymas.
Kokybiškas gyvenimas regionuose. Subalansuotas ekonomikos vystymasis regionuose,
užtikrinant galimybę gyventi kokybiškai visoje šalies. Regionų atskirties mažinimas. Viešųjų
švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos, kultūros, viešojo transporto paslaugų prieinamumas
ir kokybė. Kokybiškos darbo vietos regionuose užtikrinimas, plėtojant nuotolinio ir mobilaus
darbo formas. Regionų specializacijos vystymas ir regionų įvaizdžio gerinimas.
Viešasis valdymas. Viešojo valdymo institucijų stiprinimas, lyderystės kompetencijų vystymas,
talentų pritraukimas.

