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1. Kokie yra LRBP 2030 
sprendinių formavimo 

atspirties taškai?



Miesto fenomenas gyvuoja per 5 tūkstančius metų. Sisteminio, 
moksliškai pagrįsto urbanistikos mokslo amžius per 200 metų.



Yaneer Bar-Yam atskleidžia žmonių socialinės hierarchijos struktūrų 
tiesiogines sąsajas su urbanistinių struktūrų modeliais



Nacionalinis Nyderlandų erdvinės 
politikos (bendrasis) planas

Erdvinės plėtros koncepcijos ir 
strategijos Vokietijoje planas

Šiuolaikinės nacionalinių planavimo dokumentų tendencijos:
Tarptautinio konkurencingumo skatinimas, Regioninis bendradarbiavimas, juridinių ribų nepaisymas planuojant 
holistiškai, išteklių optimizavimas, atsparumo klimato kaitai didinimas, kultūrinis kraštovaizdis kaip kraštovaizdį 
apjungianti erdvinė sistema, atsinaujinančių energijos išteklių planavimas



LR teritorijos bendrasis planas 2050
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcijoje, vadovaujantis tvaraus vystymosi modeliu, 
identifikuotos pagrindinės ambicijos ir vizijos detalizuojamos numatant šalies teritorinių elementų ir erdvinių 
sistemų vystymo kryptis.



LR teritorijos bendrojo plano koncepcija.
Vizijinė schema: gyvybingos urbanistinės struktūros, našios bioprodukcinės teritorijos ir gyvybingos 
ekosistemos



Nacionalinio pažangos plano ir LR teritorijos bendrojo plano 
suderinamumas

Lietuvos urbanistinės struktūros 
vystymas partnerysčių pagrindu, 

teritorinės regioninės politikos nuostatos

Išskiriamos 5 partnerysčių grupės ir 
teritorinės nuostatos Lietuvai



LRBP 2050 koncepcijoje suformuotos 2 vystymosi alternatyvos: 
konsoliduota plėtra ir decentralizuota koncentracija



Sprendinių atspirties taškas - Lietuvos gamtinis karkasas, valstybinės 
saugomos teritorijos, ekosistemos ir kraštovaizdžio struktūros



Šalies urbanizuotos teritorijos šiandien.
Pasistatėme pakankamai? O kaip toliau?



Tarptautinio ir nacionalinio lygmens 
urbanistinė struktūra

Klaipėdos centras ir partneriaujantys Šiaulių ir 
Panevėžio, Vilniaus ir Kauno centrai, Baltijos 

jūros regiono vizija. Veikia Identifikuotos 
nacionalinės partnerystės 5 partnerysčių 

grupių pagrindu

Regioninio lygmens 
urbanistinė struktūra

Regioninio lygmens urbanistinę struktūrą 
sudaro regioniniu lygmeniu veikiantys 

metropoliniai, regioniniai ir lokalūs 
urbanistiniai centrai, tarpusavyje susieti 

funkciniais ryšiais. 

Šalies urbanistinė struktūra
Galimybių Lietuva 2030

Urbanistinių struktūrų lygmenys: tarptautinis, nacionalinis ir 
regioninis. Visi kartu jie sudaro šalies urbanistinę struktūrą



Link efektyvaus, integralaus ir tvaraus žemės panaudojimo
Tik išsaugojus gyvybingas ekosistemas ir ekologinius koridorius ir optimizavus mobilumo sistemas galima 
subalansuoti ir optimizuoti šalies erdvines sistemas



2. Kaip naudojame 
teritorinius duomenis 

sprendinių formavimui?
LRBP kompasas 2030



LRBP kompasas 2030
- LRBP kompasas 2030 – tai tarptautinėje praktikoje naudojamas universalus kompleksinio planavimo įrankis – priemonė vizualiai modeliuoti 
teritorijos vystymosi potencialą ir aiškiai nustatyti teritorijos vystymo(si) kryptis.
- Įrankis gali būti taikomas įvairaus dydžio teritorijoms ir problematikai, pagal tikslus ir siekius konkrečiose teritorijose teritorijų planavimo 
srityse, modeliuoti ir sprendiniams pagrįsti.

Antropogeninė aplinka Gamtinė ir antropogenizuota
aplinka



LRBP kompasas 2030
- Kompaso modelis remiasi visapusišku tam tikrų sistemų, sričių ar temų balansu, t.y. vertinamos 4 sudėtinės dalys (kompaso diagramos 
skiltys) kaip visuma. Kompaso modelis leidžia įvertinti aktualių sistemų, sričių ar temų balansą (pvz. balansas tarp saugojimo ir naudojimo, 
ar balansas tarp objektų kiekio ir galimybių jais naudotis).
- Šalies erdvinė sistema yra sudaryta iš gamtinių ir antropogeninių (žmogaus sukurtų) sistemų. Siekiant tvarumo kompaso apimtyje
nagrinėjamos tiek gamtinės tiek antropogeninės sistemos, bei jų tarpusavio sąveika. Pagal keliamą klausimą ar suformuotą tikslą tam tikrai 
teritorijai, parenkamos gamtinių ir antropogeninių sistemų temos, kur siekiama pusiausvyros ir formuojami sprendiniai.



LRBP kompasas 2030
Gamtinės ir antropogenizuotos aplinkos 
pjūvis

Ūkinis naudojimas – LR BP kompaso 2030 tema, apimanti 
esminius rodiklius, rodančius gamtinės aplinkos naudojimo mastą ir 
galimybes. Vertinama: dirvožemio našumo balas, ūkiniai miškai, 
detaliai išžvalgyta geologija, jūroje – smėlio kasybos plotai, 
dampingo vietos, infrastruktūros koridoriai ir kita.

Gamtinis, kultūrinis potencialas – tema, apimanti esminius 
rodiklius, rodančius ekosistemų veikimo mastą, poreikius. 
Vertinami: Saugomų teritorijų ir Natura 2000 duomenys, saugotini 
vaizdingo kraštovaizdžio arealai, karstinis regionas, gamtinis 
karkasas, kultūros paveldo teritorijos ir kita.



LRBP kompasas 2030
Antropogeninės aplinkos pjūvis

Sociokultūrinis ir ekonominis kapitalas – antropogeninę aplinką nagrinėjanti LR BP kompaso 2030 tema, kurioje naudojami rodikliai ir erdviniai duomenys, rodantys socialinės, kultūrinės, 
ekonominės infrastruktūros kiekį, poreikį ar perteklių, leidžiantys nustatyti vietos gyvybingumą, vertinant kartu su gyventojų skaičiumi

Mobilumo infrastruktūra – tema, nusakanti galimybes susisiekti ir judėti teritorijoje, taip pat naudoti sociokultūrinį ir ekonominį kapitalą. Vertinama: viešojo transporto kursavimas, kelių, 
geležinkelių ilgis, vandens kelių ilgis,  dviračių takų ilgis ir kita.



LRBP kompasas 2030
Kompaso diagramos pagalba formuojami 
sprendiniai, atsakant į klausimą “Kiek?”, t. y. 
pagrindžia sprendinio įgyvendinimo svarbą ir 
apimtis iki 2030 m. Kompaso žemėlapiai leidžia 
pagrįsti sprendinių (prioritetinę) lokalizaciją šalies 
teritorijoje iki 2030 m., taigi atsako į klausimą 
“Kur?”.



3. Kaip įgyvendinti LRBP 
sprendinius formuojant 
skirtingas partnerystes?



Tarptautinio ir nacionalinio lygmenų urbanistinė struktūra
Partnerystės, kurios formuoja konkurencingos valstybės pagrindą: Vilnius-Kaunas, Šiauliai-Panevėžys, Vilnius-
Utena-Ukmergė, Kaunas-Marijampolė, Alytus, Panevėžys-Biržai-Rokiškis, Šiauliai-Mažeikiai, Klaipėda-Telšiai-Tauragė



Regioninio lygmens urbanistinė struktūra
Regionų lygmens sprendiniai ir prioritetai laikotarpiui iki 2030 m. aptaria urbanistinės struktūros raidos principus, 
taikytinus partnerysčių modelius, bendrąsias nuostatas dėl regionalizuoto erdvinių struktūrų vystymo, konkrečius 
sprendinius, skirtus įveiklinti regionų išteklius



Išskiriami 3 partnerysčių modeliai
- Horizontalios partnerystės modelis numato to paties rango, bet skirtingų sektorių interesus atstovaujančių institucijų 

bendradarbiavimą.
- Vertikalios partnerystės modelis numato skirtingo rango institucijų bendradarbiavimą.
- Mišrus partnerystės modelis numato skirtingo rango institucijų, privataus ir  viešo sektorių bendradarbiavimą, regionų 

plėtros tarybų, miestų savivaldybių, bendruomenių organizacijų, verslo struktūrų, asociacijų bendradarbiavimą;



Partnerysčių modelių principinė įgyvendinimo schema
Siekiama, kad partnerysčių tinklo kūrimas apjungtų valstybės lėšų panaudojimą konkretiems bendriems projektams 
tarp skirtingo rango institucijų efektyvinant šalies išteklius ir užtikrinant šalies resursų efektyvų naudojimą



1. Siekiama planuoti teritorijas holistiškai jas grindžiant dinamiško pobūdžio partnerystėmis tarp institucinio ir privataus sektorių.
Kompleksinis teritorijų planavimas koordinuoja ekonominių veiklų teritorinį pasiskirstymą remiantis masto ir aglomeracijos ekonomikos, fizinių
gretimybių ir aukšto mobilumo paslaugų principais. Taip siekiama prisidėti prie didesnio ekonominio produktyvumo, konkurencingumo ir valstybės
gerovės;

2. Vyriausybės institucijos turi remti savivaldybių bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti optimalų išteklių mobilizavimą ir tausų
naudojimą bei užkirsti kelią nesveikai konkurencijai tarp vietos valdžios institucijų;

3. Siekiama, kad partnerysčių tinklo kūrimas apjungtų valstybės lėšų panaudojimą konkretiems bendriems projektams tarp skirtingo rango
institucijų efektyvinant šalies išteklius ir užtikrinant šalies resursų efektyvų naudojimą;

4. Prioritetinėms partnerystėms numatoma rengti bendras miestų regionų koordinuotos plėtros strategijas. Pastarosios pagrindas yra į jų
formos ypatumus (sisteminių ir struktūrinių teritorinės organizacijos, taip pat ir morfologinius bruožus) ir jų kaitos dėsningumus orientuota integruota
tikslų, uždavinių ir priemonių sistema;

5. Prioritetinių partnerysčių inicijuojami bendri projektai turi siekti lanksčiau prisitaikyti prie besikeičiančios demografinės situacijos, optimizuoti
išteklius ir jų išlaikymo kaštus, siekiant aukštos gyvenimo kokybės visoje šalies teritorijoje;

6.Siekiama glaudaus bendradarbiavimo tarp skirtingo rango valdžios institucijų, kad jų teritorijų infrastruktūra ir paslaugos būtų
kuriamos kokybiškos ir išliktų patrauklios;

Partnerysčių modelių pagrindinės nuostatos
Partnerysčių modelių veiklos procesas turi būti interaktyvus ir skatinti vienytis, bendradarbiauti ir stiprinti šalies 
urbanistinę sistemą. Tam turi būti pasitelkiami strateginio erdvinio planavimo principai numatant tiesioginį ryšį su 
sprendinių ir strateginių projektų finansavimu.



4. Tarptautiniai partnerysčių 
projektiniai pavyzdžiai, geroji 

praktika



Randstad miestų regioninio bendradarbiavimo pavyzdysDidmiesčių centre - žalioji širdis. Tausojama 
gamtinė aplinka ir kraštovaizdžio vertybės

Regioninio bendradarbiavimo pavyzdys: Randstad (Nyderlandai)
Policentrinio metropolio idėja gimė dar 1958m. Nyderlanduose sėkmingai veikiantis regioninis bendradarbiavimas 
tarp Amsterdamo - Rotterdamo - Hagos - Utrechto miestų. Kiekvienas iš jų turi savo specifinę funkciją ir labai 
stiprius tarpusavio mobilumo ryšius (greiti dažni traukiniai ir pan.)



Regioninio bendradarbiavimo pavyzdys: Alpių regionas Šveicarijoje
Regione bendradarbiauja per 60 savivaldybių kartu su vyriausybės institucijomis siekiant optimizuoti esamus 
išteklius, įveiklinti ir tausoti gamtinį potencialą ir formuoti urbanistinius centrus su jų specifine specializacija





Koksijde karinės oro bazės transformacija su teritorine erdvine 
regioninio bendradarbiavimo vizija (BUUR)
Mišraus modelio partnerystės pavyzdys bendradarbiaujant krašto apsaugos, aplinkos, kultūros ministerijoms ir 
visoms į teritoriją įeinančioms savivaldybėms su tikslu įveiklinti regiono egzistuojantį potencialą



Strateginio erdvinio planavimo pavyzdys regioniniame mastelyje
Konkrečios teritorijos konkretus projektinis pavyzdys





Naujas biologinės įvairovės parkas Rehau mieste, Vokietijoje
Bendradarbiaujant Rehau miesto savivaldybei, piliečiams ir tokioms organizacijoms, kaip Federalinė gamtos 
apsaugos agentūra, biologinės įvairovės centrui siūloma vieta prie žaliosios juostos, esančios Neuhauseno rajono 
miško peizaže (Miralles Tagliabue EMBT)



Naujas biologinės įvairovės parkas Rehau mieste, Vokietijoje
Projektas bus įgyvendintas aukštumų teritorijoje su vyraujančiais tankiais miškais, integruojamas tvarus žemės ūkis 
ir ganyklos, vietomis suplanuota ekstensyvi urbanizacija.



Partneriaujančių miestų ir regionų inovacijos
Teritorijų ir strateginiame planavime turi būti diegiamos inovacijos, kad Lietuvos gyvenvietės neatsiliktų nuo 
civilizacinio progreso ir būtų modernūs. Formai susiliejus su inovacijomis gaunamos naujos gyvenimo būdo formos.


