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Kur yra Lietuva?
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Lietuva yra čia
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§ Lietuvos urbanizacijos mastai
Europos gyvenviečių struktūroje
yra beveik nepastebimi.

§ Siekiant Europos policentriško
vystymo modelio, Lietuvoje
potencialą turi Vilnius - Kaunas,
Šiauliai - Panevėžys.

§ Baltijos šalių regiono kontekste
svarbiausi Lietuvai projektai yra:
Rail Baltica, Via Baltica, Rytų -
Vakarų transporto koridorius.

§ Klaipėda turi potencialą tapti
tarptautinės reikšmės uostu.



Ką darysime per kitus 10 metų?
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• Stiprinami transporto koridoriai šiaurės-pietų
kryptimi Via Baltica ir Rail Baltica pagrindu ir
rytų-vakarų transporto infrastruktūra.

• Urbanistiniai centrai: Vilniaus–Kauno ir
Šiaulių–Panevėžio partnerystės teikiant
tarptautinio lygmens paslaugas; Klaipėda
vystoma kaip metropolinis urbanistinis
centras.

• Sprendžiant didžiųjų miestų ir jų žiedinių
savivaldybių problematiką, rengiami bendri
kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai
ir tam skirti specialiojo teritorijų planavimo
dokumentai. Formuojamos faktines miestų
urbanizuotų teritorijų ribos taikant miestų ir jų
žiedinių savivaldybių bendradarbiavimą
nepaisant administracinių teritorinių ribų.

• Taikomi kompaktiško miesto vystymo
principai. Kaimo vietovių urbanizacija tarp
urbanistinių centrų nėra numatoma.
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Pagrindinės 
ašys
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Patraukli 
logistikai šalis
Prioritetiniai sprendiniai:
• Rail Baltica ir Via Baltica (kokybinė plėtra)
• Klaipėdos Valstybinio jūrų uosto išorinė (šiaurinė) 

ir vidinė (pietinė) plėtra
• Vilniaus ir Kauno oro uostų plėtra ir Palangos oro 

uosto rekonstravimas
• Rezervuoti teritoriją naujam oro uostui 

Kaišiadorių rajone.
• Tarptautinio vidaus vandenų kelio E41 ruožo 

infrastruktūros plėtra
• Užtikrinti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų 

įrengimą.
Papildomai numatoma:
• Elektrifikuoti visą likusį IX B geležinkelio 

koridoriaus ruožą ir IX D koridorių.
• Europos dviračių takų tinklo Eurovelo 

infrastruktūros plėtra ir prastos būklės ruožų 
rekonstravimas.

• Pritaikyti esamą ir plėtojamą transporto 
infrastruktūrą karinės technikos vienetų judėjimui.

• Numatomas absoliutus prioritetinių sąlygų 
viešajam transportui įgyvendinimas.
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Inžinerinė infrastruktūra
• Baltijos šalių energetikos sistemų sujungimas su

kontinentine Europa darbui sinchroniniu režimu
ir visavertė integracija į šiaurės šalių elektros
rinką.

• Numatoma gamtinių dujų infrastruktūros plėtra.
• Užtikrinamas ilgalaikis Klaipėdos suskystintų

gamtinių dujų terminalo veiklos tęstinumas.
• Numatomas vėjo elektrinių parko jūroje

įrengimas ir elektros perdavimo tinklo plėtra
prijungimui prie sausumos tinklų.

• Numatoma skatinti elektrą gaminančių vartotojų
didėjimą ir 2030 m. pasiekti 30 %.

• Iki 2030 m. itin sparčiu judriuoju ryšiu numatoma
padengti didžiųjų miestų teritorijas, svarbiausius
tarptautinius sausumos transporto koridorius
magistralinius automobilių kelius, valstybinės
reikšmės magistralines geležinkelio linijas, oro ir
jūrų uostus.

• Numatoma 11 šalyje esančių nuotekų valyklų
padidinti nuotekų išvalymo efektyvumą.

5G
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TVARAUS EKONOMIKOS AUGIMO KRYPTYS
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• Vystyti ekonominę infrastruktūrą.
• Plėsti inovacijų ir mokslinių tyrimų pajėgumus.
• Vystyti skaitmeninę ekonomiką viešajame ir 

verslo sektoriuose.
• Skatinti Vilniaus–Kauno partnerystę, 

bendradarbiaujant vykdant integruotas mokslo, 
studijų ir verslo centrų (slėnių) veiklas ir 
plėtojant investicijų pritraukimo infrastruktūrą.

• Skatinti Šiaulių–Panevėžio partnerystę, 
išnaudojant bendrus regionų konkurencinius 
pranašumus ir ekonominės plėtros 
specializacijos.



KONKURENCINGA JŪRINĖ VALSTYBĖ
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• Siekiant vystyti Klaipėdą kaip multimodalinį centrą taikomas 
vertikalios partnerystės modelis pasitelkiant pakrantėje ir 
įtakos zonoje esančius išteklius ir infrastruktūrą, skatinama jų 
plėtra.

• Plėsti Klaipėdos universiteto bendradarbiavimą su kitomis 
BJR aukštosiomis mokyklomis ir mokslo centrais, plėsti 
aktualių specialybių spektrą, auginti mokymo kokybę, stiprinti 
jūrinio mokslo slėnį.

• Prioritetas teikiamas tvariai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
plėtrai iki 2030 m.

• Šventosios jūrų uosto rekonstravimas, daugiafunkcinių 
mažųjų uostelių ir prieplaukų plėtra jūros pakrantėje.

• Numatoma stiprinti esamus kurortus, plėsti gydomųjų išteklių 
įsisavinimą.



KRAŠTOVAIZDIS, EKOSISTEMOS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ

• Nustatyti, kad apie 60 proc. šalies teritorijos
naudojama tausojančiai ir saugant ekosistemas, o
apie 40 proc. – intensyviai naudojama vystant
bioprodukcinį ūkį, plėtojant pramonę, susisiekimą ir
kitas žmonių gerovei būtinas sistemas

• Gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio ekologinei
pusiausvyrai stiprinti prioritetas teikiamas ekologiškai
nuskurdintų, silpno ir riboto gamtinio karkaso teritorijų
funkcijų atkūrimui ir stiprinimui.

• Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugai Lietuvoje
yra plėtojamas Natura 2000 teritorijų tinklas. Visiems
Lietuvos teritorijoje sutinkamiems natūralių buveinių
tipams ir rūšims bus skirta pakankamai saugomų
teritorijų.

• Atnaujinti Sūduvos (Suvalkijos) nacionalinio parko
steigimo procedūras.
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GAMTINIO KARKASO STRUKTŪRA IR KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO KRYPTYS



EFEKTYVIAI VALDOMI IŠTEKLIAI

Žemės ištekliai
• Vykdyti valstybinius žemės gelmių tyrimus, taip pat iki šiol mažai ištirtų naudingųjų iškasenų savybių

tyrimus
• Tirti senkančių išteklių pakeitimo kitomis medžiagomis potencialą ir skatinti antrinį medžiagų perdirbimą

bei technologinę pažangą
• Įvertinti bei numatyti teritorijas, potencialiai tinkamas įvairių dujų saugyklų žemės gelmių ertmėse

įrengimui
• Intensyvinti geoterminės energijos naudojimą
• Lokalizuoti patikimas uždaromoje Ignalinos AE susikaupusių radioaktyviųjų atliekų požeminio kapinyno

vietas
• Jūrinėje teritorijoje ir Kuršių mariose saugoti dugno ir rifų buveines, žuvų nerštavietes ir migracijos

koridorius apsaugai

Bioprodukcinis ūkis
• Skatinti racionalų žemės naudojimą, formuoti tvarias ilgalaikio našumo ir skirtingo geoekologinio

potencialo agroekosistemas
• Didinti šalies miškingumą iki 35 %; neviršyti iškertamos medienos kiekio lyginant su medienos prieaugiu
• Mažinti paviršinio vandens telkinių tarša iš pasklidosios ir sutelktosios taršos šaltinių
• Plėtoti ir remti tvenkinių žuvininkystę
• Skatinti tvarų jūrinės akvakultūros vystymą

Turizmas ir rekreacija
• Plėtoti poilsio, vandens sporto, rekreacijos (įskaitant rekreacinę žvejybą), kaimo turizmo veiklą
• Plėtoti kultūrinio turizmo, verslo turizmo, sveikatos turizmo ir žaliojo (ekologinio) turizmo viešąją ir

privačią infrastruktūrą prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose
• Skatinti rekreacinių parkų ir kompleksų steigimą, įrengimą, taikant mišrios partnerystės principą
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Kultūrinė tapatybė ir jos raiška
ĮTVIRTINTI KULTŪRĄ KAIP HORIZONTALŲ ŠALIES PRIORITETĄ, O KULTŪRINĮ GYVYBINGUMĄ KAIP DARNAUS VYSTYMOSI PAGRINDĄ.
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1. Tęstiniai infrastruktūros projektai
1.1. Projektas „Rail Baltica“;

1.2. Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektas 
(Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros 
kompleksas);

1.3. Projektas „Via Baltica“;

1.4. Klaipėdos valstybinio jūrų  uosto plėtros, įrengiant išorinį 
uostą projektas.

2. Kultūros projektai
2.1. Nacionalinės koncertų salė „Tautos namai“;

2.2. Nacionalinė filmoteka su regioninės filmotekos padaliniu 
Palangoje;

2.3. Sapiegų rūmų kultūros pažinimo centras;

2.4. Kauno centrinio pašto aktualizavimas įkuriant Lietuvos 
architektūros centrą.

3. Ekonomikos vystymo projektai

3.1. Veikiančių LEZ ir pramonės parkų vystymas;

3.2. Kauno, Klaipėdos, Akmenės LEZ ribų plėtimas;

3.3. Naujų teritorijų stambioms investicijoms pritraukti kūrimas 
Vilniaus, Kauno regionuose;

3.4. Naujų pramoninių teritorijų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Panevėžio ir Alytaus regionuose kūrimas;

3.5. Vilniaus ir Kauno VLC vystymo projektai (pritaikymas 
logistikos, sandėliavimo ir gamybos veikloms).
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Strateginiai objektai
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4.     Inžinerinės infrastruktūros projektai
4.1. Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos;
4.2. Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo 

ūkio modernizavimas
4.3. Vėjo elektrinių parkas Kruonio HAE teritorijoje;
4.4. Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos 

sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklais 
darbui sinchroniniu režimu;

4.5. Vėjo jėgainių parko jūroje prijungimas prie žemyninės 
dalies.

5.     Projektai krašto apsaugos sistemos tikslams
5.1. Lietuvos kariuomenės karinių poligonų ir karinio 

mokymo teritorijų išplėtimo projektas;
5.2. Naujo poligono ir karinio mokymo teritorijų įrengimas 

apie 12 000 ha (120 km2) krašto apsaugos sistemos 
tikslams (alternatyvos: (a) Kryžkalnis, (b) šiauriau Telšių, 
(c) šiauriau Raudėnų ir (d) tarp Kuršėnų ir Papilės.)

5.3. Lietuvos kariuomenės Kairių karinio poligono ir karinio 
mokymo teritorijų išplėtimas iki 900 ha krašto apsaugos 
sistemos tikslams.

6.      Naujai siūlomi projektai
6.1. Panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų 
atliekų giluminis atliekynas
6.2. Strateginė partnerystė - Vilnius  - Kaunas
6.3. Strateginė partnerystė - Šiauliai - Panevėžys
6.4. Strateginė partnerystė - Didžioji Klaipėda
6.5. Strateginė partnerystė - Sūduvos nacionalinis parkas
6.6. Transeuropinio IX B transporto koridoriaus, geležinkelio 
ruožo, Klaipėdos miesto aplinkkelis, jungiantis koridorių nuo 
Kretingos rajono ribos iki Draugystės geležinkelio stoties, 
Klaipėdos mieste
6.7. Naujas tarptautinis oro uostas tarp Vilniaus ir Kauno 
miestų

111

2b 2d2c

4

4

3

6



• Nacionalinės saugumo politikos prioritetai laikotarpiui iki 2030 m. yra efektyvi nacionalinė gynyba ir pajėgumai, reikalingi kolektyvinės NATO gynybos
įsipareigojimams vykdyti, dvišalių ir daugiašalių santykių stiprinimas gynybos srityje su kaimyninėmis šalimis, strateginiais partneriais, NATO ir ES
sąjungininkais.

• Krašto apsaugos ministerijai inicijuojant teisės aktų nustatyta tvarka keičiami ar koreguojami savivaldybių teritorijų bendrojo ar specialiojo planavimo
dokumentų sprendiniai: nustatant, keičiant arba koreguojant teritorijų naudojimo funkcinį prioritetą, potencialiai pavojingas teritorijas ir jų apsaugos zonas (dėl
sprogimo pavojaus, radiolokacinės spinduliuotės ir kt.), tikslinant aukštingumo parametrus esamose, planuojamose karinėse teritorijose ir kt.

• Krašto gynybos erdviniams poreikiams prioritetas nustatomas keičiant, koreguojant galiojančius arba rengiant naujus saugomų teritorijų specialiuosius
planus, taip pat steigiant naujas saugomas teritorijas ir koreguojant esamų saugomų teritorijų ribas, kultūros paveldo objektų ir vietovių vizualinės apsaugos
zonų ribas ar jų reglamentus.

• Nustatyti krašto apsaugos funkcinį prioritetą teisės aktų nustatyta tvarka parenkant tinkamas teritorijas po 20 ha ploto šiose savivaldybėse: Šilalės r., Kelmės
r., Telšių r., Rietavo r., Kauno r. arba Kėdainių r., arba Ukmergės r.

• Suplanuoti 50 ha ploto teritoriją su 400 m apsaugos zona krašto apsaugos tikslams Klaipėdos r. savivaldybės Priekulės seniūnijoje, Kairių kaimo
gyvenamojoje vietovėje, 10 ha ploto teritoriją su 400 m apsaugos zona Radviliškio r. savivaldybės Linkaičių kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje.

• Suplanuoti 14 vnt. teritorijų po 100 ha ploto su 400 m apsaugos zona šiose savivaldybėse: Plungės r., Rietavo, Raseinių r., Marijampolės, Alytaus r.,
Elektrėnų, Kėdainių r., Molėtų r., Anykščių r., Panevėžio r., Šiaulių r., Telšių r., Ukmergės r.

• Suplanuoti 10 ha ploto teritoriją antenų laukui Klaipėdos apskrityje (Palangos m. Arba Kretingos r. savivaldybių vakarinėje dalyje).
• Numatyti naujas teritorijas krašto apsaugos tikslams 2 teritorijas po 5 ha ploto pasienio ruožuose Smalininkai–Jurbarkas–Sintautai (Jurbarko r. sav.) ir

Medininkai–Kalveliai–Lavoriškės (Vilniaus r. sav.).
• Numatyti Šventosios jūrų uoste 2 ha ploto ir 100 m krantinę Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų poreikiams.
• Suplanuoti teritorijas Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų antenoms 3 teritorijas po 12 arų ploto ir 1 teritoriją 1,5 ha ploto Šilalės r., Ukmergės r.

savivaldybėse su padidinto aukštingumo reglamentais metalinių konstrukcijų inžineriniams statiniams.

INTEGRACIJA Į KOLEKTYVINIO SAUGUMO STRUKTŪRAS

16



Tarptautiniame lygmenyje veikiančios Vilniaus - Kauno ir Šiaulių Panevėžio partnerystės sudaro pagrindines sąlygas plėtoti nacionalines 
partnerystes išlaikant hierarchinės struktūros modelį. Partnerystės būtų sunkiai įmanomas be Via Baltica ir Rail Baltica projektų.

Vilniaus - Kauno partnerystė, mobilumo jungčių 
stiprinimas, glaudus bendradarbiavimas dalijantis 

funkcijomis

Šiaulių - Panevėžio partnerystė, 
mobilumo jungčių stiprinimas, glaudus 

bendradarbiavimas dalijantis funkcijomis

Klaipėdos uosto plėtra. Klaipėda turi potencialą tapti 
tarptautinės reikšmės uostu.

Valstybei svarbūs projektai, kurie turėtų būti inicijuojami po LRBP


