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1. Urbanistinės struktūros ir 
urbanistinių centrų vystymo 

nuostatų susietumas su 
teritorine regionine politika



Regioninio lygmens urbanistinė struktūra
- Sprendiniai „Lietuvos Regionai 2030“ parengti siekiant: sudaryti prielaidas naujoms ekonominės plėtros, demografinės, socialinės raidos, savivaldybių 
savarankiškumo ir atsakomybės tendencijoms formuotis regionuose, mažinti regionų atskirtį, spręsti įsisenėjusias problemas.
- 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.



Regioninio lygmens urbanistinė struktūra
- Lietuvoje urbanistinės regioninės struktūros gyvybingumą lemia ir ateityje lems trijų metropolinių centrų formuojami regionai, kuriantys didžiąją šalies BVP 
dalį. - Užtikrinant policentrinės hierarchinės struktūros tęstinumą, numatoma visais įmanomais būdais remti regioninius centrus – Panevėžį, ŠIaulius, Uteną, 
Alytų, Ukmergę, Tauragę, Telšius, Mažeikius, Biržus ir Rokiškį.
- Urbanistinėje struktūroje numatomi stiprinami didelio potencialo A kategorijos centrai, stiprinami pakankamo potencialo B kategorijos centrai ir stiprinami 
nepakankamo potencialo C kategorijos centrai.



Bendrosios nuostatos dėl regionalizuotų struktūrų vystymo
Urbanizuotų ir planuojamų urbanizuoti teritorijų plėtojimas

1. Siekiant valdyti miestų išorinę plėtrą rengti kelias intensyviais funkciniais ryšiais susijusių savivaldybių teritorijas ar jų dalis apimančius
kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus ir derinti interesus skirtingų sektorių (socialinės, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtra, kultūros
paveldo ir gamtos apsauga, investicijos ir darbo vietų kūrimas, viešojo transporto sistemos plėtra ir pan.) pagrindu.

2. Regionalizuotų struktūrų erdvinė organizacija turi būti paremta transporto alternatyvų tinklu. Viešo ir privataus transporto, pėsčiųjų ir dviračių takų,
sausumos ir vandens transporto sistema turi užtikrinti regiono teritorijų kiek įmanoma tolygesnį pasiekiamumą ir didinti gyventojų
mobilumo galimybes regiono ribose. Svarbu, kad transporto alternatyvos mažintų priklausomybę nuo asmeninio automobilio naudojimo.

3. Numatyti gyvenamosios statybos plėtros galimybes tik ten, kur jau išplėtota infrastruktūra ir susisiekimo sistema, ir siūlyti riboti
gyvenamąją statybą neurbanizuotose teritorijose, neturinčiose nei darbo vietų, nei aptarnavimo infrastruktūros.

4. Regionų plėtros planuose ir žemesnio lygmens kompleksiniuose teritorijų planavimo dokumentuose formuoti miestų urbanistines sistemas (kitaip –
faktinius miestus arba urbanizuotus regionus) nepaisant administracinių teritorijų suskirstymo;

5. Taikyti kompaktiško vystymosi principus įgyvendinančias plėtros skatinimo arba ribojimo priemones: nustatyti teritorinės plėtros ribas, taikyti
privalomuosius žemės konsolidavimo principus, įsisavinti apleistas teritorijas ir kitus vidinius teritorinius rezervus, vengti taškinio monofunkcinio užstatymo,
taikyti dominuojantį polifunkcišką perimetrinį užstatymą.

6. Plėtoti visų regionų urbanizacijos kompleksiškumą, t. y. sutelkti greta vienas kito tai, kas tarpusavyje yra glaudžiai susiję: gyvenimas – darbas,
gyvenimas – aptarnavimas ir panašiai.

7. Stengiantis neprarasti verslumo potencialo kaimiškosiose teritorijose, siūloma nesuplanuoti kaimiškųjų teritorijų pernelyg griežtai. Teritorinė politika
regionuose turi būti įvairi: metropolinių ir regioninių centrų apylinkių plėtros teritorinis valdymas stiprintinas, o kaimiškųjų teritorijų
reglamentavimo politika turėtų būti liberalesnė.



Lietuvos urbanistiniai centrai, susietumas su viešųjų paslaugų 
baziniu modeliu ir kompaktiškų miestų principu
Lokalūs urbanistiniai centrai yra skirstomi į A, B ir C (plėtojamojo, papildomojo ir palaikomojo tipo) kategorijas. 
Partnerystės siūlomos egzistuojančių funkcinių ryšių potencialo pagrindu.



Lietuvos urbanistiniai centrai, susietumas su viešųjų paslaugų 
baziniu modeliu ir kompaktiškų miestų principu

Metropoliniai centrai

Formuojamos teritorinės regioninės politikos 
nuostatos ir konkretizuoti sprendiniai

1.2.3 Skatinamas vietos bendruomenių 
iniciatyvumas paslaugų teikimui;

2.1.4 Parengti kokybinius viešųjų erdvių, 
gatvių standartus;

2.3.5 Skatinamas trumpalaikis apleistų 
erdvių, pastatų naudojimas. Lengvinamos 
teisinės aplinkybės ir prioritetizuojamas 
apleistų erdvių įveiklinimas laikinais 
statiniais;

2.4.3 Skatinama kraštovaizdžio regeneracija be 
pastatų užstatymo;

3.1.9 Pirmenybė urbanistinei 
plėtrai prie susisiekimo 
infrastruktūros, stočių, 
terminalų;

3.2.6 Skatinamas daugiarūšiškumas -
daugiarūšio transporto pasirinkimo 
užtikrinimas, bevariklio transporto ir dalijimosi 
sprendinių infrastruktūros geresnis junglumas 
su viešojo transporto stotimis, stotelėmis;

4.2.4 Didesnis vietos bendruomenių 
verslumas-produkcijos ar paslaugų 
kūrimas;

6.3.2 Skatinama įvairesnė būstų tipologija ir kaina su 
kokybiška gyvenamąja aplinka ir viešosiomis 
erdvėmis;

6.1.4 Planuojamas universalus būstų 
kokybės vertinimas;

Regioniniai centrai Lokalūs regioniniai centrai Vietiniai centrai

Urbanistiniai centrai

Kompaktiško miesto 
temos



Paslaugų pasiskirstymas pagal urbanistinių centrų lygmenis
Urbanistinių centrų kategorijos siejamos su atitinkama teikiamų paslaugų aprėptimi – aukščiausio lygmens urbanistiniai centrai telkia 
plačiausio spektro paslaugas, žemiausio lygmens – būtinųjų poreikių paslaugas.



Paslaugų pasiskirstymas pagal urbanistinių centrų lygmenis
- Viešųjų paslaugų infrastruktūros ir jos teikiamų paslaugų pasiūla atitinka paklausą ir yra pagrįsta hierarchiniu principu – žemiausio lygmens urbanistiniuose 
centruose teikiamos pačios būtiniausios ir dažno naudojimo paslaugos, o aukštesnio lygmens urbanistiniuose centruose – santykinai reto naudojimo ir 
sudėtingesnės paslaugos.
- Viešosios paslaugos susietos su urbanistiniais centrais skirstomos į 8 temas: įgūdžiai, verslas, sveikata, socialinė gerovė, aplinka, teisėsauga, produktyvumas ir 
susisiekimas



LRBP kompaso 2030 panaudojimas formuojant regionines partnerystes
- 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.



Mobilumo (susisiekimo) erdvinė sistema (LRBP 2030) Urbanistinė erdvinė sistema (LRBP 2030) Ekonominė erdvinė sistema (LRBP 2030)

Ekosistemų ir kraštovaizdžio erdvinė sistema (LRBP 2030) Išteklių naudojimo erdvinė sistema (LRBP 2030) Inžinerinė erdvinė sistema (LRBP 2030)

Šalies erdvinės sistemos
Šių erdvinių sistemų visuma sukuria prielaidas išryškinti išskirtines regionų ir valstybės savybes, atskleisti regionų 
ir valstybės stipriąsias puses, leidžiančias būti matomiems ir konkuruoti aplinkoje





Partnerysčių modelių principinė įgyvendinimo schema
- Siekiama planuoti teritorijas holistiškai jas grindžiant dinamiško pobūdžio partnerystėmis tarp institucinio ir privataus sektorių.
- Strateginis kompleksinis planavimas koordinuoja ekonominių veiklų teritorinį pasiskirstymą remiantis masto ir aglomeracijos ekonomikos, fizinių gretimybių ir 
aukšto mobilumo paslaugų principais siekiant didesnio ekonominio produktyvumo, konkurencingumo ir valstybės gerovės
- Partnerysčių modeliai  nusako partnerysčių rangą, projektų, reikalingų partnerystėms įgyvendinti, pobūdį, jų iniaciatorius ir vykdytojus, taip pat įgyvendinimo 
formas



2. Regioninio lygmens 
konkretizuoti sprendiniai, 
bendrosios nuostatos LR 

teritorijos vystymui



Regionai 2030 brėžinys



Regionai 2030 žemėlapis. Sutartiniai ženklai, kompleksiniai sprendiniai:
- Urbanistiniai centrai, bendrųjų paslaugų teikimas urbanistiniuose centruose, urbanistinių centrų partnerystės, kiti urbanistiniai sprendiniai, formuojamos 
mobilumo paslaugos, susisiekimo sistemos vystymas, oro uostai, jūra ir vidaus vandenys, ekonominių veiklų vystymas, rekreacijos ir veiklų vystymas, kultūros 
paveldas, aplinkosauga, žemės gelmių potencialas



Paslaugų tinklo plėtros, efektyvinimo sprendiniai
Socialinės paslaugos, sveikatos paslaugos, švietimo paslaugos, kultūros paslaugos



1. Urbanistinės struktūros sprendiniai

• Siekiant valdyti miestų išorinę plėtrą tikslinga rengti kelių, intensyviais funkciniais ryšiais susijusių
savivaldybių teritorijų ar jų dalių, kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus

• Skatinti didžiųjų miestų ir jų žiedines savivaldybes rengti bendrus kompleksinius teritorijų planavimo dokumentus
formuojant miestų urbanistines sistemas ir vengiant fragmentinės stichiškos plėtros.

• Prioritetizuojamos partnerystės tarp nacionalinio lygmens urbanistinių centrų, išsaugant ir
stiprinant šalies urbanistinę struktūrą, tarptautinį konkurencingumą ir gyvenimo kokybę bet kurioje šalies vietoje.

• Plėtojant urbanizuotas teritorijas vadovautis kompaktiško miesto nuostatomis

• Mišrios partnerystės modelio pagrindu rengti bendras miestų centrinių dalių ir aplinkinių teritorijų
regeneracijos, masinės statybos rajonų modernizacijos ar buvusių industrinių zonų
konversijos programas, kurios apimtų dideles teritorijas ir kompleksiškas priemones.

2. Mobilumo sprendiniai

• Padidinti eismo saugumą ir eismo komforto lygį valstybinės reikšmės magistraliniuose
automobilių keliuose gerinant kokybinius rodiklius.

• Prioritetas teikiamas valstybinės reikšmės krašto kelių dalies, kurių DBI reikšmė patenka į vertinimo grupes „blogai”
ar „labai blogai”, sumažinimui iki 17 %.

• Mažinti valstybinės reikšmės krašto kelių, netenkinančių minimalaus pločio reikalavimų pagal kelio kategoriją dalį.
Siektina reikšmė, kad tokių kelių ruožų iki 2030 m. liktų ne daugiau kaip 2%.

• Užtikrinti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimą šalia valstybinės reikšmės kelių ne
didesniu kaip 40-50 km atstumu, bendradarbiaujant su esamų degalinių valdytojais ir nekuriant perteklinės
infrastruktūros.

• Įkurti naują agentūrą viešojo transporto koordinavimui, plėtrai, organizavimui, keleivių
judėjimo duomenų rinkimui ir analizei, mobilumo paslaugų zonų tikslinimui bei vieningos integruotų
paslaugų užsakymo sistemos sukūrimui, vystymui. Parengti Lietuvos bevariklio transporto takų bendrą vystymo
strategiją.

Bendrosios nuostatos visoms partnerysčių grupėms ir regionams
Kokie sprendiniai taikomi visai Lietuvai?

Brėžinys Galimybių Lietuva



3. Paslaugų sistemos sprendiniai

• Prioritetas sveikatos apsaugos tinklo efektyvinimui savivaldybių lygmeniu teikiamas atsižvelgiant
į stacionaraus gydymo lovų skaičių, vertinant jų užimtumo rodiklius ir alternatyvių veiklos formų plėtrą
mažinant stacionarinių paslaugų apimtis (pvz., dienos stacionaro).

• Prioritetas bendrojo ugdymo įstaigų efektyvinimui savivaldybių lygmeniu teikiamas atsižvelgiant
naudojamą infrastruktūrą, ugdymo reikmėms ir aplinkai išlaikyti skiriamas lėšas, demografines tendencijas
savivaldybių ribose arba bendradarbiaujant su šalia esančiomis savivaldybėmis, apjungiant ir / arba
dalinantis bendra infrastruktūra ir / arba žmogiškaisiais ištekliais.

• Prioritetas vystant socialinių paslaugų tinklą savivaldybių lygmeniu teikiamas atsižvelgiant į
dabartines nestacionarių socialinių paslaugų išvystymo apimtis savivaldybėse.

4. Regioninės kultūros politikos sprendiniai

• Prioritetas kultūros prieinamumo teritorinių netolygumų regionuose mažinimui ir geresniam
skirtingų kultūros paslaugų teikėjų lygmenų bendradarbiavimui.

• Prioritetas tolygiam bazinių kultūros paslaugų prieinamumui visoje šalies teritorijoje, ir
optimaliam dažno, vidutinio ir reto poreikio kultūrinių paslaugų pasiskirstymui tinkle, skatinti tolygų,
aukštos vertės ir įvairių raiškos formų kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms.

• Prioritetas kultūros paslaugų teikėjų tinklo efektyvinimui teritorijose, kur turimi ištekliai nėra pakankamai
įveiklinti.

• Prioritetas bendradarbiavimui tarp valstybinio, savivaldos ir nevyriausybinių sektorių, telkiant
finansinius, žmogiškuosius bei infrastruktūrinius išteklius, užtikrinant partnerystes, vykdant
kultūrinę edukaciją.

• Prioritetas aiškiam kultūrinių funkcijų atskyrimui skirtingais lygmenimis, išskiriant regioninius kultūrinių
kompetencijų centrus, ir kuriant urbanistinių centrų partnerystėmis grįstą kultūros paslaugų teikėjų tinklą.

• Prioritetas regionų patrauklumo didinimui vietos gyventojams ir turistams per tapatybės vystymą, vietos
kultūros išteklių naudojimą, naujų naratyvų, grįstų regioniniu išskirtinumu, kūrimą.

Bendrosios nuostatos visoms partnerysčių grupėms ir regionams
Kokie sprendiniai taikomi visai Lietuvai?

Brėžinys Regionai 2030



Bendrosios nuostatos visoms partnerysčių grupėms ir regionams
Kokie sprendiniai taikomi visai Lietuvai?

5. Numatomos kultūrinių kraštovaizdžių kompleksinės apsaugos priemonės

• Teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti nuolatinę kultūrinio kraštovaizdžio ir paveldo kaitos, įskaitant
klimato kaitos poveikio stebėseną;

• Siekti, kad būtų užtikrinta pakankama valstybės ir/ar savivaldos institucijų, ES ar kitų tarptautinių fondų finansinė
parama kultūros vertybių tvarkymui;

• Intensyviau taikyti kultūros paveldo teritorinės apsaugos principus, teisės aktų nustatyta tvarka
steigiant kultūrinio tipo draustinius, saugomas vietoves, kt.;

• Įvertinti galimybes nustatyti papildomas vertybių apsaugos zonas, išskyrus atvejus, kai teritorijų ir apsaugos zonų ribos
teisės aktų nustatyta tvarka yra patvirtintos specialiojo planavimo dokumentuose;

• Siekiant įveiklinti kultūrinio kraštovaizdžio generuojamą potencialą, prioritetas teikiamas
kompleksinio planavimo dokumentams, numatantiems regionų , etnografinių regionų ir arealų bendrą
kultūros paveldo vertybių, turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtrą.

6. Numatomos kultūros paveldo išsaugojimo, integravimo bei įveiklinimo per partnerystes
priemonės

• Stiprinant etnografinių regionų kultūrinę tapatybę, prioritetas teikiamas bendrų planavimo dokumentų,
didinančių regioninę nematerialaus paveldo sklaidą ir raišką bei Įveiklinančių regionines kultūros paveldo vertybes,
rengimui.

• Siekiant nematerialaus paveldo ir kultūros paveldo integralumo ir didesnės sklaidos, numatoma įveiklinti
esamų kultūros kelių ir kuriamų kultūros kelių infrastruktūrą, rengiant šios infrastruktūros atskirus ar
kompleksinius planavimo dokumentus. Prioritetas teikiamas planavimo dokumentų.

• Didinant dvaro sodybų paveldo integralumą į Lietuvos agrarines struktūras ir rekreacines, turizmo infrastruktūras,
numatoma kurti bendrus regioninius dvarų paveldo bei etnografinių regioninio paveldo
kompleksinius planus, prioritetas teikiamas planavimo dokumentų rengimui, apimančių kuo didesnį įveiklinimo
funkcijų kiekį.

• Skatinti etnokultūrinį turizmą regionuose ir tarp jų, didinti nematerialaus paveldo pažinimą ir sklaidą, šiam tikslui
pasiekti kurti horizontalias ir mišrias regionines partnerystes. Įveiklinti etnografinių kaimų ir regioninių dvarų kultūros
paveldą etnokultūros sklaidai, šiam tikslui pasiekti kurti bendras įveiklinimo programas.

Brėžinys Kultūros politika ir rekreacija



7. Techninės infrastruktūros sprendiniai

• Skatinti regioninių vandentvarkos įmonių kūrimą siekiant sumažinti vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų kainų netolygumą, efektyviau įgyvendinti nacionalinius bei Europos sąjungos įsipareigojimus

• Sukurti decentralizuoto sektoriaus aprūpinimo šiluma inventorizavimo sistemą. Skatinti
individualiai šildomų namų ūkių perėjimą prie netaršių ir mažo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio technologijų

• Skatinti savivaldybių bendradarbiavimą atsinaujinančių energijos išteklių parkų steigimui ir
vystymui rengiant bendrus teritorijų planavimo dokumentus

• Skatinti įvairių sektorių bendradarbiavimą atliekų rūšiavimo intensyvinimui.
8. Žemės gelmių išteklių naudojimo sprendiniai

• Užtikrinti regionų aprūpinimą vietine statybine žaliava (smėlio - žvyro), sudarant sąlygas
transportavimui ne didesniu negu 50 km atstumu

• Suformuojama principinė požeminio vandens išteklių apskaitos ir valdymo sistema, pagrindžiant tvarią požeminio
vandens eksploataciją, monitoringą ir apskaitą

• Taikant mišrios partnerystės modelį, planuojama sukurti vieningą sapropelio mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros koordinavimo centrą

9. Bioprodukcinio ūkio naudojimo ypatybių sprendiniai
• Prioritetas teikiamas optimaliam žemės naudojimo intensyvumui, ūkių konkurencingumui,

kaimo įvaizdžio gerinimui regionuose bei patrauklumui

• Prioritetiniai žemės ūkio sektoriai neišskiriami, tačiau nustatomi tvaraus ūkininkavimo principai:
bioprodukcinių išteklių kokybė negali blogėti, veikla vystoma atsižvelgiant į vietos sąlygas, orientuojantis į didesnės
pridėtinės vertės kūrimą, bendradarbiavimą, kooperaciją ir inovacijų diegimą.

• Siekiant užtikrinti efektyvų ir tausų bioprodukcinių išteklių naudojimą skatinti žemės ir miškų ūkio
sektoriaus veiklos įvairinimą, bendradarbiavimą tarp savivaldos, valstybinių institucijų, nevyriausybinių, mokslo,
mokymo organizacijų, privataus verslo subjektų, kooperaciją, diegti inovacijas, orientuojantis į didesnės pridėtinės
vertės kūrimą

Bendrosios nuostatos visoms partnerysčių grupėms ir regionams
Kokie sprendiniai taikomi visai Lietuvai?

Brėžinys Bioprodukcinio ūkio veiklos 
ir skatinamos priemonės



10. Ekosistemų ir kultūrinio kraštovaizdžio eksponavimo ir įveiklinimo sprendiniai

• Atsižvelgiant į kraštovaizdžio vizualinės struktūros ypatumus nustatomi ypač raiškius daugiaplanius vaizdus
formuojantys kraštovaizdžio kompleksai, kuriuose saugomi šalies vizualinio estetinio potencialo arealai ir
vietovės .

• Didinti gamtos vertybių integralumą į darnaus ir tvaraus vystymosi procesus. Prioritetas teikiamas
saugomų teritorijų specialiojo ar kompleksinio planavimo dokumentų rengimui, derinantiems saugojimą su
kraštovaizdžio, gamtos vertybių naudojimo, pritaikymo ir įveiklinimo poreikiais.

11. Ekonominės plėtros regioninio lygmens sprendiniai

• Skatinamos investicijos, kurios didina vidaus vartojimą, palaiko užimtumą ir prisideda prie
aukštos pridėtinės vertės darbo vietų kūrimo bei tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo.
Prioritetas teikiamas gamybos produktyvumo didinimui, t.y. perėjimui prie skaitmeninės ekonomikos, inovacijų ir
mokslinių tyrimų.

• Ekonominė plėtra regionuose vykdoma atsižvelgiant į esamą specializaciją ir sukauptą
potencialą atitinkamose ekonominės veiklos srityse bei funkcinius ryšius ir bendradarbiavimo
galimybes su partnerysčių teritorijose esančiomis savivaldybėmis.

• Atskiruose Lietuvos regionuose investuojama į tvarų augimą užtikrinančius ekonominės infrastruktūros projektus,
gerinama verslui reikalinga infrastruktūra. Numatyti prioritetiniai regionų ekonominės plėtros centrai,
kuriuose plėtojama pramoninė gamyba, vystomi LEZ, pramonės parkai ir kitos pramoninės
teritorijos.

12. Rekreacinių išteklių įveiklinimo regioninio lygmens sprendiniai

• Lietuvos regionuose kuriami rekreaciniai parkai ir kompleksai. Tokie parkai ir kompleksai planuojami ir
steigiami savivaldybių partnerysčių pagrindu (horizontalus partnerystės modelis).

• Rekreaciniuose parkuose ir kompleksuose galima pastatų ir statinių statyba, juose teikiamos viešosios ir privačios turizmo
paslaugos, taip pat įrengiama ir plėtojama viešoji turizmo infrastruktūra (paplūdimiai, dviračių, pėsčiųjų, slidžių, riedučių
takai ir traso.)

• Siekiant tolygiau paskirstyti rekreacinių išteklių naudojimą ir įveiklinti nutolusias gamtinių rekreacinių išteklių sankaupas,
formuojami regioniniai rekreaciniai koridoriai Vilnius-Švenčionėliai-Ignalina-Turmantas (geležinkeliu),
Vilnius-Druskininkai, Kaunas-Birštonas-Alytus-Druskininkai, Birštonas-Šakiai-Jurbarkas-Tauragė- Klaipėda.

Bendrosios nuostatos visoms partnerysčių grupėms ir regionams
Kokie sprendiniai taikomi visai Lietuvai?

Brėžinys Kraštovaizdžio formavimas ir 
ekologinė pusiausvyra



3. Prioritetinių partnerysčių 
grupių regioninė dimensija



Rytų Lietuvos partnerysčių grupė
Vilnius - Utena - Ukmergė

Grupės partnerysčių specializacija:

● Siekiama mažinti socialinę atskirtį, spręsti 
kompleksines teritorijos problemas ir bendrais 
partnerysčių projektais inicijuoti naujas 
tendencijas.

● Partnerysčių grupės vystymo tikslas - įveiklinti 
gamtinius rekreacinius ir kultūrinius išteklius ir 
tuo pagrindu vystyti turizmo, rekreacijos 
paslaugas, jų paketus.

● Kuriami rekreaciniai parkai ir kompleksai, 
užtikrinamas jų pasiekiamumas geležinkeliu ir 
kitomis transporto priemonėmis, 
partneriaujama siekiant mažinti sezoniškumą.

● Plėtojama pramonė Utenoje, Visagine, 
Ukmergėje. 

● Tausojamas bioprodukcinis ūkis, inicijuojamos 
sveiko maisto grandinės.



Rytų Lietuvos partnerysčių grupė
LRBP kompasas: urbanistinė ir susisiekimo struktūra

Urbanistinės struktūros sprendiniai

• Siekti teritorinės sanglaudos sostinės įtakos zonoje taikant kompaktiškumo ir
kompleksinio teritorijų vystymo principus, neskatinant urbanistinės driekos.

• Mišrios partnerystės modelio pagrindu stiprinti egzistuojančius funkcinius ryšius tarp
Švenčionių ir Švenčionėlių, formuoti bendrą urbanistinę sistemą.

• Skatinti visapusiškas Anykščių, Ignalinos, Zarasų, Visagino miestų partnerystes.
• Gerinti mobilumą ir rengti bendrus partnerysčių projektus funkcinio papildomumo

pagrindu tarp sostinės metropolinio centro ir regioninių centrų - Utenos ir Ukmergės.
• Plėtoti Vilniaus regiono mokslo bei su juo susijusio ir savo produkciją eksportuojančio

verslo potencialą, tarptautinių verslo paslaugų.

Mobilumo sprendiniai

• Įrengti keleivinę geležinkelio stotį Utenos mieste prijungiant ją prie esamos
geležinkelio linijos ir esamą Utena–Švenčionėliai geležinkelio liniją pritaikyti
didesniam keleivinių traukinių važiavimo greičiui.

• Įrengti rytinį Utenos miesto aplinkkelį, pietrytinį Zarasų miesto aplinkkelį ir Trakų
miesto pietinį aplinkkelį.

• Numatyti kelio A4 ruožo nuo sankryžos su Gunkliškių gatve iki sankryžos su Savanorių
prospektu rekonstravimą panaikinant „butelio kaklelio efektą” ir gerinant sostinės
jungtis su kitais susisiekimo koridoriais.

• Mažiausiai apgyvendintose teritorijose viešojo transporto paslaugas organizuoti pagal
poreikį (angl. on demand) principu.

• Plėtoti veikiančius civilinius aerodromus (Ignalinos, Kyviškių, Molėtų, Paluknio,
Rūdiškių, Utenos, Zarasų) ir palaikyti jų funkcionavimą, siekiant panaudoti sporto,
vietinio susisiekimo, pramoginiams tikslams.

Brėžinio Galimybių Lietuva iškarpa



Rytų Lietuvos partnerysčių grupė

Paslaugų sistemos sprendiniai

• Švietimo paslaugų tinko efektyvinimui Anykščių raj. Zarasų raj., Ignalinos raj.,
Vilniaus raj. Ir Šalčininkų raj. savivaldybėse

• Sveikatos paslaugų tinklo efektyvinimui Anykščių raj., Utenos raj., Zarasų raj.,
Visagino, Švenčionių raj., Trakų raj., Šalčininkų raj. savivaldybėse

• Nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai Ignalinos raj., Trakų raj., Vilniaus raj. ir
Šalčininkų raj. Savivaldybėse.

• Numatomas prioritetinis kultūros paslaugų teikėjų tinklo efektyvinimas Širvintų
raj., Utenos r., Trakų raj., Vilniaus m. sav.

• Skiriamas prioritetas paslaugų tinklo efektyvinimui, užtikrinant paslaugų
prieinamumą ir pasiekiamumą:

Ekonominės plėtros sprendiniai

• Prioritetiniai ekonominės plėtros centrai, kuriuose plėtojama pramoninė gamyba,
šioje teritorijoje yra Utena, Ukmergė ir Visaginas.

• Dėl bendrų konkurencinių pranašumų aktyviai vystoma partnerystė
miškininkystės-medienos sektoriuje tarp Utenos ir Ukmergės teritorijoje veikiančių
įmonių.

• Vystyti rekreacijos ir turizmo veiklas, išnaudojant ypač didelio vaizdingumo
kraštovaizdį ir rekreacinį potencialą.

Brėžinio Regionai 2030 iškarpa



Rytų Lietuvos partnerysčių grupė

Kurortinės vietovės. Partnerystės siekiant mažinti turistų ir poilsiautojų srautų

sezoniškumą

• Didesnis skirtingų kultūros paslaugų mobilumas iš Vilniaus m. sav., prioretizuojant
Širvintų raj. sav. kultūros paslaugų spektro gerinimą.

• Prioretizuoti įvairių socialinių grupių ir amžiaus dalyvių įtraukimą į profesionaliojo ir
mėgėjų meno veiklas Ignalinos raj., Utenos raj., Visagino sav., užtikrinant
profesionalaus ir mėgėjų meno partnerystę, vykdant kultūrinę bendruomenių
edukaciją.

• Gerinti paslaugų prieinamumą tankinant Vilniaus raj., Molėtų raj., Švenčionių raj.,
Zarasų raj. paslaugų teikėjų tinklą, bei efektyviau išnaudojant Vilniaus m., Elektrėnų,
Utenos raj. ir Trakų raj. sav. teikėjų tinklą.

Kultūros paveldo išteklių įveiklinimas rekreacijai ir turizmo infrastruktūros plėtrai

• Vilniaus-Utenos-Ukmergės regioninės plėtros arealą formuoja skirtingo reikšmingumo
lygmens kultūros paveldo arealai: nacionalinės - Vilniaus krašto kultūros paveldo
arealas ir regioninės reikšmės - Aukštaitijos kultūros paveldo arealas. Siekiama plėtoti
viešojo, privataus ir nevyriausybinio skirtingų sektorių partnerystes, siekiant kultūros
paveldo išteklių disponavimo ir panaudojimo rekreacijai bei turizmo infrastuktūrai
kurti ir plėsti.

Brėžinio Kultūros politika, rekreacija iškarpa



Rytų Lietuvos partnerysčių grupė

Bioprodukcinio ūkio naudojimo ypatybės

• Ekologiškai jautriose eroduojamų Baltijos aukštumų moreninių
kalvynų, smėlingų kopynų ir paslėnių teritorijose numatomos kraštovaizdį
tausojančios ūkinio naudojimo formos ir technologijos. Žemės ūkio veikla
vystoma užtikrinant priešerozinių priemonių įgyvendinimą, natūralių žemės
naudmenų išsaugojimą ir humuso kiekio dirvožemyje padidinimą.

• Visoje Rytų partnerysčių grupės teritorijoje prioritetas teikiamas
tausojančiam žemės ir miškų ūkiui

• vystomi ekologiniai, mišrūs žemės ir miškų ūkio ar kt. veiklos ūkiai,
skatinama ekologinių maisto produktų gamyba.

• Skatinama sapropelio išteklių gavyba regione bei naudojimas atkuriant
degradavusius dirvožemius, gerinant nenašių dirvožemių struktūrą,
naudojimas ekologiniuose ūkiuose bei balneologijos tikslams

• Stiprinamas esamų miškų masyvų potencialas, prioritetas teikiamas
apsodinant mišku eroduojamas ir/ar apleistas žemės ūkio naudmenas
artimas miškų masyvams.

• Skatinamas rekreacinės infrastruktūros kūrimas visose miškų grupėse

• Skatinama įvairių tipo želdinių (miškų, grupių, pavienių) įveisimas apie
urbanistinius centrus.

Brėžinio Bioprodukcinis ūkis iškarpa



Rytų Lietuvos partnerysčių grupė

Ekosistemų ir kultūrinio kraštovaizdžio eksponavimo ir įveiklinimo sprendiniai

• Remiantis Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu, steigiami Avilio-
Čičirio, Duburio-Vencavo, Alaušo, Žirnajų ir Europos geografinio centro
rekreaciniai parkai. Kuriant rekreacinius parkus bei vystant turizmą,
įveiklinami geologiniai objektai.

• Prioritetas šiame regione teikiamas rekreacijos ir turizmo veiklų vystymui,
išnaudojant ypač didelio vaizdingumo kraštovaizdį ir rekreacinį potencialą.

• Siekiama plėtoti viešojo, privataus ir nevyriausybinio skirtingų sektorių
partnerystes, siekiant kultūros paveldo išteklių disponavimo ir panaudojimo
rekreacijai bei turizmo infrastuktūrai kurti ir plėsti.

• Siekiant kuo geriau panaudoti rekreacinius išteklius ir skatinti turizmo
paslaugų plėtrą, gerinama viešoji turizmo infrastruktūra ir plėtojama
turizmo informacinė sistema, plėtojamos alternatyvios ir netradicinės
veiklos kaimo vietovėse.

• LR BP sprendiniais numatoma naudoti ir įveiklinti rekreacinėms, turizmo
reikmėms arealo kultūrinius kraštovaizdžius, didinti jų lankomumą,
lankytojų skaičių, plėtoti aptarnavimo infrastruktūrą.

• Išnaudoti regioninės plėtros areale esančių upių – Neries, Šventosios,
Žeimenos, Merkio, Ūlos nacionalinių vandens turizmo trasų tinklo
potencialą kultūrinio kraštovaizdžio apžvalgai, kultūros paveldo sklaidai bei
atgaivinimui, įveiklinant vandens turizmo maršrutus jų lankymui.

Brėžinio Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinė pusiausvyra iškarpa



Pietų Lietuvos partnerysčių grupė  
Kaunas-Marijampolė-Alytus 

Grupės partnerysčių specializacija:

● Prioritetas teikiamas pramonės plėtrai ir Alytaus 
vystymui. 

● Susisiekimas stiprinamas tarp Kauno ir Alytaus. 
● Alytuje numatomas pramonės parkas. 
● Stiprinamas Alytaus junglumas su Marijampole, 

Rail Baltica.
● Antras prioritetas gamtinių rekreacinių ir 

kultūrinių išteklių įveiklinimas. 
● Siūloma kurti rekreacinius parkus ir kompleksus, 

stiprinti ir plėtoti kurortines paslaugas Birštone 
ir Druskininkuose. 

● Plėtoti Druskininkų, kaip paslaugų centro 
vaidmenį. 

● Drukininkai, Varėna, Lazdijai formuoja 
partnerystę siekiant mažinti sezoniškumą.



Pietų Lietuvos partnerysčių grupė
LRBP kompasas: urbanistinė ir susisiekimo struktūra

Urbanistinė struktūra.

● Kauno metropolinį centrą vystyti transnacionalinių ryšių pagrindu, stiprinant funkcinius
ryšius mobilumo pagrindu tarp Kauno, Alytaus ir Marijampolės. Formuoti nacionalinio
lygmens partnerystes tarp Kauno, Alytaus ir Marijampolės urbanistinių centrų teikiant
pagal poreikį santykinai vidutinio poreikio paslaugas.

● Stiprinti kompleksišką produktų dizainą ir produkciją tarp Kauno, Marijampolės,
Alytaus centrų inicijuojant mišrios partnerystės modelio partnerystes. Skatinti ir plėtoti
produkcijos, apdirbimo ir logistikos sritis bei vystyti kitas proceso dalis prisiimant
skirtingus procesus skirtingoms įmonėms ar telkiant įmones į klasterius.

● Skatinti Kauno miestą ir Kauno rajoną ir kitus su žemės ūkiu susietus centrus
inicijuojant mišrios partnerystės pagrindo partnerystes. Stiprinti agrokultūros lygį
įvairiomis priemonėmis (šiltnamių infrastruktūra, ekologinis ūkis, bioįvairovė) siejant
juos su inovacijų ir žinių kūrimu Kauno mieste.

Mobilumo sprendiniai

● Rekonstruoti krašto kelią Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo Prienų iki Garliavos,
užtikrinant aukštą eismo kokybės lygį.

● Vystyti intermodalinę krovininę prieplauką Kauno mieste sujungtą su automobilių kelių
ir geležinkelio susisiekimo koridoriais.

● Numatyti geležinkelio jungtį tarp Kauno intermodalinio terminalo ir Kauno LEZ.
● Įvertinti naujos geležinkelio linijos tiesimo alternatyvas: jungtis Alytus–Kaunas arba

jungtis Alytus–Vilnius.
● Plėtoti veikiančius civilinius aerodromus (Alytaus, Druskininkų, Pociūnų, Sasnavos, S.

Dariaus ir S. Girėno (Kaunas)) ir palaikyti jų funkcionavimą, siekiant panaudoti sporto,
vietinio susisiekimo, pramoginiams tikslams.

Brėžinio Galimybių Lietuva iškarpa



Pietų Lietuvos partnerysčių grupė
LRBP kompasas: sociokultūrinis ir ekonominis kapitalas

Paslaugų sistemos sprendiniai

● Prioritetas paslaugų tinklo efektyvinimui, užtikrinant paslaugų prieinamumą ir
pasiekiamumą,skiriamas:

● Švietimo paslaugų tinklo efektyvinimui prioritetas teikiamas Prienų raj., Lazdijų raj.,
Varėnos raj., Vilkaviškio raj. ir Šakių raj. savivaldybėse

● Sveikatos paslaugų tinklo efektyvinimui prioritetas teikiamas Birštono, Druskininkų,
Lazdijų raj., Varėnos raj., Marijampolės, Vilkaviškio raj. ir Raseinių raj. savivaldybėse

● Nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai prioritetai teikiamas Kauno m. ir Kauno raj.,
Jonavos raj., Alytaus raj., Lazdijų raj., Kalvarijos, Vilkaviškio raj., Šakių raj. ir Raseinių
raj. Savivaldybėse.

● Numatomas prioritetinis kultūros paslaugų teikėjų tinklo efektyvinimas Alytaus m.,
Druskininkų, Birštono, Varėnos raj., Kazlų Rūdos, Kauno raj. Savivaldybėse.

● Kultūros paslaugų teikėjų turimų išteklių ir sukuriamos vertės disbalansas
sprendžiamas įveiklinant kurortų ir aplink Kauno m. sav. esančių savivaldybių
kultūrinę infrastruktūrą ir skatinant paslaugų mobilumą į labiau nutolusias ir
mažesnę kultūrinę vertę kuriančias savivaldybes.

Ekonominės plėtros regioninio lygmens sprendiniai

● Prioritetiniai ekonominės plėtros centrai, kuriuose plėtojama pramoninė gamyba,
šioje teritorijoje yra Kėdainiai, Jonava, Marijampolė ir Alytus.

● Dėl bendrų konkurencinių pranašumų maisto ir gėrimų gaminių pramonėje
vystomas bendradarbiavimas tarp Marijampolės ir Alytaus teritorijoje veikiančių
įmonių.

● Esant poreikiui, vykdoma Kauno LEZ plėtra, Kauno regione vystoma teritorija
stambiems investuotojams pritraukti, o Alytaus regione kuriama nauja pramoninė
teritorija.

Brėžinio Regionai 2030 iškarpa



Pietų Lietuvos partnerysčių grupė
LRBP kompasas: gamtinis ir kultūrinis potencialas

Rekreacinių išteklių įveiklinimo regioninio lygmens sprendiniai
● Numatoma sukurti horizontalias ir mišrias partnerystes, įveiklinant Marijampolės, Kudirkos

Naumiesčio, Vilkaviškio, Virbalio, Kalvarijos ir Simno arealuose esančio dominuojančios
kultūros paveldo - dvarų, dvarų sodybų, etnokultūrinio paveldo ir architektūros arealus.

● Numatoma išnaudoti Kauną, Kauno krašto ir Panemunės arealą regiono rekreaciniam
potencialui didinti, įtraukiant Kauno krašto miestus ir gyvenvietes - Smalininkus, Jurbarką,
Gelgaudiškį, Vilkiją, Ežerėlį bei jų bendruomenes į horizontalias partnerystes.

● Plėsti Birštono ir Druskininkų kurortų rekreacinių paslaugų įvairovę juose išnaudojant
konkurencinius teritorijų pranašumus. Taip pat yra siekiama mažinti teikiamų paslaugų
sezoniškumą. Stiprinama Kačerginės, Kulautuvos ir Zapyškio kurortinės teritorijos rekreacinė
infrastruktūra, siekiant didinti lankytojų skaičių ir įveiklinti rekreacinius išteklius.

Kurortinės vietovės. Partnerystės siekiant mažinti turistų ir poilsiautojų srautų sezoniškumą.

● Plėsti Birštono ir Druskininkų kurortų rekreacinių paslaugų įvairovę juose išnaudojant
konkurencinius teritorijų pranašumus.

● Stiprinti Kačerginės, Kulautuvos ir Zapyškio kurortinės teritorijos rekreacinė infrastruktūra,
siekiant didinti lankytojų skaičių ir įveiklinti rekreacinius išteklius.

Kultūros paveldo išsaugojimo, integravimo bei įveiklinimo per partnerystes priemonės

● sukurti horizontalias ir mišrias partnerystes, įveiklinant Marijampolės, Kudirkos Naumiesčio,
Vilkaviškio, Virbalio, Kalvarijos ir Simno arealuose esančio dominuojančios kultūros paveldo -
dvarų, dvarų sodybų, etnokultūrinio paveldo ir architektūros arealus.

● išnaudoti Kauną, Kauno krašto ir Panemunės arealą regiono rekreaciniam potencialui didinti,
įtraukiant Kauno krašto miestus ir gyvenvietes - Smalininkus, Jurbarką, Gelgaudiškį, Vilkiją,
Ežerėlį bei jų bendruomenes į horizontalias partnerystes;

● Kauno-Marijampolės-Alytaus regioninės plėtros arealą formuoja skirtingo reikšmingumo
lygmens kultūros paveldo arealai: nacionalinės - Kauno krašto ir Panemunės kultūros paveldo
arealas ir du regioninės reikšmės – Suvalkijos ir Dzūkijos kultūros paveldo arealai.

Brėžinio Kultūros politika, rekreacija iškarpa



Pietų Lietuvos partnerysčių grupė
LRBP kompasas: ūkinis naudojimas

Techninės infrastruktūros sprendiniai

● Skatinti efektyvesnį atliekų rūšiavimą, numatant konteinerinio tinklo plėtrą.
● Biokuru kūrenamos kogeneracinės jėgainės statyba Alytaus mieste, centralizuotai

tiekiamos šilumos ir elektros energijos gamybai.
● Plėtoti paviršinių nuotekų surinkimo, akumuliavimo ir antrinio panaudojimo (pvz.

želdinių laistymui) sistemas regionų miestuose ir miesteliuose.

Įveiklinami geologiniai ištekliai

● siekiama įrengti ir eksploatuoti anhidrito šachtą
● skatinamas sapropelio panaudojimas tiksliosios žemdirbystės ir ekologiniuose

ūkiuose

Bioprodukcinio ūkio naudojimo ypatybės

● Didžiojoje regiono dalyje prioritetas teikiamas intensyviam žemės ūkiui. Likusioje,
pietrytinėje regiono teritorijos dalyje vystytinas tausojamasis žemės ūkis, teikiant
prioritetą ekologinių ūkių kūrimui ir plėtrai, alternatyviai žemės ūkio veiklai.

● Ekologiškai jautriose eroduojamų Baltijos aukštumų moreninių kalvynų, smėlingų
kopynų ir paslėnių teritorijose numatomos kraštovaizdį tausojančios ūkinio
naudojimo formos .

● Didinant regiono miškingumą, prioritetas teikiamas miškų veisimui mažo miškingumo
Sūduvos regione, taip pat agromiškininkystei, laukų, gyvenviečių, gamybinių centrų,
kitų apsauginių želdinių veisimui.

● Didelį rekreacinį potencialą turinčiose teritorijose Lazdijų ir Varėnos rajonuose
bioprodukcinio ūkio plėtros prioritetas siejamas su rekreacinių objektų ir kaimo
turizmo infrastruktūros aptarnavimu

Brėžinio Bioprodukcinis ūkis iškarpa



Pietų Lietuvos partnerysčių grupė
LRBP kompasas: Ekologinė pusiausvyra ir kraštovaizdis

Ekologinė pusiausvyra ir kraštovaizdis

• Įgyvendinant ES Biologinės įvairovės strategijos 2030 tikslus, siekiant sengirių bei
biologinės įvairovės apsaugos, užtikrinant natūralių gamtinių procesų eigą,
numatoma Punios šilui suteikti ypatingos apsaugos statusą - Nemuno kilpų regioninio
parko Punios šilo gamtinį rezervatą ir Punios šilo botaninį-zoologinį draustinį apjungti
į Punios šilo gamtinį rezervatą.

• Didelį rekreacinį potencialą turinčiose teritorijose Lazdijų ir Varėnos rajonuose
bioprodukcinio ūkio plėtros prioritetas siejamas su rekreacinių objektų ir kaimo
turizmo infrastruktūros aptarnavimu.

• Numatoma stiprinti esamų miško masyvų potencialą Dainavos, Kapčiamiesčio girių ir
Subartonių miško masyvo bei Kazlų Rūdos, Dubravos, Varnabūdės girių, Prienų,
Punios šilų ir Balbieriškio, Gaižiūnų, Babtų miškų masyvų artimoje aplinkoje didinat
teritorijos miškingumą.

• Biologinės įvairovės, kraštovaizdžio apsaugos tikslais, numatoma saugoti, atkurti
miškų, vidaus vandenų, pelkių, natūralių pievų ekosistemas – palaikyti jose
biocenozių rūšinės sudėties įvairovę; išvengti gyvūnų dispersijos, paukščių ir žuvų
migracijos kelių įprastinės aplinkos keitimo.

• Atsižvelgiant į regiono kraštovaizdžio vizualinės struktūros ypatumus išskiriami šie
šalyje ypač saugomo estetinio vizualinio potencialo arealai ir vietovės (Kraštovaizdžio
formavimo ir ekologinės pusiausvyros brėžinys): Vištyčio – Kalvarijos kalvynas,
Bielėnų – Vingrėnų kalvynas, Veisiejų – Seirijų ežerynas, Nemuno kilpos, Nemuno
klonis ties Kauno mariomis, Merkio – Nemuno santakos kalvoti senslėniai, Daugų
kalvotas ežerynas, Ūlos slėnis.

• Siekiama tobulinti išmokų už aplinkosaugos priemonių taikymą politiką, numatant
paramą už priemonių, skirtų kraštovaizdžio būklės, kraštovaizdžio vizualinės raiškos ir
estetinės kokybės gerinimui, įgyvendinimą.

Brėžinio Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinė pusiausvyra iškarpa



Vakarų Lietuvos partnerysčių grupė
Klaipėda - Tauragė  - Telšiai

Grupės partnerysčių specializacija:

● Stiprinti Klaipėdos uosto, Klaipėdos miesto, 
kurortinių miestų ir mažesnių uostų partnerystes 
siejant jas su mėlynosios ekonomikos ir rekreacijos 
ekonominių veiklų ir paslaugų egzistuojančiu 
potencialu.

● Stiprinti Tauragės, Šilalės, Telšių partnerystę susietą 
su rekreaciniu potencialu.

● Neringą ir Palangą – vystyti prioritetą teikiant 
gamtinių ir kultūrinių rekreacinių išteklių įveiklinimui, 
turizmo plėtrai. 

● Didinti partnerystės ryšius aplink Kuršių marias tarp 
Šilutės, Klaipėdos ir Neringos rekreaciniu, 
ekonominiu, logistiniu, gamtosauginiu ir kitais 
tikslais.

● Stiprinti partnerystę tarp Klaipėdos, Šventosios, 
Būtingės siejant ją su uostų bendradarbiavimu ir 
plėtra, logistika, funkcijų pasiskirstymu bei 
subalansuota šalies jūrine politika.



Vakarų Lietuvos partnerysčių grupė

Urbanistinė struktūra.

● Stiprinti nacionalinių urbanistinių centrų Klaipėdos, Tauragės ir Telšių Metropolinio pajūrio
urbanistinio centro vaidmenį, siekiant užtikrinti Vakarų Lietuvos teritorijos urbanistinės struktūros
stabilumą. Išnaudoti jūrinių teritorijų ekonominį, rekreacinį, susisiekimo potencialą regionų
atskirties mažinimui ir Vakarų Lietuvos regiono augimui.

● Rengti bendrus Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų ar jų
dalių kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus siekiant aukštos gyvenimo kokybės, taikyti
kompaktiškumo principus ir riboti priemiesčių plėtrą bei padriką urbanizaciją.

● Prioritetas teikti kurortinės teritorijos statuso siekiančioms gyvenamosioms teritorijoms: Rusnė-
Kintai, Barstyčiai ir Mosėdis, Giruliai, Smiltynė.

● Didinti partnerystės ryšius aplink Kuršių marias tarp Šilutės, Klaipėdos ir Neringos rekreaciniu,
ekonominiu, logistiniu, gamtosauginiu ir kitais tikslais.

Mobilumo sprendiniai

● Siekiant iškelti didžiąją dalį krovininių traukinių srauto iš Klaipėdos miesto centrinės stoties
numatomos dvi alternatyvos, kurios patikslinamos žemesniuose planavimo ir vertinimo etapuose:
reikiamą infrastruktūrą įrengti pauosčio kelyne (Girulių miške) arba šalia Kopūstų kaimo Klaipėdos
rajone.

● Numatyti geležinkelio atšaką sujungsiančią naująjį išorinį giliavandenį jūrų uostą Melnragėje su
tarptautiniu IX B geležinkelio koridoriumi.

● Kaip alternatyvą automobilių transportui atnaujinti keleivių vežimą Tauragę ir Klaipėdą jungiančia
geležinkelio linija.

● Mažiausiai apgyvendintose teritorijose (Tauragės, Šilalės ir Telšių rajonų rytinėse dalyse ir Pagėgių
bei Jurbarko pietinėse dalyse) jas patikslinant žemesnio lygmens teritorijų planavimo
dokumentuose viešojo transporto paslaugas organizuoti pagal poreikį principu.

Brėžinio Galimybių Lietuva 
iškarpa



Vakarų Lietuvos partnerysčių grupė

Paslaugų sistemos sprendiniai

● Prioritetas paslaugų tinklo efektyvinimui, užtikrinant paslaugų prieinamumą ir pasiekiamumą,
skiriamas:

● Švietimo paslaugų tinklo efektyvinimui Jurbarko raj., Pagėgių, Klaipėdos raj., Neringos, Palangos
miesto ir Skuodo raj. Savivaldybėse

● Sveikatos paslaugų tinklo efektyvinimui Jurbarko raj., Pagėgių, Klaipėdos raj., Kretingos raj.,
Plungės raj. ir Telšių raj. Savivaldybėse

● Nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai Pagėgių, Šilutės raj., Klaipėdos raj., Kretingos raj.,
Neringos, Palangos miesto savivaldybėse

● Kultūros paslaugų teikėjų tinklo efektyvinimas Tauragės raj., Pagėgių, Neringos, Klaipėdos m.,
Palangos m., Šilutės raj., Kretingos raj ir Skuodo raj. sav.

● Kultūros paslaugų teikėjų turimų išteklių ir sukuriamos vertės disbalansas sprendžiamas
efektyviau panaudojant turimus gausesnius Klaipėdos m., Kretingos raj, Skuodo raj. sav.,
Palangos m., Šilutės raj. ir Tauragės raj. sav. išteklius.

● Efektyvinti socialinės rizikos grupių įtraukimą į kultūrines veiklas aplink Klaipėdos m. sav.
esančiose savivaldybėse (Klaipėdos raj., Neringos, Palangos m., Kretingos raj., Šilutės raj.,
Rietavo, Šilalės raj. sav.).

Ekonominės plėtros regioninio lygmens sprendiniai

● Prioritetiniai ekonominės plėtros centrai, kuriuose plėtojama pramoninė gamyba, šioje
teritorijoje yra Plungė, Telšiai ir Tauragė.

● Aktyviai plėtojama mėlynosios ekonomikos sritis - tvarus jūros ir pakrantės naudojimas,
biotechnologijų ir švariųjų technologijų diegimas, pramonės, kūrybinių industrijų ir profesinių
paslaugų plėtra.

● Vystyti ekonominę infrastruktūrą plečiant Klaipėdos LEZ ribos, esant poreikiui ir išnaudojant
Lietuvos, kaip jūrinės valstybės potencialą, kurti nauja pramoninę teritoriją su prieiga prie
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto.

Brėžinio Regionai 2030 
iškarpa



Vakarų Lietuvos partnerysčių grupė

Kurortinės vietovės. Partnerystės siekiant mažinti turistų ir poilsiautojų srautų sezoniškumą.

● Siekiant sudaryti galimybes plėtoti turizmą ir poilsio paslaugas, numatoma pritaikyti turizmo poreikiams
kultūros paveldo ir kraštovaizdžio objektus, išeksploatuotus karjerus.

● Kurortinių vietovių savivaldybės lygmens kompleksiniuose teritorijų planavimo dokumentuose turi būti
numatytos teritorijos viešajai turizmo infrastruktūrai (pėsčiųjų ir dviračių takai, informacijos sistema,
viešieji paplūdimiai, prieplaukos, vasaros ir žiemos sporto, sveikatingumo aikštelės ir kt.) plėtoti,
suformuotos palankios sąlygos ir infrastruktūra turizmo verslui plėtoti.

Rekreacinių išteklių įveiklinimo regioninio lygmens sprendiniai

● Prioritetas teikiamas verslo plėtrai pajūrio kurortuose (Palangoje ir Neringoje) ir teritorijose, turinčiose
vertingiausius pajūrio ir pamario rekreacinius išteklius (Rusnėje, Kintuose, Drevernoje, Svencelėje, Karklėje,
Smiltynėje, Giruliuose), siekiant suformuoti vieningą pajūrio paslaugų ir pramogų juostą, kurioje būtų
pakankama paslaugų ir pramogų įvairovė.

● Skiriamas prioritetas, siekiant kurortinės teritorijos statuso, šioms gyvenamosioms vietovėms: Rusnė-
Kintai, Barstyčiai ir Mosėdis, Giruliai, Smiltynė.

● Vystyti kaip vietinius turizmo paslaugų centrus šias gyvenamąsias vietoves: Salantus, Priekulę, Šilutę,
Dreverną, Rusnę, Kintus, Karteną, Gargždus, Veiviržėnus, Agluonėnus, Švėkšną, Juknaičius, Gardamą.

Numatomos kultūros paveldo išsaugojimo, integravimo bei įveiklinimo per partnerystes priemonės

● sukurti horizontalias ir mišrias partnerystes įveiklinant Telšių, Sedos, Salantų, Palangos, Kretingos,
Plungės, Klaipėdos, Neringos, Šilutės etnokultūrinio paveldo ir urbanistinio paveldo arealus, integruoti
urbanistinio paveldo – istorinių miesto dalių paveldo arealus į darnaus vystymosi miestų plėtros procesus,
skatinti regiono rekreacijos procesus, kuriant bendras koordinuotų veiksmų plėtros strategijas.

● siekiant sustiprinti Lietuvos – jūrinės valstybės potencialą, numatoma naudoti ir įveiklinti rekreacinėms
reikmėms arealo kultūrinius kraštovaizdžius, Nemuno, Minijos, Jūros upių, Vilhelmo kanalo rekreacinį
potencialą, didinti jų lankomumą, lankytojų skaičių,

Brėžinio Kultūros politika, 
rekreacija iškarpa



Vakarų Lietuvos partnerysčių grupė

Techninės infrastruktūros sprendiniai

● Numatoma aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo plėtra regione, siekiant užtikrinti
elektros energetikos sistemos galių adekvatumą bei AEI parkų plėtrą

● Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo plėtra, prioritetą teikiant
Šiaulių ir Akmenės rajonų savivaldybėms

Įveiklinami geologiniai ištekliai

● tikslinga plėtoti naftos pramonę, plečiant naftos žaliavos panaudojimą chemijos produktų
gamyboje.

Bioprodukcinio ūkio naudojimo ypatybės

● Ekologiškai jautriose Žemaitijos aukštumų moreninių kalvynų ir paslėnių eroduojamose,
nenašių žemių teritorijose žemės ūkio veikla vystoma užtikrinant priešerozinių priemonių
taikymą, natūralių žemės naudmenų išsaugojimą ir humuso kiekio dirvožemyje padidinimą.

● Potvynių užliejamose teritorijose, gerinant žemės plotų su melioracijos įrenginiais būklę
prioritetas teikiamas polderių sistemos ir kitų užliejamų pievų naudojimo reguliavimui
reikalingų įrenginių atnaujinimui

● Miškai užliejamose teritorijose veisiami tik įvertinus poveikį atvirų erdvių kraštovaizdžiui,
pievų, pelkių ekosistemoms, biologinei įvairovei.

Brėžinio Bioprodukcinis ūkis 
iškarpa



Vakarų Lietuvos partnerysčių grupė

Ekosistemų ir kultūrinio kraštovaizdžio eksponavimo ir įveiklinimo sprendiniai

● Didinant regiono miškingumą, stiprinamas esamų miško masyvų potencialas - Karšuvos
girios ir Tauragės, Pagramančio, Tyrelio, Tenenių miškų masyvo bei Tverų, Kulių,
Medingėnų, Plokštinės, Alsėdžių, Žalgirių miškų masyvo, taip pat Laukžemės miško masyvo.

● Ekologiškai jautriose eroduojamų Žemaitijos aukštumų moreninių kalvynų ir paslėnių
teritorijose numatomos kraštovaizdį tausojančios ūkinio naudojimo formos ir technologijos

● Tobulinamos išmokos už aplinkosaugos priemonių taikymą, numatant paramą priemonėms,
skirtoms kraštovaizdžio būklės, kraštovaizdžio vizualinės raiškos ir estetinės kokybės
gerinimui.

● Siekiama padidinti gamtos išteklių tvarkymo ir biologinės įvairovės apsaugos efektyvumą,
gamtinių rekreacinių išteklių ir gamtos vertybių pritaikymą pažinimui.

● Skatinamas vietos ūkininkų ir verslo įsitraukimas ir dalyvavimas gamtotvarkoje bei vietos
savivaldos ir nacionalinių institucijų, saugomų teritorijų direkcijų bei nevyriausybinių
organizacijų bendradarbiavimas.

Brėžinio Kraštovaizdžio 
formavimas ir ekologinė 
pusiausvyra iškarpa



Šiaurės Lietuvos partnerysčių grupė
Šiauliai - Mažeikiai 

Grupės partnerysčių specializacija:

● Grupei prioritetas teikiamas pramonės ir gavybos 
plėtrai. Buvusių karjerų pritaikymas geologiniam 
turizmui ir pramogoms.

● Stiprinti Šiaulių regiono ir Šiaulių–Radviliškio 
urbanistinę sistemą ir regioną papildant Mažeikių 
gyvenviete; 

● Stiprinti Kuršėnų - Mažeikių partnerystę siejant ją su 
vietinės svarbos egzistuojančiu rekreaciniu potencialu.

● Stiptinti Šiaulių, Kuršėnų ir Radviliškio partnerystę 
vystomą geležinkelio ir Via Hanseatica trasų pagrindu.

● Logistiniu, multimodaliniu, LEZ, geležinkelių pagrindu 
siekti partnerystės tarp Šiaulių, Kelmės, Naujosios 
Akmenės pilnavertiškiau išnaudojant Šiaulių oro uostą.

● Stiprinti partnerystę tarp Šiaulių ir Radviliškio, 
Baisogalos, Šeduvos siekiant atnaujinti biologiškai 
nuskurdusią aplinką, didinant miškingumą.

● Stiprinti partnerystę tarp Joniškio, Pakruojo, iš dalies 
Radviliškio, Naujosios Akmenės ir Šiaulių stiprinant 
bioprodukciją derlingose vietovėse.



Šiaurės Lietuvos partnerysčių grupė
LRBP kompasas: urbanistinė ir susisiekimo struktūra

Urbanistinė struktūra.

● Mažeikiuose ir Naujojoje Akmenėje stiprinti daugiafunkciškumą, siekiant paslaugų ir darbo
vietų įvairovės.

● Stiprinti partnerystę tarp Joniškio, Pakruojo, iš dalies Radviliškio, Naujosios Akmenės ir
Šiaulių stiprinant bioprodukciją derlingose vietovėse ir subalansuojant agrokultūrą
tausojamose žemėse aplink urbanistinius centrus.

● Stiprinti Šiaulių regioninio centro ir regiono plėtros potencialą įvertinant jau
funkcionuojančią urbanistinę Šiaulių–Radviliškio sistemą ir regioną papildant Mažeikių
gyvenviete;

● Logistiniu, multimodaliniu, LEZ, geležinkelių pagrindu siekti partnerystės tarp Šiaulių,
Kelmės, Naujosios Akmenės pilnavertiškiau išnaudojant Šiaulių oro uostą.

Mobilumo sprendiniai

● Numatyti Šiaulių miesto šiaurės rytų aplinkkelio įrengimą.
● Įgyvendinti magistralinio kelio A9 Panevėžys–Šiauliai jungtį su Šiaulių oro uosto ir LEZ

teritorija.
● Viešojo transporto susisiekimo paslaugoms užtikrinti Šiaulių ir Mažeikių prioritetas

teikiamas geležinkelio transportui.
● Mažiausiai apgyvendintose teritorijose (Telšių rajono pietinėje ir Mažeikių rajono šiaurinėje

dalyje) jas patikslinant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose, viešojo
transporto paslaugas organizuoti pagal poreikį principu.

● Plėtoti veikiančius civilinius aerodromus (Akmenės,Barysių, Mažeikių, Šeduvos) ir palaikyti
jų funkcionavimą, siekiant panaudoti sporto, vietinio susisiekimo, pramoginiams tikslams.

Brėžinio Galimybių Lietuva iškarpa



Šiaurės Lietuvos partnerysčių grupė
LRBP kompasas: sociokultūrinis ir ekonominis kapitalas

Paslaugų sistemos sprendiniai

● Skiriamas prioritetas paslaugų tinklo efektyvinimui, užtikrinant paslaugų prieinamumą ir
pasiekiamumą:

● Švietimo paslaugų tinklo efektyvinimui Kelmės raj., Radviliškio raj., Pakruojo raj. ir Joniškio
raj. Savivaldybėse

● Sveikatos paslaugų tinklo efektyvinimui Kelmės raj. ir Šiaulių raj. Savivaldybėse
● Nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai Mažeikių raj., Akmenės raj. ir Šiaulių raj.

savivaldybėse
● Kultūros paslaugų teikėjų turimų išteklių ir sukuriamos vertės disbalansas sprendžiamas

įveiklinant aplink Šiaulių m. sav. esančių savivaldybių kultūrinę infrastruktūrą ir skatinant
paslaugų mobilumą į mažesnę kultūrinę vertę sukuriančias savivaldybes.

Ekonominės plėtros regioninio lygmens sprendiniai

● Prioritetinis nacionaliniu lygmeniu veikiantis ekonominės plėtros centras šioje partnerystės
teritorijoje yra Mažeikiai. Jame aktyviai vystoma ekonominė specializacija naftos produktų
gamybos srityje.

● Esant poreikiui, plečiamos Akmenės LEZ teritorijos ribos.
● Šiauliuose, plėtojamojo tipo urbanistiniame centre, išnaudojami esami konkurenciniai

pranašumai transporto įrangos gamybos, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių
gamybos ir tekstilės sektoriuose. Stiprinama ekonominė specializacija bendradarbiaujant su
kitu tarptautiniu lygmeniu veikiančiu urbanistiniu centru - Panevėžiu

Brėžinio Regionai 2030 iškarpa



Šiaurės Lietuvos partnerysčių grupė
LRBP kompasas: gamtinis ir kultūrinis potencialas

Rekreacinių išteklių įveiklinimo regioninio lygmens sprendiniai.

● Nebeeksploatuojamose karjerų erdvėse vystomas geoparkų įrengimas, jų pritaikymas
geologinio-pažintinio turizmo plėtrai, taip pat įvairių pramogų vystymas.

Kultūros paveldo išteklių įveiklinimas rekreacijai ir turizmo infrastruktūros plėtrai

● Siekiant sustiprinti Šiaulių – Mažeikių partnerystės potencialą, naudoti ir įveiklinti
rekreacinėms reikmėms arealo kultūrinius kraštovaizdžius, Ventos, Dubysos upių rekreacinį
ir paslaugų infrastruktūros potencialą, numatoma didinti jų lankomumą, lankytojų skaičių,
plėtoti aptarnavimo infrastruktūrą, pasitelkti visų Rytų Žemaitijos ir Mažeikių regione
esančių savivaldybių partnerystes, kuriant bendrus rekreacijos ir kultūros paveldo vertybių
teritorijų planavimo dokumentus.

● įveiklinti arealo kultūros paveldą rekreacijos, paslaugų infrastruktūros reikmėms, pasitelkus
visų Rytų Žemaitijos kultūros paveldo areale esančių savivaldybių partnerystes, kuriant
bendrus rekreacijos, paslaugų infrastruktūros ir kultūros paveldo vertybių teritorijų
planavimo dokumentus.

● sukurti vertikalias ir mišrias partnerystes tarp regioninės reikšmės kultūros paveldo
reprezentacinių centro – Šiaulių ir Mažeikių, siekiant sustiprinti arealo kultūros paveldo
potencialą, koordinuotos plėtros strategijų pagrindu bendrai jį įveiklinti rekreacijos
funkcijoms, naudoti partneryste nematerialaus paveldo puoselėjimui ir sklaidai.

● stiprinti Linkuvos horizontalius partnerystės ryšius su Panevėžio-Biržų-Rokiškio ir Vilniaus-
Utenos-Ukmergės kultūros paveldo reprezentaciniais centrais, naudojant ir papildomai
įveiklinant Siaurojo geležinkelio atšaką Panevėžys - Linkuva, einančią per Joniškėlį ir
Petrašiūnus. Siekiant didinti rekreacijos aptarnavimo infrastruktūrą, įtraukiant
nematerialaus paveldo išteklius.

Brėžinio Kultūros politika, rekreacija iškarpa



Šiaurės Lietuvos partnerysčių grupė
LRBP kompasas: ūkinis naudojimas

Techninės infrastruktūros sprendiniai

● Skatinti savivaldybių bendradarbiavimą atsinaujinančių energijos išteklių parkų steigimui ir
vystymui rengiant bendrus teritorijų planavimo dokumentus.

● Diegti 5G ryšį, prioritetą teikiant Šiaulių miestui, bei į regioną patenkantiems valstybinės
reikšmės magistraliniams keliams, geležinkeliams

Įveiklinami geologiniai ištekliai

● siekiant mažinti oro taršą Naujojoje Akmenėje ir jos apylinkėse gaminant cementą, mišrios
partnerystės modelio pagrindu, atlikti mokslo tiriamuosius technologinius tyrimus
daugiasulfatinio cemento gamybai naudojant anhidrito žaliavą.

Bioprodukcinio ūkio naudojimo ypatybės

● Didžiojoje regiono dalyje prioritetas teikiamas intensyviam žemės ūkiui.

● Bemiškių teritorijų arealuose su ekologiškai nuskurdinto gamtinio karkaso elementais, taip
pat su dideliu auginamų dirvožemį alinančių pasėlių procentu, paramos prioritetai teikiami
ūkiams, didinantiems ariamoje žemėje įrengiamų pievų ir žolinių augalų pasėlių plotus,
veisiantiems laukų, vandens apsauginius želdinius

● Didinamas esamų miško masyvų potencialas, veisiant miškus apleistose ar tarp miškų
įsiterpusiose žemės ūkio naudmenose

● Didinant regiono rekreacinį potencialą, skatinama kurti rekreacinę infrastruktūrą visuose
miškuose ir želdinių masyvuose ar želdynuose, prie turistinių kelių, trasų, atraktyvių
gamtos ir kultūros paveldo objektų, vaizdingiems kraštovaizdžiams apžvelgti.

Brėžinio Bioprodukcinis ūkis iškarpa



Šiaurės Lietuvos partnerysčių grupė
LRBP kompasas: Ekologinė pusiausvyra ir kraštovaizdis

Ekosistemų ir kultūrinio kraštovaizdžio eksponavimo ir įveiklinimo sprendiniai

● Didinant regiono miškingumą stiprinamas esamų miško masyvų potencialas - Žagarės,
Tyrelio, Agailių, Tryškių, Gruzdžių, Kurtuvėnų miško masyvai tankinami apsodinant mišku
apleistas ar tarp miškų įsiterpusias žemės ūkio naudmenas

● Didinant regiono rekreacinį potencialą, skatinama kurti rekreacinę infrastruktūrą visuose
miškuose ir želdinių masyvuose ar želdynuose, prie turistinių kelių, trasų, atraktyvių
gamtos ir kultūros paveldo objektų, vaizdingiems kraštovaizdžiams apžvelgti.

● Stiprinant ekosisteminių paslaugų įveiklinimą, skatinamas įvairių tipo želdinių (miškų,
grupių, pavienių) įveisimas 15 km spinduliu apie Šiaulius ir 5 km spinduliu apie kitus
urbanistinius centrus.

● Biologinės įvairovės, kraštovaizdžio apsaugos tikslais, numatoma saugoti, atkurti miškų,
vidaus vandenų, pelkių, natūralių pievų ekosistemas – palaikyti jose biocenozių rūšinės
sudėties įvairovę; išvengti gyvūnų dispersijos, paukščių ir žuvų migracijos kelių įprastinės
aplinkos keitimo.

● Didinamas gamtos išteklių tvarkymo ir biologinės įvairovės apsaugos efektyvumas,
gamtinių rekreacinių išteklių ir gamtos vertybių pritaikymas pažinimui.

● Siekiant subalansuotos regiono miškininkystės, diferencijuotai taikomos tausojančios
miškininkystės priemonės visuose I – III grupės ir IV grupės miškuose esančiuose
saugomose teritorijose, o intensyvios miškininkystės priemones tik IV grupės ne
saugomose teritorijose esančiuose miškuose.

Brėžinio Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinė 
pusiausvyra iškarpa



Vidurio Lietuvos partnerysčių grupė
Panevėžys - Biržai - Rokiškis

Grupės partnerysčių specializacija:

● Panevėžyje išnaudojamas sukauptas potencialas 
metalo gaminių gamybos, elektronikos dalių ir įrangos 
gamybos bei transporto ir logistikos sektoriuose.

● Didinti Biržų ir Rokiškio urbanistinių centrų 
gyvybingumą įveiklinant esamus kultūrinius ir 
reakreacinius, geologinius išteklius

● Stiprinti Biržų ir Pasvalio partnerystę siekiant 
subalansuoto tausojančio aplinką žemės ūkio ir vystyti 
rekreacinių teritorijų tarpusavio naudojimą.

● Stiprinti Kupiškio ir Rokiškio partnerystę išnaudojant 
egzistuojantį miškininkystės ir rekreacinį potencialą.

● Skiriamas prioritetas paslaugų tinklo efektyvinimui, 
užtikrinant paslaugų prieinamumą ir pasiekiamumą: 
švietimo paslaugų tinklo efektyvinimui Panevėžio raj., 
Biržų raj., Rokiškio raj. ir Kupiškio raj. Savivaldybėse

● Stiprinamas pasienio miestų bendradarbiavimas 
bendradarbiaujant su Latvijos urbanistiniais centrais



Vidurio Lietuvos partnerysčių grupė
LRBP kompasas: urbanistinė ir susisiekimo struktūra

Urbanistinė struktūra

● Didinti Biržų ir Rokiškio urbanistinių centrų gyvybingumą įveiklinant esamus
kultūrinius ir reakreacinius išteklius, stiprinant pasienio miestų bendradarbiavimą,
bendradarbiaujant su Latvijos urbanistiniais centrais, telkiant ir aptarnaujant kaimo
gyvenvietes, stiprinant logistinį ir prekybos potencialą ar vystant aplinkosauginę
programą.

● Stiprinti Biržų ir Pasvalio partnerystę siekiant subalansuoto tausojančio aplinką
žemės ūkio ir vystyti rekreacinių teritorijų tarpusavio naudojimą.

● Stiprinti Kupiškio ir Rokiškio partnerystę išnaudojant egzistuojantį miškininkystės ir 
rekreacinį potencialą.

Mobilumo sprendiniai

● Viešojo transporto susisiekimo paslaugoms užtikrinti tarp Panevėžio ir Rokiškio
prioritetas teikiamas geležinkelio transportui, o susisiekimui tarp Panevėžio ir Biržų
tarpmiestinių autobusų transportui.

● Mažiausiai apgyvendintose teritorijose (Biržų ir Rokiškio rajonų šiaurinėse dalyse ir
Kupiškio bei Panevėžio rajono pietinėse dalyse) jas patikslinant žemesnio lygmens
teritorijų planavimo dokumentuose viešojo transporto paslaugas organizuoti pagal
poreikį principu.

● Plėtoti veikiančius civilinius aerodromus (Biržų, Įstros, Panevėžio, Rojūnų) ir
palaikyti jų funkcionavimą, siekiant panaudoti sporto, vietinio susisiekimo,
pramoginiams tikslams.

Brėžinio Galimybių Lietuva iškarpa



Vidurio Lietuvos partnerysčių grupė
LRBP kompasas: sociokultūrinis ir ekonominis kapitalas

Paslaugų sistemos sprendiniai

● Skiriamas prioritetas paslaugų tinklo efektyvinimui, užtikrinant paslaugų
prieinamumą ir pasiekiamumą:

● Švietimo paslaugų tinklo efektyvinimui Panevėžio raj., Biržų raj., Rokiškio raj. ir
Kupiškio raj. Savivaldybėse;

● Sveikatos paslaugų tinklo efektyvinimui Pasvalio raj., Biržų raj. ir Rokiškio raj.
Savivaldybėse;

● Nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai Panevėžio raj. ir Biržų raj. savivaldybėse.
● Kultūros paslaugų teikėjų turimų išteklių ir sukuriamos vertės disbalansas

sprendžiamas įveiklinant Panevėžio m. sav. kultūrinę infrastruktūrą ir skatinant
paslaugų mobilumą į labiau nutolusias ir mažesnę kultūrinę vertę kuriančias
savivaldybes.

Ekonominės plėtros regioninio lygmens sprendiniai

● Nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai Panevėžio raj. ir Biržų raj. savivaldybėse;
● Biržai ir Rokiškis, palaikomojo tipo urbanistiniai centrai, ir šalia esančios teritorijos

išnaudoja esamus konkurencinius pranašumus bendrose ekonominės
specializacijos kryptyse: maisto ir gėrimų gamybos, miškininkystės, medienos ir
medienos gaminių gamybos;

● Panevėžio regione, užpildžius esamo Panevėžio LEZ teritoriją, numatytas naujos
pramoninės teritorijos investicijoms pritraukti kūrimas.

Brėžinio Regionai 2030 iškarpa



Vidurio Lietuvos partnerysčių grupė
LRBP kompasas: gamtinis ir kultūrinis potencialas

Rekreacinių išteklių įveiklinimo regioninio lygmens sprendiniai

● Skatinamas ir intensyvinamas iškastų karjerų pavertimas vandens telkiniais ir jų
pritaikymas rekreacijai, geoparkų steigimui.

● Vystant geologinį pažintinį turizmą skatinamos horizontalios ir mišrios partnerystės,
stiprinami ryšiai su Naująja Akmene, Akmene, Šiauliais, formuojami bendri turistiniai
maršrutai bei įveiklinami ir kiti profesinio, pažintinio, rekreacinio (poilsinio) turizmo
potencialą turintys geologiniai objektai.

Kultūros paveldo išteklių įveiklinimas rekreacijai ir turizmo infrastruktūros plėtrai

● siekiant sustiprinti Panevėžio - Biržų – Rokiškio partnerystės potencialą, numatoma
naudoti ir įveiklinti rekreacinėms reikmėms arealo kultūrinius kraštovaizdžius,
Nevėžio ir Mūšos upių ir viso Lielupės upės vandens baseino rekreacinį ir paslaugų
infrastruktūros potencialą, didinti jų lankomumą, lankytojų skaičių, plėtoti
aptarnavimo infrastruktūrą, pasitelkti visų Panevėžio - Biržų – Rokiškio regione
esančių savivaldybių partnerystes, kuriant bendrus rekreacijos ir kultūros paveldo
vertybių teritorijų planavimo, bendrus rekreacijos, paslaugų infrastruktūros ir
kultūros paveldo vertybių teritorijų planavimo dokumentus.

● sukurti horizontalias ir mišrias partnerystes įveiklinant dvarų sodybų paveldo ir
architektūrinio ir memorialinio paveldo arealus ties Biržais, Troškūnais ir Panevėžiu,
integruoti urbanistinio paveldo – istorinių miesto dalių paveldo arealus į darnaus
vystymosi miestų plėtros procesus, skatinti regiono rekreacijos procesus, kuriant
bendras koordinuotų veiksmų plėtros strategijas.

● stiprinti Biržų horizontalius partnerystės ryšius Šiaulių-Mažeikių ir Vilniaus-Utenos-
Ukmergės kultūros paveldo reprezentaciniais centrais, naudojant ir papildomai
įveiklinant Siaurojo geležinkelio atšaką Panevėžys -Biržai, einančią per Joniškėlį ir
Pasvalį. Siekiama didinti rekreacijos aptarnavimo infrastruktūrą, įtraukiant
nematerialaus paveldo išteklius.

Brėžinio Kultūros politika, 
rekreacija iškarpa



Vidurio Lietuvos partnerysčių grupė
LRBP kompasas: ūkinis naudojimas

Techninės infrastruktūros sprendiniai

● Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo plėtra,
prioritetą teikiant Biržų rajono savivaldybei.

● AEI parkų steigimas ir plėtra
● Diegti 5G ryšį, prioritetą teikiant Panevėžio miestui, bei į regioną patenkantiems

valstybinės reikšmės magistraliniams keliams, geležinkeliams.

Įveiklinami geologiniai ištekliai

● sukurti LR požeminio ir paviršinio vandens išteklių apskaitos ir valdymo posistemę
Panevėžys-Biržai-Ukmergė regioninio lygmens centrų grupei;

● tirti karstinius procesus ir reiškinius, sudaryti prognozes, plėtoti sukauptų žinių
praktinį naudojimą;

● steigiamoje Likėnų kurortinėje teritorijoje prioritetas teikiamas gydomųjų durpių
su sieros vandeniliu iš Likėnų durpių telkinio bei vietinio mineralinio vandens
naudojimas sveikatinimo tikslams.

Bioprodukcinio ūkio naudojimo ypatybės

● Didžiojoje regiono dalyje prioritetas teikiamas intensyviam žemės ūkiui
● Vakarinėje regiono dalyje, bemiškių teritorijų arealuose su ekologiškai nuskurdinto

gamtinio karkaso elementais, taip pat su dideliu auginamų dirvožemį alinančių
pasėlių procentu, paramos prioritetai teikiami ūkiams, didinantiems ariamoje
žemėje įrengiamų pievų, medingųjų augalų ar žolinių augalų pasėlių plotus,
veisiantiems laukų, vandenų apsauginius želdinius, skatinama agromiškininkystė.

● Karstiniame regione vystoma specifinė tausojanti žemės ūkio veikla, palaikoma
žemės naudmenų struktūra. Skatinamas valstybinių, regioninių bei savivaldos
institucijų bendradarbiavimas, kurių veikla turi orientuotis į veiksmus, skatinančius
tausojantį vietos išteklių naudojimą.

Brėžinio Bioprodukcinis ūkis iškarpa



Vidurio Lietuvos partnerysčių grupė
LRBP kompasas: Ekologinė pusiausvyra ir kraštovaizdis

Ekosistemų ir kultūrinio kraštovaizdžio eksponavimo ir įveiklinimo sprendiniai

● LR BP sprendiniais numatoma įveiklinti kultūrinių kraštovaizdžių, kultūros kelių bei
nematerialaus kultūros paveldo generuojamus išteklius.

● Kraštovaizdžio gamtinių ir kultūrinių komponentų visuma generuoja rekreacinį ir
kultūrinį potencialus, pasižyminčius dvarų sodybų, architektūrinio paveldo ties
Biržais, Pasvaliu, Troškūnais, Vabalninkais, Subačium ir Kupiškiu gausa, generuoja
daugialypius kultūrinius kraštovaizdžius : išskirtinės vertės archajiškuosius –
Nevėžio, Mušos upių deltose, kaimiškuosius dvarų sodybų aplink Biržus, Subačių,
Panevėžį Ir Rokiškio, Biržų, Pasvalio, Panevėžio miestovaizdžius.

● Siekiant sustiprinti Panevėžio - Biržų – Rokiškio partnerystės potencialą,
numatoma naudoti ir įveiklinti rekreacinėms reikmėms arealo kultūrinius
kraštovaizdžius, Nevėžio ir Mūšos upių ir viso Lielupės upės vandens baseino
rekreacinį ir paslaugų infrastruktūros potencialą, didinti jų lankomumą, lankytojų
skaičių, plėtoti aptarnavimo infrastruktūrą, pasitelkti visų Panevėžio - Biržų –
Rokiškio regione esančių savivaldybių partnerystes, kuriant bendrus rekreacijos ir
kultūros paveldo vertybių teritorijų planavimo, bendrus rekreacijos, paslaugų
infrastruktūros ir kultūros paveldo vertybių teritorijų planavimo dokumentus.

Brėžinio Kraštovaizdžio formavimas ir 
ekologinė pusiausvyra iškarpa



Nuo centralizuoto planavimo iki laisvos rinkos ekonomikos sąlygų. 
Kaip planuosime rytojų?

KELVIN 
CAMPBELL



Planavime iš viršaus turi įvykti sisteminis pokytis paverčiantis 
sėkmingų partnerysčių projektų modelius į pavyzdinius juos skatinant.
(taip formuojama teritorinė regioninė ir urbanistinė politikos)


