
BENDRASIS PLANAS
Esamos situacijos analizės etapas



Rengėjai



TAEM Group įmonės yra užsibrėžusios 
tikslą - kurti stiprų lietuvišką 
inžinerinių paslaugų prekinį ženklą. 
UAB "TAEM
Urbanistai”, specializuodamiesi 
teritorijų planavimo ir inžinerinių 
konsultacijų srityje, siekia prisidėti
prie strateginių valstybės projektų
vystymo bei kompleksinių teritorijų
raidos dokumentų rengimo, ir yra
dirbę prie šių valstybės mąstu svarbių
projektų: Lietuvos Vilniaus, Kauno, 
Palangos oro uostų plėtra, SkGD 
terminalo Klaipėdoje statyba, Rail 
Baltica ruožo rekonstrukcija.



PV, Urbanistinės PDV
Laimutė Janulienė

Urbanistinė dalis, rekreacija

TAEM URBANISTAI

Giedrė Ratkutė – Skačkauskienė

Architektė, VGTU AF Urbanistikos
katedros docentė. Didelė teritorijų
planavimo dokumentų (t.t. bendrųjų
planų) rengimo patirtis, dalyvauja LAS ir
LAR formuojamoje profesinėje veikloje.

Architektė planuotoja. Teritorijų planavimo
srityje dirba daugiau kaip 30 metų ir yra
parengusi daugybę įvairių lygmenų bei rūšių
teritorijų planavimo dokumentų. Vadovavo
grupei, kuri parengė pirmąjį Lietuvos
Teritorijų planavimo įstatymą.

Pagrindiniai iššūkiai:

• Pusė Lietuvos
gyventojų gyvena
savivaldybių
lygmenyje;

• Fizinės
urbanistinės
struktūros išlieka, 
o "gyvosios" –
neatsinaujina;

• Ar tikrai turime
priemiesčių
problemą?



Socialinė – ekonominė struktūra

TAEM URBANISTAI

Žilvinas Šilėnas

Ekonomistas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas, vienas iš jau
aštuntus metus skaičiuojamo „Lietuvos savivaldybių indekso“ autorių.

Lietuvos 
ekonomika: 

sėkmės istorija, 

neišsipildę lūkesčiai, 

ar „yra kur 
tobulėti“?



Teritorijų planavimo institutas VGTU 
įkurtas 1991 metais. Jo specialistai 
dalyvavo rengiant 30 Lietuvos 
Respublikos rajonų ir miestelių 
bendruosius planus, tokius 
specialiuosius planus, kurie susiję su 
Vilniaus ,Kauno ir kitų didžiųjų 
Lietuvos miestų susisiekimo sistemų 
plėtra, viešojo transporto, 
automobilių statymo, intelektinių 
sistemų diegimu, bevariklio 
transporto infrastruktūros plėtra. 



Susisiekimo struktūra

VGTU 
Teritorijų planavimo institutas
Prof. dr. Marija 
Burinskienė

Doc. dr. Rasa Ušpalytė -
Vitkūnienė Marius Noreika

Pagrindiniai iššūkiai:
• Neužtikrintas 

automobilių kelių ir 
geležinkelių 
rišlumas;

• 32% automobilių 
kelių kokybė yra 
nepatenkinama;

• Mažas geležinkelių 
elektrifikavimo 
lygis;

• Neišvystytas vidaus 
vandenų 
transportas;

• Nepakankamas LR 
pasiekiamumas oro 
transportu.

Mokslų daktarė, profesorė,
daugiau nei 30 LR rajonų ir
miestelių bendrųjų planų
vadovė, 5 monografijų autorė ir
bendraautorė, 100 straipsnių
autorė ir bendraautorė.

15 metų patirtis 
susisiekimo planavime

15 metų patirtis 
susisiekimo planavime



Nekilnojamasis kultūros paveldas

VGTU 

Giedrė Eleonora 
Miknevičienė Marija Nemunienė

Architektų ir Restauratorių sąjungų , Architektų rūmų narės. ICOMOS Lietuvos 
nacionalinio komiteto narės, ICOMOS CIVVIH  (tarptautinio istorinių miestų ir kaimų  
mokslinio komiteto) narės ekspertės

Pagrindiniai iššūkiai:

• Kultūros paveldo 
resursai nedidėja, jie 
tik mažėja dėl 
natūralaus nykimo ir 
priverstinio 
sunaikinimo;

• Registruotų kultūros 
paveldo objektų 
skaičius keleriopai 
padidėjo;

• Kultūros paveldas ne 
vien registruoti
objektai, 
registruojami tik
vertingiausi.



UAB „Sweco Lietuva“ – viena 
didžiausių Lietuvoje inžinerinių 
konsultacijų bendrovė, kurios 
specialistai dalyvavo rengiant daugelį 
strateginių inžinerinės infrastruktūros 
plėtros projektų: elektros jungčių su 
Lenkija (LitPol Link) ir Švedija 
(NordBalt), SkGD terminalo 
Klaipėdoje, elektros perdavimo linijos 
Klaipėda – Telšiai ir kitų.



Inžinerinė infrastruktūra, žemės gelmės

UAB „Sweco Lietuva“

Remigijus Šimkus Vytautas Belickas

Pagrindiniai iššūkiai:

• Prieiga prie viešųjų 
vandens tiekimo ir 
nuotekų šalinimo 
tinklų kuo 
didesniam skaičiui 
šalies gyventojų;

• Augantis elektros 
energijos poreikis; 

• Energijos importo 
mažinimas;

• Sąvartynuose 
šalinamų atliekų 
kiekio mažinimas.

Planavimo grupės vadovas Aplinkosaugos grupės vadovas



Valstybės įmonė Valstybės žemės
fondas - yra stambiausia Lietuvos
įmonė, vykdanti žemės reformos, 
žemėtvarkos, teritorijų planavimo, 
nekilnojamojo turto kadastro, 
geodezijos, dirvožemio tyrimo ir
vertinimo, melioracijos kadastro, 
žemės konsolidacijos projektų
rengimo bei įgyvendinimo darbų
organizavimo, taip pat valstybinės
žemės sklypų pardavimo ir nuomos
aukcionų darbus.



Rita Palčiauskaitė Vida Bujauskienė               Birutė Mizarienė

Gamtinė aplinka, kraštovaizdis, aplinkosauga, žemės naudojimas, GIS

Valstybės įmonė   
Valstybės žemės fondas

Pagrindiniai 
iššūkiai:
• Optimalus 

kraštovaizdžio 
naudojimas;

• Ekologinės 
pusiausvyros 
šalyje 
užtikrinimas;

• Gamtinio karkaso 
struktūrų ir 
urbanizuotų 
teritorijų 
sambūvis.

Geografė, kraštovaizdžio
specialistė, patirtis – įvairių
teritorijų planavimo
dokumentų aplinkosauginių
dalių rengime, planuojamos
ūkinės veiklos poveikio
vertinime.

Kraštovaizdžio specialistė,
planuotoja. Daugiau kaip 30 m.
patirtis kraštovaizdžio, saugomų
teritorijų planavimo bei įvairių lygmenų
ir rūšių teritorijų planavimo dokumentų
rengime. Dirbusi įvairiuose
tarptautiniuose projektuose
susijusiuose su žemės naudojimo
planavimu

Daugiau kaip 20 m.
skaitmeninės kartografijos
ir GIS duomenų bazių
kūrimo srityje



TAEM URBANISTAI
Projekto ir procesų valdymas, projekto komunikacija 

dr. Kristina Gaučė Donatas Misiūnas



Po pietų kviečiame Jus į šias kūrybines 
dirbtuves:
• Urbanistinės struktūros;
• Inžinerinės struktūros;
• Kraštovaizdis, gamtinė aplinka ir 

nekilnojamasis kultūros paveldas;
• Aplinkos kokybė ir žemės gelmių ištekliai;
• Susisiekimo struktūros;
• Socialinės ir ekonominės struktūros.

Kvietimas
į kūrybines dirbtuves



Kūrybinės dirbtuvės.
Urbanistinės struktūros

Pranešėjai:

Laimutė Janulienė, 
TAEM Urbanistai
Giedrė Ratkutė – Skačkauskienė, 
TAEM Urbanistai

Moderuoja:

Donatas Baltrušaitis

Mitai ir tikrovė



Trys mitai apie urbanizaciją Lietuvoje:

1. Lietuvos miestai plečiasi ir sparčiai auga jų priemiesčiai ;

2. Urbanizacijos mąstai yra dideli ir juos reikia griežtai reguliuoti;

3. Svarbu planuoti tik miestus.

Kūrybinės dirbtuvės.
Urbanistinės struktūros



Inžinerinės infrastruktūros plėtros 
tendencijos iki šiandien ir ateities 
iššūkiai.

Kūrybinės dirbtuvės.
Inžinerinės struktūros

Pranešėjas:

Remigijus Šimkus,
Sweco Lietuva

Moderuoja:

Marius Narmontas



• Ar įmanoma užtikrinti prieigą prie viešųjų vandens tiekimo ir 
nuotekų šalinimo tinklų visiems šalies gyventojams?

• Ar Lietuva bus pajėgi patenkinti augančius elektros energijos 
poreikius?

• Ar realu ženkliai sumažinti energijos importą?

• Ar Lietuva gali tapti pirmąja Europoje „zero waste“ šalimi, kurioje 
visos atliekos yra pakartotinai panaudojamos ar perdirbamos?

Kūrybinės dirbtuvės.
Inžinerinės struktūros



Lietuvos gamtinis karkasas ir 
urbanizacija. 
Kultūros paveldo apsaugos prioritetai 
ir visuomenės įtrauktis.

Kūrybinės dirbtuvės.
Kraštovaizdis, gamtinė 
aplinka ir nekilnojamasis 
kultūros paveldas

Pranešėjai:

Rita Palčiauskaitė, 
VŽF
Giedrė Miknevičienė 
VGTU

Moderuoja:

Dr. Tomas Butkus



• Kiek Lietuvai reikia gamtinio karkaso? 
• Ar siektinas idealus gamtinio karkaso ir likusios teritorijos dalies santykis 

tikrai „idealus“? Jei „idealus“, kokiu būdu jį pasieksime (natūralių ir 
sukultūrintų naudmenų santykį)?

• Kaip gamtinį karkasą suderinti su urbanizacija?
• Kaip pasiekti, kad kultūros paveldas būtų saugomas visos visuomenės?

• Kaip pasirinkti kultūros paveldo apsaugos prioritetus?

Kūrybinės dirbtuvės.
Kraštovaizdis, gamtinė 
aplinka ir nekilnojamasis 
kultūros paveldas



Lietuvos vertybė – švarus aplinkos oras 
ir kokybiški žemės gelmių ištekliai. Ar 
užtektinai to turime? Ar tinkamai 
naudojame ir saugome?

Kūrybinės dirbtuvės.
Aplinkos kokybė ir žemės 
gelmių ištekliai

Pranešėjai:

Vida Bujauskienė, 
VŽF
Vytautas Belickas,
Sweco Lietuva

Moderuoja:

Rėda Brandišauskienė



Kūrybinės dirbtuvės.
Aplinkos kokybė ir žemės 
gelmių ištekliai

• Daug ar mažai turime žemės gelmių išteklių? 

• Kasti ar nekasti? Naudoti ar saugoti?

• Ar žemės gelmių išteklius išgauname ir naudojame racionaliai?



Lietuvos Respublikos susisiekimo 
struktūra

Kūrybinės dirbtuvės.
Susisiekimo struktūros

Pranešėjas:

Prof. dr. Marija Burinskienė
VGTU TPI

Moderuoja:

Martynas Marozas



• Ar Lietuvos transporto sistema atitinka pasaulio ir 
Europos susisiekimo sistemų raidos tendencijas?

• Kas trukdo Lietuvos susisiekimui tapti globaliu?

• Ar Lietuvos transportas efektyvus ir švarus?

Kūrybinės dirbtuvės.
Susisiekimo struktūros



Kūrybinės dirbtuvės.
Socialinės ir ekonominės 
struktūros

Pranešėjas:

Žilvinas Šilėnas

Moderuoja:

Elena Archipovaitė

Lietuvos ekonomika: sėkmės istorija, 
neišsipildę lūkesčiai, ar „yra kur 
tobulėti“?



Kūrybinės dirbtuvės.
Socialinės ir ekonominės 
struktūros

• Vidinė ir išorinė migracija Lietuvoje: iššūkis, 
problema ar galimybė?

• Skurdas ir pajamų nelygybė: ar tikrai Lietuva yra 
išskirtinė valstybė Europoje?
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