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Byla, brėžiniai, priedai –

pagrindas bendrojo plano 

koncepcijai formuoti;

Interaktyvi platforma –

bendravimui su visuomene ir 

atgaliniam ryšiui užtikrinti;

GIS duomenų bazė –

naudotina kituose bendrojo 

plano etapuose;

Rodiklių sistema –

naudotina kituose rengimo 

etapuose ir sprendinių 

įgyvendinimo stebėsenai.
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• Naujas požiūris į LRBP vietą ir 

reikšmę. 

• Kitoks LRBP rengimo organizavimas   

- aiškios, pagrįstos užduotys. 

• Nauji metodai   - daug dėmesio 

procesui, viešumui, visuomenės 

nuomonei.

• Nauji įrankiai – rodiklių DB, interaktyvi 

platforma, forumai

• Naujas rezultatas – tarpsektorinė 

analizė.

LR BP EB analizė skaidri – pasirinkti aiškūs

metodai, viešai prieinami ir patikimi

duomenys, rodiklių DB tinkama LRBP

monitoringui.





Miestų 

gyventojai

• Europos mastu Lietuvos urbanizacijos mastai nepastebimi.

• Priemiesčių problema lokali ir itin mažo masto.

• Miesto plėtra orientuota į gyvenimo kokybę.

Priemiesčių 

gyventojai



Miesto dydis

42% gyv.

18% gyv.

40% gyv.

• I lygmens centrai gyvybingi ir brandūs.

• Aktualus urbanistinių centrų pasiekiamumas, 

nes juose konsoliduojamos paslaugos.



Gyvenamosios vietovės pagal gyventojų skaičių

Retėja kaimo gyvenamųjų vietovių tinklas, 

infrastruktūra tampa perteklinė.

Didėja krūvis savivaldybių

viešiesiems finansams.

Kaimo gyvenamųjų vietovių be gyventojų dalis

nuo tiriamosios savivaldybės visų kaimo 

gyvenamųjų vietovių:

Daugiau kaip 20%

21 savivaldybė 

iš 60 

Mažiau nei 10%

9 savivaldybės 

iš 60
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Gyvenamosios vietovės pagal gyventojų skaičiųGyvenamosios vietovės be gyventojųGyvenamosios vietovės turinčios iki 5 gyv.
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Auga priemiesčiai

Susidaro spūstys

Didėja tarša

42 %

Iššūkiai:

• Žmogiškieji ištekliai judrūs, o infrastruktūra 

neperkeliama

• Viešojo transporto plėtra

• Savivaldybių bendradarbiavimas

• Vietos ir naujakurių bendruomenių integracija

Daugėja gyventojų

Infrastruktūros plėtra

Krūvis savivaldybių 

finansams



• Produktyvumas atsilieka nuo ES;

• Santykinai daug žmonių,
gaunančių mažas pajamas;

• Tarp senesnės kartos žmonių
didesnis skurdas, prasčiau
apmokamos darbo vietos;

• Viena mažiausių tikėtino
gyvenimo trukmių.

• Daugiausiai žmonių su tretinio
lygio išsilavinimu;

• Žmonės jaučiasi saugiai
(mažai nusikaltimų ir
vandalizmo);

• Atlyginimų skirtumas tarp
lyčių (gender pay gap)
Lietuvoje beveik nesiskiria
nuo ES;

• Nedarbo lygis tolygus ES.



Socialiniai rodikliai yra geresni ten, kur yra geresni 
tiek ekonominiai, tiek susisiekimo, tiek 
urbanistiniai rodikliai;

Ten kur geresni socialiniai rodikliai, dažniausiai 
dėl intensyvesnės ekonomikos, urbanistinio 
užstatymo ir susisiekimo taršos – prastesnė 
aplinkosauginė būklė

aplinkosauginiai 
rodikliai yra linkę 

prastėti. 

socialinė ir ekonominė 
gerovė auga, teritorijos 
urbanizuojasi, gerėja 

susisiekimas

KADA TADA



Lietuva nėra aukštųjų 
technologijų šalis ir šios 
pramonės sukuriamos 
vertės dalis yra mažesnė 
nei ES.

Didžioji dalis pridėtinės 
vertės yra sukuriama 
mažmeninės prekybos, 
apdirbamosios gamybos 
ir statybų sektoriuose.



Ten kur daugiau TUI – ten geresni ekonominiai
rodikliai;

Ten kur geresni ekonominiai rodikliai – ten 
geresni migracijos rodikliai.

Aukštas ar aukštesnis TUI lygis yra ne tik Vilniaus 
m., bet ir Kauno m., Klaipėdos m., Panevėžio m., 
Klaipėdos raj., Utenos raj., Švenčionių raj., 
Elektrėnų sav., Neringos sav., Mažeikių raj., 
Akmenės raj., Kėdainių raj., Kazlų rūdos sav.



Europos žemėlapyje Lietuva

priskiriama prie agrarinių

kraštų, kaip ir dauguma kitų

rytiniame ES pakraštyje

esančių šalių (Latvija, Lenkija,

Bulgarija, Rumunija,

Vengrija).

Pusę (52,2 %) šalies ploto

sudaro žemės ūkio

naudmenos.



● Dideli gamtinių išteklių sklaidos tarp

savivaldybių skirtumai - ūkinės veiklos

specializacijos rezultatas, didele

dalimi nulemtas ir gamtinių veiksnių.

● Mažiausiai daugiametės augmenijos

yra Vidurio Lietuvoje (ypač

šiaurinėje ir pietinėje dalyse).

● Išteklių gausa ir jų įsisavinimo lygis

suponuoja sąlygas aplinkos apsaugos

ir ekonominės aplinkos būklei.



• Dėl investicijų į kanalizacijos 
sistemas, kuriomis siekiama 
sumažinti miesto nuotekų 
keliamą taršą, vandenys yra 
daug švaresni nei jie buvo 
prieš 25 metus.

• Daugiau nei 40 proc. upių bei 
pakrančių vandenų kenčia nuo 
pasklidosios žemės ūkio 
taršos, o nuo 20 iki 25 proc. 
susiduria su taškine tarša iš 
pramoninių įrenginių.

• Dėl didelio pasklidosios 
žemės ūkio taršos poveikio 
Lietuvoje geros ekologinės 
būklės reikalavimų neatitinka 
20 % Nemuno UBR, net 71 % 
Lielupės UBR, 12 % Ventos 
upių baseinų rajonuose 
esančių paviršinių vandens 
telkinių.



•Didžiausia paviršinio 
vandens telkinių tarša 
labiausiai pasireiškia 
teritorijose, kuriose 
dominuoja intensyvus 
žemės ūkis;

•Aplinkos oro tarša 
intensyviausia 
didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose, kur ekonominis 
aktyvumas yra didžiausias, 
taip pat Jonavos, Mažeikių 
ir Akmenės rajonuose;

•Kelių transportas yra 
didžiausias azoto oksidų 
išmetimo šaltinis, 
didžiausios šio teršalo 
koncentracijos fiksuojamos 
miestuose ir prie 
intensyviausių kelių ruožų;

•Šaltaisiais metų sezonais 

miestuose ypač aktuali 

tarša kietosiomis dalelėmis 

ir benzo(a)pirenu.

Teršalai iš stacionarių 
taršos šaltinių 2016 m., 
t/metus44 - 400

401 - 1000

1001 - 3000

3001 - 5000

5001 - 30000 Vidutinė metinė 

benzo(a)pireno koncentracija ng/m³2
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Priekrantės ir tarpinių 
vandenų būklė

Reikšmingą poveikį 

darantys išleistuvai

Rizikos vandens telkinių  dėl pasklidosios 

taršos  poveikio baseinai 

Neatitinka geros būklės

Gera būklė



• Tarptautinis TEN-T 
automobilinių ir 
geležinkelių kelių tinklas 
per Lietuvą jau 
suformuotas. 
Automobilinių TEN-T 
kelių tinklą sudaro: 
Šiaurės-Pietų kryptimi, I 
koridorius (greitkelis VIA 
BALTICA), o Rytų-
Vakarų kryptimi, IX 
koridoriaus. 

• Lietuvos geležinkelių 
tinkle TEN-T tinklo 
jungtis atitinka „Rail 
Baltica“ vystomas 
projektas, bei atkarpa 
Vilnius – Kaunas –
Klaipėda.



● Pagal automobilių kelių

tinklo tankį Lietuva yra

Europos sąjungos šalių

penketuke (0,98 km/km2).

● 88 % keleivių vežama

automobiliais, 10 % -

autobusais /troleibusais, 2 

% - traukiniais.

● 32% Lietuvos krašto kelių

yra blogos kokybės.

● Lietuvoje 1 mln gyventojų

tenka 67 žuvusieji eismo

įvykiuose.



< 15 proc.:

• Lazdijų raj. savivaldybė

< 40 proc.:

• Kretingos raj. savivaldybė

• Biržų raj. savivaldybė

• Alytaus raj. savivaldybė

< 60 proc.:

• Šiaulių raj. savivaldybė

• Anykščių raj. savivaldybė

• Prienų raj. savivaldybė

• Skuodo raj. savivaldybė



< 15 proc.:

• Lazdijų raj. savivaldybė

< 40 proc.:

• Kretingos raj. savivaldybė

• Šiaulių raj. savivaldybė

• Anykščių raj. savivaldybė

• Prienų raj. savivaldybė

• Biržų raj. savivaldybė

• Alytaus raj. savivaldybė

• Pagėgių savivaldybė

< 60 proc.:

• 16 savivaldybių (Šilutės, Rokiškio,

Kauno, Vilkaviškio, Raseinių, Jurbarko,

Šakių, Šilalės, Kelmės, Joniškio,

Molėtų, Širvintų, Zarasų, Ignalinos ir

Skuodo rajonų bei Trakų)



Elektros energijos vartojimas

Energijos gamyba iš AEI

Energijos importas



Perdirbtos atliekos

Energijos gamybai panaudotos atliekos

Sąvartynuose šalinamos atliekos



Gamtiniai ištekliai naudojami žemu arba 

vidutiniu intensyvumu, kai kurie, slūgsantys 

žemės gelmėse, iš viso nenaudojami. 

Urbanizacija. Urbanizacijos mastai nedideli 

ir ES mastu nepastebimi. Trys didieji 

Lietuvos miestai sėkmingai integravosi ES 

miestų tinkle. Retėja kaimo gyvenamųjų 

vietovių tinklas.

Susisiekimas. Kelių tinklas vienas tankiausių 

ES, tačiau eismo saugumas yra vienas 

prasčiausių (21 vieta ES tarp 28), 32 proc.  

kelių būklė bloga arba labai bloga.  

Susisiekimo infrastruktūra pasiekiamumui 

užtikrinti yra išvystyta gerai, tačiau 

visuomeninis transportas regionuose -

nepopuliarus. 



Inžinerija. Išvystyta inžinerinė infrastruktūra 

ženkliai padidino gyvenimo kokybę, ypač 

kaimo vietovėse, sumažino poveikį paviršinių 

vandens telkinių būklei. Lietuva, 

importuodama elektros energiją, lieka 

energetiškai priklausoma.

Socialinės ir ekonominės struktūros. 

Socialinė ir ekonominė situacija Lietuvoje 

nėra bloga, tačiau visoje Lietuvoje 

pastebimas investicijų trūkumas. Daugumoje 

savivaldybių socialiniai rodikliai nėra prasti, 

išskyrus migraciją.

Tarša. Lietuvoje  palyginus su ES yra 

švariausi vandenys, oras, dirvožemis. Teršalų 

išmetimai mažiausi ES ir dar mažėja. Mažinti 

taršą potencialo dar yra. 
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Struktūros 
pavadinimas 

Rodiklio pavadinimas 
Metai, kurių 
duomenys 
naudojami 

Mato vienetas 

1 2 3 4 

Socialinės 
struktūros 

Nedarbo lygis 2016 m. % 

Ilgalaikių bedarbių dalis nuo visų bedarbių 2016 m. % 

Ligoninių lovų skaičius 2016 m. 
vnt./10 000 

gyv. 

Mokyklos plotas tenkantis vienam mokiniui 2016 m. 
kv. m./mok. 

sk. 

Žmonių, uždirbančių daugiau nei MMA, dalis 2016 m. % 

Ekonominės 
struktūros 

Vidutinis neto darbo užmokestis 2016 m. EUR 

Tiesioginės užsienio investicijos gyventojui 2016 m. Tūkst. EUR 

Materialinės investicijos gyventojui 2016 m. Tūkst. EUR 

Pridėtinė vertė gyventojui 2016 m. Tūkst. EUR 

Užimtų gyventojų dalis 2016 m. % 

Neto migracija 2016 m. % 

Išduoti statybos leidimai tūkst. gyv. 2016 m. 
vnt./gyv. Sk. 

tūkst. 

Darbingo amžiaus gyventojų dalis 2016 m. % 

Pensijinio amžiaus gyventojų dalis 2016 m. % 

Urbanistinė 
struktūra 

Užimtų gyventojų dalis 2016 m. % 

Neto migracija 2016 m. % 

Išduoti statybos leidimai tūkst. gyv. 2016 m. 
vnt./gyv. Sk. 

tūkst. 

Darbingo amžiaus gyventojų dalis 2016 m. % 

Pensijinio amžiaus gyventojų dalis 2016 m. % 

Veikiančių ūkio subjektų skaičius tenkantis 
šimtui darbingo amžiaus nuolatinių gyventojų 

2016 m. vnt. 

Gyventojų skaičius miestuose 
Pokytis 

2001-2016 
m. 

% 

Gyventojų skaičius kaimuose (kaimo 
gyvenamosiose vietovėse) 

Pokytis 
2001-2016 

m. 
% 

Kaimo gyvenamųjų vietovių be gyventojų 
dalis nuo visų savivaldybės kaimo gyvenamųjų 
vietovių 

Pokytis 
2001-2011 

m. 
% 

Viešojo transporto pasiekiamumas 2016 m. % 

Susisiekimo 
struktūros 

Įskaitinių eismo įvykių skaičius 2016 m. 
įsk. e. į./1000 

gyv. 

Viešojo transporto pasiekiamumas 2016 m. % 

Keleivinių geležinkelių stočių pasiekiamumas. 
% nuo savivaldybės teritorijos 

2016 m. % 

Pasiekiamumas iki artimiausio Lietuvos oro 
uosto automobiliu 

2016 m. val. 

Kelių su patobulinta danga. procentas 2016 m. % 

Inžinerinės 
infrastruktūros 

struktūros 

Gyventojų dalis. turinti prieigą prie vešųjų 
geriamojo vandens tiekimo tinklų. palyginus 
su bendru gyventojų skaičiumi 

2016 m. % 

Prie viešųjų buitinių nuotekų tinklų 
prisijungusių gyventojų dalis 

2015 m. % 

Gyventojų. aprūpinamų centralizuotai 
tiekiama šiluma. dalis palyginus su bendru 
gyventojų skaičiumi 

2016 m. % 

Aplinkos apsauga 

Geros būklės vandens telkinių dalis 2016 m. % 

Į aplinkos orą išmetamo teršalo (SO2. NOx. 
NMLOJ. NH3. KD) kiekis iš stacionarių taršos 
šaltinių : 

2016 m. t/metus 

Stipriai eroduojamų dirvožemių dalis nuo 
savivaldybės ploto 

2016 m. % 

Ištekliai 

Miškingumas 2017 m. % 

Žemės ūkio naudmenų plotas 2018 m. % 

Rekreacinių išteklių potencialas pagal 
savivaldybes 

2011 m. Koeficientas 

Detaliai išžvalgytų kietųjų naudingųjų 
iškasenų ištekliai 

2016 m. mln. m3 

Detaliai išžvalgyti naftos ištekliai 2016 m. mln. m3 

Ištirti požeminio vandens ištekliai 2016 m. tūkst. m3/p 

Kietųjų naudingųjų iškasenų gavyba 2016 m. tūkst. m3. 

Naftos gavyba 2016 m. tūkst. m3 

Požeminio vandens gavyba 2015 m. tūkst. m3/p 

 

Parenkami esminiai 
rodikliai - geriausiai

atspindintys struktūras
(38)/ darnaus vystymosi 

sritis (34)

Rodiklių reikšmių 
pavertimas balais

(t.t. išskirčių įvedimas)

EKONOMINĖ

SOCIALINĖAPLINKOS

Socialinė - ekonominė

Socialinė - aplinkos

Ekonominė ir aplinkos 
kokybė











PROBLEMINĖS SITUACIJOS 

IR PROBLEMOS

Pajūrio ir priekrantės interesų sanglauda

Ekonominis aktyvumas

Nedarni plėtra priemiesčiuose

Menkėja išteklių kokybė

Pasiekiamumas

Aplinkos tarša

Migracija

5 + 9   + 19 =     33

Biržai, 
Lazdijai, 

Pakruojis 
Ignalina 
Rokiškis





















Probleminės teritorijos

regioniniu lygiu formuojasi

Lietuvos teritorijos

pakraščiuose, Biržų-Pasvalio, 

Visagino-Švenčionių, 

Vilniaus-Varėnos-Lazdijų ir

Šilutės rajonų pasienio

teritorijose. Taip pat 

Radviliškio rajono pakraštyje

(ties Kėdainių r.) 

Pagal pasirinktą

pasiekiamumo lygį regionų

lygmenyje nepasiekiama lieka

595680 ha, iš jų 9475 ha -

užstatytos teritorijos. 

Neužtikrintas susisiekimo

viešuoju transportu dažnis

paros, savaitės darbo ir

poilsio dienomis.



Savivaldybių lygmeniu

susidaro probleminės

paslaugų pasiekiamumo

automobiliu teritorijos: prie

Šiaulių-Kelmės rajono

savivaldybių ribos, Kauno

rajono-Jurbarko, Vilniaus 

rajono-Švenčionių rajono ir

Švenčionių-Ignalinos rajonų

pakraščiuose. Viso jos

sudaro 97254 ha, iš jų tik

1992 ha - užstatytos

teritorijos.

Aptarnavimas viešuoju

transportu yra ženkliai

mažesnis, ypač retu viešojo

transporto aptarnavimo tinklu

pasižymi Šakių, Jurbarko, 

Kaišiadorių, Švenčionių, 

Varėnos savivaldybės.



Aktyvų migracijos procesą lemia ekonominio 

aktyvumo stoka, kurio pasekmė ir priežastis –

prasta socialinė būklė. 

Migracija formuoja kitų problemų grandinę: 

• prognozuojamas žmogiškųjų išteklių 

trūkumas ekonominei plėtrai;

• vienose savivaldybėse formuojasi viešosios 

infrastruktūros stoka, kitose – perteklius. 



Tarp šešių vidutinės Lietuvos savivaldybės 

darnaus vystymosi indeksų ekonominės 

aplinkos indeksas yra mažiausias.Tai rodo 

bendrą šalies būklės disbalanso sritį –

ekonomiką.

Priemonės, slopinančios ar ribojančios 

ekonominį aktyvumą, tuo pačiu slopina ar 

riboja kitų sektorių vystymą, netiesiogiai veikia 

gyvenimo kokybę. 

Aplinkos tarša ES kontekste Lietuvoje yra 

nedidelė, tačiau negalime jos nepaisyti. Didėjant 

ekonominiam aktyvumui ir kylant gyvenimo 

kokybei - daugiau teršiama aplinka, didėja atliekų 

kiekiai namų ūkiuose. 



Išteklių kokybės mažėjimo tendencijos

Lietuvos teritorijoje nėra raiškios, tačiau būtų 

netoliaregiška jų nepasyti.

Aplinkos tarša didmiesčiuose siejama su 

gyventojų, vartojimo, ekonominio aktyvumo, 

transporto koncentracija, migracijos ir teritorijų 

sanglaudos procesais. Tarša yra visų minėtų 

procesų pasekmė.

Skirtingų interesų sanglauda yra svarbi visose 

ekonomiškai aktyviose vietovėse, kuriose 

koncentruojasi gyventojai ir verslas, kur susikerta 

vystymosi ir saugojimo interesai. 

.





Tendencijos pagal darnaus
vystymosi sričių indeksus



Darnaus vystymosi sričių rodiklių indeksų raidos

tendencijų analizė = šalies, apskričių, savivaldybių ir jų

grupių raidos prognozės 2026 m., raidos potencialas
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Lietuva yra labai įvairi.

Daugiausiai potencialo augti 

turi kurortai ir specializaciją 

turinčių miestų savivaldybės.

Likusios  savivaldybės turi 

tendenciją santykinai 

stagnuoti arba net kristi.
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Geriausi rodikliai -

labiausiai ekonomiškai

besivystančiose

Klaipėdos, Vilniaus ir 

Kauno apskrityse

Labiausiai išsivysčiusi

pagal 6 indeksų vidurkį

yra Klaipėdos apskritis.



Vertinant 2016 m. ir

2026 m., skirtumai tarp 

geriausios ir

blogiausios apskričių

yra linkę didėti

Labiausiai 2026 m. 

pakiltų Telšių

apskritis, o nukristų

– Vilniaus.





•

•

•

•



•

•



•

•

•

•



•

•







• DUOMENŲ SURINKIMO BŪDAS: apklausos internetu.

• RESPONDENTAI: 16–65 metų Lietuvos gyventojai.

• IMTIES STRUKTŪRA: Nacionalinė reprezentatyvi imtis -

atitinka Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių ir

gyvenvietės tipą.

• IMTIES DYDIS: 1600 respondentai.

• APKLAUSOS VYKDYTOS: Balandžio mėnesio 14 – 23 

dienomis.

• APKLAUSOS TIKSLAS: miesto/kaimo sanglaudos

reiškiniai, lokalizacinis mobilumas.

•Gyvenamosios vietos keitimas;

•Paslaugos didesniuose

miestuose/gyvenvietėse;

•Kelionė į darbą/mokslus;

•Laisvalaikis;

•Gyvenimo kokybės vertinimas, 

bendruomeniškumas;

•Bendrųjų, teritorinių ir kitų planų

naudojimas.













Apklausos rezultatai patvirtino žinomą situaciją:

• Net 24 proc. apklausoje dalyvavusių gyventojų savo 
gyvenamąją vietą keitė dėl darbo. Tą iš dalies patvirtina ir 
tyrimo metu rasti duomenys - geriausi migracijos rodikliai 
buvo ekonomiškai aktyviausiose savivaldybėse, o 
atsiliekančiose – prastesni. Gyventojai renkasi gyventi ten, kur 
yra darbo.

• Tai, kad pusė gyventojų yra sėslūs, nuteikia optimistiškai. 
Planuojant stacionarią viešąją infrastruktūrą savivaldybėse
tikslinga orientuotis į tą sėsliąją gyventojų dalį. O kitai daliai
planuoti lengvai transformuojamą.



Apklausos rezultatai patvirtino žinomą situaciją:

• Kuo didesnis miestas, didesnis ekonominis aktyvumas, žmonių 
ir darbo vietų skaičius, tuo didesnė oro/triukšmo tarša, taigi 
prastesnė aplinkos kokybė. Tuo nusiskundė ir didžioji dalis 
apklaustųjų dižiuosiuose miestuose. 

• Rekreacinių išteklių tik nežymias teigiamas sąsajas su kai 
kurių urbanistinių, ekonominių, susisiekimo sektorių rodikliais 
patvirtino apklausos rezultatai. Laisvalaikio leidimo būdas 
priklauso nuo gyv. amžiaus, pajamų, o ne nuo gyvenamosios 
vietovės ar išteklių gausos. 



:

Apklausos rezultatai patvirtino žinomą situaciją:

• Keleivių pervežimo statistiniais duomenimis, tik 10-12% 
keleivių yra pervežama viešuoju transportu, tuo tarpu 
apklausos dalyviai nurodė VT priemonėmis nukeliaujantys 
19% kelionių, miestuose – 27-35%. 

• Patvirtina, kad priemiestiniu viešuoju transportu nepatogu
naudotis. Juo naudojasi tik 2-3 proc. vyresnių gyventojų ir
8 proc. jaunimo (16-19 m.).

• Gyventojų apklausa patvirtino , kad automobilių spūstys ir
oro tarša kelia miesto gyventojų nepasitenkinimą.


