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Teritoriniai elementai

Tvarus žemės ir miškų ūkis, 

gyvybingos kaimo vietovės



Sėkmingi, socialūs ir tvarūs 

miestai

Strateginės temos



Kompaktiško miesto modelis

Prioritetai

• Daugiafunkcinės urbanistinės struktūros;

• Lokaliai išsidėsčiusios kokybiško paslaugos;

• Esamų urbanizuotų teritorijų regeneracija ir konversija;

• Viešojo transporto paslaugų vystymas;

• Judėjimas ekologišku transportu;

• Tvarus išteklių naudojimas;

• Vietinė produkcija.



Urbanizuotų teritorijų funkciniai prioritetai 

siejami su užstatymo morfologija



Prioritetai

• Kelionės pėsčiomis;

• Kelionės bevariklėmis transporto priemonėmis;

• Kelionės viešuoju transportu;

• Kelionės dalijimosi transporto priemonėmis;

• Privačiu automobiliu.

Mobilumas kompaktiškame mieste



Prioritetai

• Aukštos kokybės kultūros paslaugos; 

• Prieinamumas nutolusiuose miestų rajonuose;

• Kurti socialinę pridėtinę vertę naudojant koncentruotus kultūrinius išteklius;

• Integruoti kultūrinius išteklius į darnios visuomenės kūrimo procesus;

• Vietos kultūros raiškai viešosiose erdvėse, bendruomenių, NVO ir privataus sektoriaus kultūrinės iniciatyvoms; 

• Įveiklinti kultūros paveldo objektus ir istorines erdves įtraukiant vietos bendruomenes;

• Ugdyti kultūros paveldo pažinimą;

• Efektyvinti kultūros paveldo, kaip ištekliaus, naudojimą; 

• Išlaikyti viešųjų erdvių integralumą vietos kultūriniam identitetui;

• Palaikyti, puoselėti ir eksponuoti išskirtinės vertės urbanizuotų teritorijų istorinį kraštovaizdį, jam būdingą savitą 

užstatytų ir atvirų erdvių santykį, panoraminius vaizdus.

Miesto tapatybė – gyvybingas kultūros židinys



Prioritetai

• Gamtinių struktūrų junglumas ir natūrali raiška;

• Istorinio-urbanistinio kraštovaizdžio vertė ir eksponavimas;

• Natūralių ir santykinai natūralių erdvių (medynų, pievų, vandens telkinių, slėnių, pelkučių) plėtra;

• Integruoti gamtines struktūras į miesto urbanistinį audinį - žaliąją miesto infrastruktūrą, pasižyminčią 

biologine įvairove ir teikiančią ekosistemines paslaugas ;

• Užtikrinti gerą miesto gamtinės aplinkos komponentų būklę, sukurti palankų gyvenamosios aplinkos 

mikroklimatą;

• Padidinti teikiamų ekosisteminių reguliacinių ir kultūrinių paslaugų kokybę bei pasiekiamumą;

• Naudoti dirvožemį palaikant jo gyvybingumą ir didinant miesto atsparumą klimato kaitai.

Gamta mieste



Prioritetai

• Orientuoti miestų ekonomikos vystymo kryptis į kuriančias

daugiau pridėtinės vertės;

• Vystyti tradicinio verslo skaitmeninimą keliant skaitmeninių

įgūdžių ir žinių lygį bei pritaikant modernias technologijas;

• Įveiklinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros

infrastruktūrą metropoliniuose urbanistiniuose centruose;

Darni miesto ekonomika

• Plėsti verslui patrauklios pramonės infrastruktūrą, skirtą investicijų pritraukimui (LEZ, pramonės parkai);

• Skatinti žaliosios ekonomikos principų taikymą;

• Taikyti priemones energijos efektyvumo didinimui ir investuoti į atsinaujinančios energijos gamybos bei

skirstymo technologijas.



Prioritetas

• Miesto inžinerinė sistema - centralizuotų miesto tinklų infrastruktūro plėtra, esamos infrastruktūros 

renovacija, rekonstrukcija ir modernizavimas, efektyvesnis turimos infrastruktūros teisinis registravimas.

• Tvarūs pastatai - modernizavimas didinant energijos vartojimo efektyvumą, AEI naudojimą ir 

gyvenimo/veiklos komfortą.

• Efektyviai tvarkomos atliekos - vystyti atskirą biologinių atliekų (žaliųjų atliekų bei maisto atliekų) 

rūšiavimą, plečiant kompostavimo aikštelių sistemą, antrinių žaliavų konteinerinio tinklo plėtrą.

• Efektyvios ir pakankamos švietimo ir socialinės paslaugos - efektyvinti (plėsti, mažinti, dalintis) 

bendrojo ugdymo įstaigų tinklą atsižvelgiant į demografines tendencijas;

• efektyvinti (plėsti, mažinti, dalintis) ligoninių tinklą atsižvelgiant į lovų fondo panaudojimo rodiklius, 

infrastruktūros ir gydytojų netolygumus skirtingose Lietuvos teritorijose ir kt;

• plėsti slaugos ir socialinės globos paslaugos, teikiami įvairesni jų modeliai, bendradarbiaujant ir paslaugas 

teikiant skirtingoms įstaigoms (asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, socialinių paslaugų centrams, 

NVO, privatiems integruotų paslaugų teikėjams).

Kokybiškos miesto paslaugos



Tvarus žemės ir miškų ūkis, 
gyvybingos kaimo vietovės

s

Strateginės temos



Prioritetai

• Išlaikyti pusiausvyrą tarp agroekosistemų ekologinio stabilumo ir ekonominio naudingumo;

• Skatinti tvaraus ūkininkavimo iniciatyvas ir priemonės;

• Agroekosistemų diferenciacija pagal jų geoekologinį ir agroekologinį potencialą.

Svarbiausi teritorijos naudojimo prioritetai
• Intensyvus žemės ūkis. Tvari žemės ūkio veikla grindžiama žemės ūkio naudmenų agroekologinio potencialo palaikymu ir

didinimu;

• Tausojamasis žemės ūkis. Vidinių išteklių naudojimas, kur žemės ūkio veikla grindžiama žemės ūkio naudmenų

agroekologinio potencialo palaikymu ir didinimu;

• Intensyvus miškų ūkis. Aktyvių miškininkystės priemonių taikymo ir santykinai trumpos rotacijos miško bioprodukcinių

resursų naudojimo praktika;

• Tausojantis miškų ūkis. Tradicinė santykinai mažo aktyvumo miškininkystės priemonių taikymo ir ilgos rotacijos miško

bioprodukcinių išteklių naudojimo praktika;

• Intensyvi žuvininkystė. Organizuota tvenkininė arba jūrinė žuvininkystė specialiai tam įrengtuose plotuose;

• Tausojamoji žuvininkystė. Teritorijos ūkinio naudojimo kryptis, susijusi su mėgėjiška ir versline žvejyba natūraliuose vidaus

vandenyse ir jūros akvatorijoje bei užtikrinanti tausojamąjį išteklių naudojimą.

Bioprodukcinis ūkis



Bioprodukcinis ūkis



Prioritetai

• Modernizuoti žemės ūkį - diegti pažangias technologijas (mašinų mokymosi algoritmai, robotizuoti ūkiai, dirbtinis 

intelektas);

• Orientuoti maisto tiekimo grandines arčiau galutinio vartotojo. Skatinti bendradarbiavimą tarp ūkininkų, didinant turimų 

išteklių panaudojimo efektyvumą ir mažinant investicijas į pakavimo įrangą, transporto priemonių poreikį, užtikrinant 

tiekiamų produktų įvairovę;

• Skatinti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą medžiagų perdirbime ir produktų gyvavimo ciklo pratęsime, taip 

užtikrinant lengvesnį žiedinės ekonomikos principų pritaikymą žemės ūkyje;

• Plėtoti turizmo formas, susijusias su kaimo vietovėse esančiais turizmo resursais (kultūrinį, religinį, dvarų, konferencinį, 

etnografinį turizmą ir kt.);

• Optimizuoti ūkių žemės valdų išsidėstymą teisinėmis ir organizacinėmis priemonėmis, siekiant efektyvesnės žemės 

ūkio gamybos bei transporto išlaidų sumažinimo;

• Suvienodinti ūkininkavimo galimybes skirtingose gamtinėse–ekologinėse sąlygose;

• Siekiama jog visi prekinę žemės ūkio produkciją auginantys ūkiai, nepriklausomai nuo jų dydžio, būtų konkurencingi, 

turėtų plėtros perspektyvas.

Pridėtinės vertės augimo sąlygos



● Sumažinti valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga ilgį iki 20 % nuo viso bendro valstybinės reikšmės kelių tinklo

ilgio;

● Ekstensyviai urbanizuotose vietovėse didinti viešojo transporto stotelių pasiekiamumą 1 km atstumu pirmenybę

teikiant labiausiai neišvystytiesiems rajonams;

● Diegti viešojo ir bevariklio transporto integralumą užtikrinant galimybę rinktis kombinuotas keliones arba keliavimą

viešuoju transportu pervežant ir bevarikles transporto priemones;

● Vieno bilieto ir kitų integruotų paslaugų užsakymo sistemos sukūrimas;

● Kuriant naują ar plėtojant esamą infrastruktūrą užtikrinti SPTŽ (specialiųjų poreikių turintis žmogus) poreikius;

● Sudaryti sąlygas ir užtikrinti naujų mobilumo paslaugų pagal poreikį išvystymą pakeičiant tradicines viešojo

transporto paslaugas;

● Kaimo vietovėse vystyti transporto paslaugas ir bendradarbiavimą tarp skirtingo lygmens sveikatos priežiūros

įstaigų, savivaldybių socialinių ir transporto tarnybų.

Mobilumo prioritetai



Švietimo ir socialinės paslaugos

• Skatinamas ikimokyklinio ugdymo prieinamumas kaimo vietovėse sudarant sąlygas vaikams 

ugdytis įstaigose kuo arčiau jų gyvenamosios vietos išnaudojant esamas tinkamas patalpas -

bendruomenės centrą, biblioteką, kultūros įstaigą;

• Plečiamos mokyklų funkcijos (formalios ir neformalios), vykdant veiklas kultūros, sveikatos,

socialinio darbo, mokinių užimtumo, kaimo turizmo ir kt. Srityse;

• Mokyklų tinklas efektyvinamas užtikrinant patogią mokinių pavėžėjimo sistemą;

• Uždarius mažas kaimo mokyklas, ieškoma alternatyvių sprendimų išsaugoti jų ugdymo

aplinką, nenaudojamas erdves pritaikant neformaliam švietimui;

• Užtikrinamos kompleksinės paslaugos (pavyzdžiui, dienos centrų paslaugos, laikino

atokvėpio paslaugos, integralios socialinės paslaugos namuose) vaikams, neįgaliesiems,

senyvo amžiaus asmenims, kuriems reikalinga priežiūra;

• Skatinamas NVO ir vietos valdžios bendradarbiavimas, vietinių bendruomenių įtraukimas,

savanorystė. Prioritetas teikiamas nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai ir paslaugoms

namuose.

Paslaugos



Gydymo paslaugos

• Didinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą gerinama pirminės sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra, stiprinama

specializuota ambulatorinė pagalba ir skubi pagalba;

• Sprendžiant teikiamų paslaugų prieinamumo ir gydytojų trūkumo problemas, išplečiamas kitų sveikatos priežiūros specialistų,

pavyzdžiui, slaugytojų ir vaistininkų, vaidmuo, užtikrinamas reguliarus pacientų lankymas namuose ir/arba pacientų

pavėžėjimas iki įstaigų, teikiančių atitinkamas paslaugas;

• Siekiama sparčiau diegti nuotolines konsultacijas bei kitas pažangias sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formas,

skatinamas technologijų naudojimas ir gerinama kokybė kaimo vietovėse.

Paslaugos



Paslaugos

Inžinerinės sistemos

• Vystant geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų plėtrą ir prieinamumą, skatinamas

atskirųjų sistemų įrengimas;

• Skatinti efektyvesnį atliekų rūšiavimą ir vystyti antrinių žaliavų konteinerinio tinklo plėtrą;

• Skatinti individualiai šildomų namų ūkių perėjimą prie netaršių ir mažo šiltnamio efektą sukeliančių dujų

kiekio technologijų.



Vietos tapatybė ir kultūrinė raiška

Vietos savitumo išsaugojimas ir kultūrinių paslaugų plėtojimas

• Išsaugoti kaimo gyvenamųjų vietovių savitumą, autentiškumą, puoselėti skirtingiems etnografiniams regionams būdingus

bruožus skatinant vietos bendruomenes aktyviai dalyvauti kultūros paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo procese;

• Stiprinti kultūrinio kraštovaizdžio, materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo bei kultūros paslaugų sinergiją vietos

lygmeniu, naudoti ir įveiklinti kultūros paveldo objektus, vietoves, pritaikant juos vietos bendruomenių reikmėms;

• Mažinti didelius kultūrinio turinio vartojimo skirtumus skirtingose geografinėse vietovėse ir tarp skirtingų visuomenės

grupių apjungiant atskirus vietos kultūros objektus į kompleksines paslaugas teikiantį tinklą – kultūros paslaugų sistemą;

• Plėtoti aukštos kokybės kultūrines paslaugas pritraukiant kultūrinį turinį iš urbanistinių centrų, bei tam pritaikant vietos

infrastruktūrą, kelti kultūros vartojimo lygį, skatinti kultūros paslaugų ir edukacijos regionuose prieinamumą;

• Kultūros objektų įveiklinimui derinti tradicines, vietai būdingas, bei šiuolaikines priemones, kurios padėtų suvokti kultūros

svarbą įvairiais, taip pat novatoriškais būdais (skaitmeninimas, kinas, šiuolaikinis menas, dizainas, interaktyvus pažinimas

ir pan.);

• Įgalinti vietos bendruomenes naudoti vietos kultūros turinį ir išteklius vietos identitetui kurti ir palaikyti. Sudaryti sąlygas

bendruomenėms ir vietos suinteresuotosioms šalims teikti bazines kultūros paslaugas vietos lygmeniu, stiprinant vietos

gyvybingumą.



Kultūros paveldo įveiklinimas ir kilnojamųjų kultūros vertybių eksponavimas

• Prioritetas teikiamas kultūrinio miestovaizdžio išsaugojimui ir darniam vystymui, nepažeidžiant vertingųjų savybių;

• Prioritetas teiktiamas kultūros paveldo išteklių įveiklinimui vietos bendruomenių reikmėms;

• Didinti kultūros paveldo išteklių informacinę sklaidą, inovacinių technologijų pagalba kurti patrauklius naratyvus

šiuolaikiniam žmogui;

• Skatinti žiedinę ekonomiką pritaikant, naudojant ir įveiklinant kultūros paveldo išteklius;

• Skatinti ir remti  edukacines programas, supažindinančias su paveldosaugos tikslais, principais ir priemonėm, įtraukiant 

vietos universitetus, mokslo įstaigas, mokslininkus, kultūros paveldo apsaugos specialistus;

• Skatinant paveldo apsaugos specialistų ir bendruomenės bendradarbiavimą, siekiant išmokyti vietos bendruomenes 

tinkamai atlikti kultūros paveldo objekto priežiūros darbus (įskaitant remontą), kurti edukacinę tokių darbų programą,  

mokymo bazes bei internetinė platformą;

• Skatinti vietos bendruomenės įdarbinimą miestų kultūros paveldo išteklių turizmo aptarnavimo infrastruktūroje, kultūros 

paveldo apsaugos savanorių ugdymą, rengiant mokymo programas.

Vietos tapatybė ir kultūrinė raiška



Gamtinės teritorijos –
ekologinio balanso pagrindas

Strateginės temos



Prioritetai

• Išsaugoti esamą bioįvairovės tinklą;

• Atkurti pažeistas ar sunaikintas ekosistemas;

• Užtikrinti tvarų santykinai natūralių ekosistemų ūkinį naudojimą;

• Sukurti ir palaikyti darnų ir gyvybingą gamtinį tinklą;

• Sumažinti neigiamą poveikį pažeidžiamoms rūšims ir buveinėm;

• Žemės ūkyje skatinti taikyti ekologines sistemas;

• Riboti paviršinių ir gruntinių vandenų taršą iš urbanizuotų ir žemės ūkio teritorijų;

• Išsaugoti arba atkurti biologine įvairove turtingus kraštovaizdžio elementus;

• Sukurti prielaidas ir galimybes savaime reikštis natūraliems kraštovaizdį stabilizuojantiems procesam;

• Sudaryti ekologiškai nuskurdinto agrarinio kraštovaizdžio teritorijų savaiminio ar dirbtinio atsikūrimo teisines prielaidas;

• Saugoti ekologiškai tvarius agrarinius kraštovaizdžius (miškingus, pelkėtus, ežeringus);

• Įtraukti į gamtiniu požiūriu vertingų teritorijų apsaugos procesą visuomenines organizacijas ir privačios žemės savininkus.

Gyvybinga aplinka



Prioritetai

• Kompleksiškai planuoti antropogeninę veiklą paliekant galimybes žemės gelmių išteklius naudoti ateityje;

• Įvertinti geologinės aplinkos įtaką žmogaus gyvenamajai aplinkai ir ūkinės veiklos poveikį geologinei aplinkai;

• Išeksploatuotus telkinius rekultivuoti ir įveiklinti atsižvelgiant į besikeičiantį klimatą bei gyventojų poreikius;

• Skatinti geoterminių sistemų plėtrą;

• Skatinti žemės naudotojus saugiai ir racionaliai naudoti žemę, puoselėti dirvožemio kokybę;

• Skatinti tvarų dirvožemio naudojimą, jo gyvybingumo palaikymą ir atsistatymą žemės ūkio veiklai naudojamose

teritorijose;

• Išlaikyti ir didinti miškų ekosistemų biologinę įvairovę bei ekologinį-kompensacinį potencialą;

• Skatinti natūralių ekosistemų ir gyvybingų populiacijų išsaugojimą;

• Didinti apsauginės paskirties miškų plotus;

• Didinti miško plotus nenašiuose žemės ūkio paskirties žemės plotuose.

Tvariai naudojami ištekliai



Tvariai naudojami kietieji ištekliai



Atsakingai naudojama jūra 
ir pakrantė

Strateginės temos



Prioritetai

• Naujų veiklų vystymui ir esamų veiklų stiprinimui;

• Sukurti prielaidas tvariam mėlynosios ekonomikos augimui;

• Pasitelkiant MTEPI resursus, vystyti bioekonomikos ir susijusių sričių veiklą, vystyti inovacijų kūrimo sistemą, kurti naujus 

produktus ir paslaugas;

• Vystyti Jūrinį slėnį, kuriant reikalingą infrastruktūrą mokslo ir verslo partnerystei ir pritraukiant specialistus, reikalingus

vietiniam ir tarptautiniam verslui vystyti;

• Vystyti akvakultūrą ir sudaryti trūkstamas teisinės prielaidas akvakultūros objektų įrengimui LR jūros teritorijoje;

• Vystyti Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir šalia esančiose teritorijose transporto-logistikos ir pramonės kompleksą,

išnaudojant jūrinį potencialą ir prioritetą skiriant laivybos sričiai;

• Siekiant plėsti jūrinių veiklų sektorių, didinti laivų aptarnavimo mastus rezervuojamos sausumos teritorijos Būtingės 

giliavandenio uosto ir reikiamos infrastruktūros vystymui;

• Siekiant plėsti turistinių paslaugų spektrą, sudaryti sąlygas mažųjų, burinių, vietinio plaukiojimo, žvejybos ir kitų laivų

aptarnavimui, rezervuojama sausumos teritorija Šventosios jūrų uosto plėtrai.

Mėlynoji ekonomika



Prioritetai

• Išsaugoti erdvinį saugomų gamtinių arealų vientisumą;

• Atkurti gyvuosius išteklius ir biologinę įvairovę;

• Siekti geros jūros aplinkos būklės;

• Tvariems sprendiniams, inovatyvioms technologijoms.

Ekosistemų pusiausvyra



Prioritetai

• Vystyti mineralinių išteklių paiešką, žvalgybą ir eksploatavimą;

• Sklandžiai bendradarbiauti su kaimyninėmis šalimis sprendžiant ekologinius jūros klausimus, likviduojant

padarinius, kompensuojant taršos padarytą žalą;

• Vystyti naftos ir kitų išteklių žvalgybos darbus bei gavybą;

• Vystyti žvejybą visoje akvatorijoje atsižvelgiant į kitas esamas ir planuojamas veiklas;

• Vystyti jūrinę akvakultūrą galima.

Tvariai naudojami ištekliai



Prioritetai

• Mažinti ir nukreipti uosto krovinių judėjimą iš Klaipėdos miesto;

• Skatinti tvarius sprendimus ir ekologinio kompensavimo priemones įgyvendinant KVJU plėtrą;

• Grupuoti dugne planuojamus infrastruktūros objektus tam numatant infrastruktūros koridorius;

• Skatinti Šventosios jūrų uosto ir mažųjų uostelių vystymą;

• Numatyti prioritetines teritorijas AEI objektams vystyti.

Infrastruktūros plėtra





Ačiū už dėmesį


