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NAUDOJAMOS SĄVOKOS (PAPILDYMAS) 

Akvakultūra 
vandens organizmų auginimas ir (arba) veisimas taikant metodus, kuriais siekiama gauti didesnę nei 
natūraliomis sąlygomis produkciją. 

Akvatorija  
tam tikras natūralaus arba dirbtinio vandens baseino (jūros) plotas. LR BP kontekste akvatorija apima LR 
išskirtinę ekonominę zoną, teritorinę jūrą ir jūros rajono vidaus vandenis. 

Gera jūros aplinkos 
būklė 

jūros aplinkos būklė, kai įprastomis sąlygomis jūros vandenys yra švarūs, sveiki, gyvybingi, jūros 
ekosistemos naudojamos saikingai ir išsaugomas potencialas ateities kartoms: 

1) jūros ekosistemų struktūra, funkcijos ir susiję geomorfologiniai, geografiniai, geologiniai ir klimato 
veiksniai sudaro sąlygas toms ekosistemoms tinkamai funkcionuoti, palaiko jų atsparumą žmonių 
sukeliamiems aplinkos pokyčiams. Jūrinės rūšys ir buveinės yra apsaugotos, užkirstas kelias žmonių 
sukeliamam biologinės įvairovės nykimui, o įvairių biologinių komponentų funkcionavimas yra 
subalansuotas; 

2) ekosistemų hidromorfologinės, fizinės ir cheminės savybės, įskaitant dėl žmonių veiklos atsiradusias 
savybes, palaiko tas ekosistemas. Antropogeninis medžiagų ir energijos, įskaitant triukšmą, patekimas į 
jūros aplinką nesukelia taršos poveikio. 

Jūros aplinkos apsaugos 
tikslai 

kokybiniai ar kiekybiniai teiginiai apie pageidaujamą įvairių jūros aplinkos komponentų būklę, kuriais 
vadovaujantis siekiama geros jūros aplinkos būklės atsižvelgiant į galimus pavojus ir žmogaus veiklos 
poveikį jūros aplinkai. Jūros aplinkos apsaugos tikslai nustatomi remiantis atliktu jūros aplinkos būklės 
įvertinimu ir Direktyvos 2008/56/EB IV priede pateiktu orientacinių savybių sąrašu. 

Jūros tarša 

dėl žmogaus veiklos kylantis tiesioginis arba netiesioginis medžiagų ar energijos, taip pat žmogaus 
sukeliamo jūrų povandeninio triukšmo patekimas į jūros aplinką, kuris daro arba gali daryti neigiamą 
poveikį, žalą gyviesiems ištekliams ir jūros ekosistemoms, įskaitant biologinės įvairovės nykimą, pavojų 
žmogaus sveikatai, ir kuris trukdo arba gali trukdyti veiklai jūroje, įskaitant žvejybą, turizmą, rekreaciją ir 
kitą naudojimąsi jūros aplinka, ir blogina ar gali bloginti naudojimąsi jūros vandeniu, kelia ar gali kelti 
nepatogumų tausiai naudotis jūros prekėmis ir paslaugomis. 

Lietuvos Respublikos 
teritorinė jūra 

Lietuvos Respublikos pakrantės 12 jūrmylių pločio Baltijos jūros vandenų juosta, išskiriama nuo bazinės 
linijos, jungiančios labiausiai į jūrą nutolusius jūros kranto taškus, kuri yra sudedamoji Lietuvos 
Respublikos teritorijos dalis ir kurios ribas su kaimyninėmis valstybėmis nustato Lietuvos Respublikos 
tarptautinės sutartys, visuotinai pripažinti tarptautinės teisės principai ir normos. 

Lietuvos Respublikos 
išskirtinė ekonominė 
zona 

už teritorinės jūros ribų esanti Baltijos jūros dalis, kurioje Lietuvos Respublika turi tam tikras suverenias 
teises, jurisdikciją ir pareigas, nustatytas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir tarptautinius 
susitarimus, ir kurios ribas su kaimyninėmis valstybėmis nustato Lietuvos Respublikos tarptautiniai 
susitarimai ir visuotinai pripažinti tarptautinės teisės principai ir normos. 

Lietuvos Respublikos 
jūros rajono vidaus 
vandenys 

vandenys, esantys į sausumos pusę nuo bazinės linijos, nuo kurios išskiriama teritorinė jūra, iki sausumos. 
Lietuvos Respublikos jūros uostų akvatorijos yra jūros vidaus vandenų dalis. 

Lietuvos Respublikos 
jūros rajonas 

Lietuvos Respublikos jūros rajono vidaus vandenų, Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir Lietuvos 
Respublikos išskirtinės ekonominės zonos vanduo, jūros dugnas ir po juo esantis gruntas. 

Nafta 
bet kokio pavidalo nafta, įskaitant gryną naftą, naftos kurą, naftos nuosėdas, naftos atliekas ir naftos 
produktus. 

Priekrantė 
Pajūrio juostos dalis, apimanti Lietuvos Respublikos teritorinių vandenų Baltijos jūros akvatoriją iki 20 m 
gylio izobatos. 

Priekrantės žvejyba 
žvejyba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nustatytoje priekrantės žvejybos zonoje ne 
ilgesniais kaip 12 metrų laivais, naudojant pasyviosios žvejybos įrankius arba žvejybos įrankius, valdomus 
nuo kranto. 

Verslinė žvejyba žvejyba verslinės žvejybos įrankiais pagal nustatytą tvarką. 

Vidaus vandenys  visi Lietuvos Respublikos sausumos teritorijoje esantys paviršiniai vandens telkiniai ir tarpiniai vandenys. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/J%C5%ABra
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Žuvininkystė 
veikla, apimanti žuvų išteklių valdymą, išsaugojimą ir atkūrimą, žvejybą, akvakultūrą, žuvų perdirbimą, 
pirminį žuvininkystės produktų pardavimą ir supirkimą. 

Žuvų ištekliai  
visos gėlavandenės ir jūrų žuvys, kurias žmogus naudoja arba gali naudoti savo poreikiams, išskyrus 
dirbtinai auginamas žuvis. 

Žvejybos kvota 
ūkio subjektui skiriamas žvejybos limitas ar jo dalis vidaus vandenų telkinyje arba individualios žvejybos 
galimybės jūrų vandenyse, išreikštos didžiausiu galimu sugauti tam tikros rūšies žuvų kiekiu. 
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V SKYRIUS 

TERITORINIŲ ELEMENTŲ VYSTYMAS 

PIRMAS SKIRSNIS 

SĖKMINGI, SOCIALŪS IR TVARŪS MIESTAI 

KOMPAKTIŠKO MIESTO MODELIS IR URBANISTINĖS POLITIKOS BAZINĖS NUOSTATOS 

409. Sėkmingi ir funkcionuojantys miestai yra vienas iš regionų gyvybingumo veiksnių, todėl miestus numatoma 
vystyti siekiant socialinio gyvybingumo, tvarumo ir kompaktiškumo.  Kompaktiškas miestas – tai miestas, 
kuriam būdingas intensyvus, lokaliai išsidėsčiusių, paslaugų naudojimas daugiafunkcėse urbanistinėse 
struktūrose, tvarus bei ekonomiškas išteklių naudojimas, prieinama kokybiškų bei mišrių paslaugų pasiūla, 
skatinamas tankus apgyvendinimas prioritetizuojant regeneracinę plėtrą, išvystytas viešasis transportas, 
prioritetizuojamas judėjimas dviračiais, pėsčiomis ar kitokiu ekologišku transportu mažinant neigiamas 
ekologines pasekmes. Kompaktiškumas yra strategija, kuria galima pasiekti ir didesnės urbanistinės formos 
darnos. Tai siejama ir su urbanistinės formos tęstinumu ir sujungimu – plėtra turi vykti šalia esamų įsisavintų 
teritorijų. 

410. Kompaktiško miesto modelis  parodo miestų struktūros erdvinio išdėstymo racionalumą, leidžia palyginti 
urbanizuotų teritorijų kompaktiškumą su kitomis urbanizuotomis teritorijomis. Skirtingų urbanizuotų 
teritorijų palyginimui ir teritorinių nuostatų formavimui išskirtos 6 kompaktiško miesto strateginės temos: 
kokybiškos vietinės paslaugos, urbanizuotų teritorijų regeneracija, mobilumas ir susisiekimas, vietinė 
produkcija, intensyvus naudojimas ir tankumas, darnus būstas. Rengiant žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo dokumentus taikyti kompaktiško miesto modelį pagal išskirtas kompaktiško miesto strategines 
temas ir jų principus: 

 

1. Kokybiškos vietinės paslaugos 

1.1. Viešos paslaugos. Efektyvus viešųjų paslaugų teikimas pasiekiamas tada, kai yra užtikrinama kokybiška 
darbo, mokslo, pramogų ir sveikatos įstaigų įvairovė ir prieinamumas.  

1.2. Vietos privatus verslas. Įvairios privačios iniciatyvos papildo vietos savivaldos tiekiamų paslaugų tinklą. Tai 
ypač aktualu vietoms, kuriose neužtikrintas darnus viešųjų paslaugų tinklas arba gyventojų skaičius mažėja ir 
darosi sunkiau užtikrinti kokybiškas viešas paslaugas. Vietos verslai gali ne tik sukurti pasirinkimo įvairovę, bet 
ir perimti valdyti ar administruoti tam tikrą valstybinį turtą, reikalingoms paslaugoms užtikrinti.  

1.3. Vietos bendruomenių verslumas. Vienas efektyviausių paslaugų užtikrinimo būdų yra socialinės 
ekonomikos skatinimas per vietos bendruomenių kūrimą, plėtojimą ir stiprinimą. Bendruomenės ekonomika 
gali įtraukti gyventojus į prasmingą veiklą, suteikti pagrindą resursų dalinimuisi ir atsakomybę už paslaugų 
prieinamumą. Taip pat, socialinė ekonomika gali tapti įrankiu kuriant bendruomenę, stiprinant bendruomenės 
identitetą ar eksportuojant produkciją, paslaugas. Socialiniai verslai leidžia inicijuoti naujas vietos savivaldos 
partnerystes kartu su vietos bendruomenėmis ir vietos verslais. Taigi, bendruomenių ekonomika pilnavertiškai 
gali papildyti valstybės užtikrinamas paslaugas ir vietos verslus, tarpusavyje bendradarbiaujant ir prisiimant 
skirtingas atsakomybes. 

Reikšmė tvariam vystymuisi:  
1. Aplinkos aspektai: 
- Mažesnė reikiamybė keliauti automobiliu, mažinama CO2 emisija; 
2. Socialiniai aspektai: 
- Socialinė gerovė formuojama aukštesnio lygio paslaugų (dėl efektyvaus jų naudojimo); 
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- Didėjantis gyventojų pasitenkinimas; 
3. Ekonominiai aspektai: 
- Mažesnės infrastruktūros investicijos ir priežiūros sąnaudos; 
- Vietinės ir žiedinės ekonomikos skatinimas, auganti vidutinė gyventojų klasė bei gerėjanti gyvenimo kokybė. 
 
2. Urbanizuotų teritorijų regeneracija 

2.1. Esamos urbanizuotos erdvės kokybės gerinimas. Vienas iš pagrindinių tikslų kokybiškai atnaujinant 
išvystytą miesto dalį yra regeneracija. Toks procesas turi apimti ne tik pastatų ar jų grupių techninių savybių 
gerinimą, bet ir jų aplinkos transformacijas. Tokie kompleksinės renovacijos projektai gali įtraukti kiemų su 
aplinkinėmis gatvėmis bei viešosiomis erdvėmis ir didesnes teritorijas. Viešųjų erdvių klasifikavimas ir 
pasiekiamumo įvertinimas gali atskleisti vietas, kurioms turėtų būti suteikiamas prioritetas regeneruoti. Viešų 
erdvių klasifikavimas viešos erdvės svarbą bei įtaką visam miestui arba vietos bendruomenei ir identifikuoti, 
kur viešoji erdvė yra pilnavertiškai ar nepilnavertiškai išvystyta. 

Gerinant esamą užstatytą aplinką turi būti sukurtos galimybės įtraukti kitus kompaktiško miesto principus: 
paslaugų įvairovei, darniems būstams, ciklinei vietos ekonomikai ir kt. Tokia transformacija leidžia 
bendruomenei prisitaikyti ir kompaktiškėti priklausomai nuo poreikių ir galimybių skirtingu gyvavimo metu. 
Regeneracijos metu prioritetas turi būti teikiamas nekilnojamo kultūros paveldo išsaugojimui ir integravimui į 
atnaujinamas ar regeneruojamas erdves. 

2.2. Apleistų teritorijų naujas panaudojimas. Buvusių pramoninių, gamybinių, infrastruktūros ar verslo įmonių 
teritorijų panaudojimas naujoms reikmėms yra vienas iš pagrindinių prioritetų kompaktiškuose miestuose. 
Tokios teritorijos ir jų dirvožemis dažnai yra užterštas, taigi regeneracija vykdoma konvertuojant ar atgaivinant 
žaliąsias ir mėlynąsias – natūraliąsias sistemas. Regeneracijos metu siekiama pastatams suteikti pirmines arba 
alternatyvias paskirtis, o aplinkoje siekiama racionaliau pritaikyti ar užstatyti atviras erdves ir apleistą 
dažniausiai pramoninį kraštovaizdį. 

2.3. Neįsisavintų miesto erdvių panaudojimas. Racionalus žemės naudojimas yra kompaktiško miesto bruožas. 
Įvairiuose rajonuose yra pastatų grupių ar erdvių sistemų, kurios nėra įgyvendintos pagal pirminį planą arba 
likę neužstatyti pavieniai sklypai. Tai gali būti apibrėžiama kaip neišbaigtas urbanistinis audinys. Tokios 
teritorijos turi galimybę darniai papildyti užstatytą miesto aplinką ir artimiausią kaiminiją. Taigi, neužstatytos 
teritorijos gali būti panaudotos pritaikant kitus kompaktiškumo principus, kaip darnių būstų kūrimą, trūkstamų 
paslaugų įvairinimą, vietos bendruomenės įveiklinimą ar kraštovaizdžio praturtinimą. Darnus tokių erdvių 
vystymas turi prioritetizuoti tokį gyventojų tankumą, kuris sukurtų ar grąžintų urbanistinį, ekonominį, socialinį, 
aplinkos gyvybingumą, reikalingą išlaikyti kitas kompaktiško miesto vertes. 

2.4 Nykstančių teritorijų regeneracija. Dalis šalies miestų ir miestelių ne tik nepasižymi gyventojų skaičiaus 
augimu, bet ir sparčiai mažėja. Tai yra aktualus iššūkis skatinant miestų ir gyvenviečių kompaktiškumą. Tokios 
sąlygos leidžia pritaikyti „pokyčio be augimo” modelį arba mažėjimo strategiją. Nebenaudojamose 
urbanizuotose teritorijose statiniai ir kita fizinė struktūra paliekama natūraliai nykti arba naudojami kiti 
kraštovaizdžio kūrimo metodai. 

Reikšmė tvariam vystymuisi:  
1. Aplinkos aspektai: 
- Natūralios biologinės įvairovės išsaugojimas; 
- Mažesnė CO2 emisija; 
- Pernaudojamos medžiagos, mažinama aplinkos tarša. 
2. Socialiniai aspektai: 
- Aukštesnė gyvenimo kokybė; 
- Prisidedama prie teritorijos gyvastingumo ir aplinkinių gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo; 
- Skatinami kultūriniai klasteriai. 
3. Ekonominiai aspektai: 
- Sudaromos sąlygos vystyti kaimo teritorijas (plėtoti žemės ūkio veiklą, atsinaujinančius šaltinius); 
- Tausojami finansiniai resursai pernaudojant egzistuojančius darinius ar medžiagas. 
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3. Mobilumas ir susisiekimas 

3.1. Lokalus judėjimas mieste (pėstieji, dviračiai, alternatyvios transporto priemonės). Trumpėjančios 
kelionės mieste užtikrina ir identifikuoja miesto kompaktiškumą. Kelionės iš namų į darbą ir atgal sudaro 
didžiąją dalį visų kelionių mieste, tad neracionalus šių kategorijų objektų išsidėstymas lemia didelį susisiekimo 
sistemos apkrovimą ir dideles laiko sąnaudas dėl kelionės ilgio. Tačiau tuo pačiu metu gyventojai po truputį 
migruoja iš didžiausios koncentracijos vietų – daugiabučių namų kvartalų į priemiestines teritorijas. Tai dar 
labiau atitolina juos nuo darbo vietų ir didina bendrą kelionių ilgį. 

Dalis kelionių turi būti kompensuota pėsčia ar dviračiu pasiekiamoje aplinkoje. Prioritetas teikiamas viešajam 
transportui, kompaktiškoms ir netaršioms transporto priemonėms. Taigi, tikslingai mažinant priklausomybę 
nuo automobilio ir skatinant judėjimą būdais nereikalaujančiais papildomos energijos šaltinio, pirmenybė 
teikiama universaliai urbanistinei aplinkai, pirmiausia pritaikytai pėstiesiems ir dviračiams, tada - bendrai 
išlaikomam transportui (viešajam transportui, transportu iš dalinimosi platformų ir kt.). Prioritetas yra 
gyventojams užtikrinti pasiekiamumą pėsčiomis iki viešojo transporto stotelių, visuomeninės ir mokslo 
infrastruktūros. 

3.2 Judėjimas tarp miestų, logistika (traukiniai, lėktuvai, tarpmiestinis transportas). Mažesnė priklausomybė 
nuo automobilių yra prioritetas ir tarpmiestinėms ar tarptautinėms kelionėms. Trumpesniam ir patogesniam 
keliavimui tarp miestų pirmenybė teikiama viešajam, jau išvystytam transportui ir jo infrastruktūrai. Skatinant 
viešojo tarpmiestinio transporto efektyvumą, naudojamas tranzitu pagrįstas miestų vystymas (angl. transit 
oriented development). Tokia strategija leidžia prioritetizuoti ir koncentruoti aktyvesnį ir įvairesnį urbanistinį 
vystymą aplink transporto mazgą, sustojimą ar stotį. Tai sukuria efektyvaus transporto prielaidas, dažnesnį 
naudojimąsi juo ir gyvybingą vystomą aplinką.  

3.3 Daugiarūiškumas. Tai yra savybė panaudoti tinkamiausią transporto priemonę ar infrastruktūros galimybes 
tam tikru metu ir vietoje. Pagal minėtus prioritetus pirmenybė visada teikiama vaikštomumui. Išskirtinė svarba 
teikiama vietoms ir paslaugoms, kur keičiamos transporto priemonės. Taigi, stotys, stotelės tampa kelių 
transporto priemonių keitimo ar saugojimo vietomis (dviračių saugykla – stotis; viešojo transporto stotelė – 
dviračių saugykla; automobilių stovėjimo aikštelė – viešojo transporto stotelė ir pan.) Taigi, multimodalumas 
geriausiai išvystomas pasitelkus tranzitu pagrįstą miestų vystymą (transit oriented development). Šiuo atveju, 
miesto plėtra koncentruojama ties reikšmingais transporto srautų tranzitais ir taškais, kuris apjungia 
metropolio, regiono ar šalies vietoves ir skirtingus miestus. 

Reikšmė tvariam vystymuisi:  
1. Aplinkos aspektai:  
- Mažesnė CO2 emisija, mažesnė tarša iš automobilių transporto. 
2. Socialiniai aspektai: 
- Geresnis pasiekiamumas mažesnėmis sąnaudomis (kainos); 
- Didesnis mobilumas žmonėms be automobilio; 
- Nauda sveikatai važiuojant dviračiu ar einant pėsčiomis. 
3. Ekonominiai aspektai: 
- Ekonominių darbo vietų / technologijų kūrimas; 
- Dalinimosi ekonomikos skatinimas; 
- Efektyviai naudojami kaštai. 
 
4. Vietinė produkcija 

4.1 Agrokultūra, maisto produkcija. Išplėtota vietinė maisto gamyba ir perdirbimas yra vienas iš pagrindinių 
kompaktiško resursų panaudojimo prioritetų. Tame pačiame mieste ar regione užaugintas ir tiekiamas maistas 
kuria ryšį ir palaiko vietos augintojus ir vartotojus. Tai padeda kurti visiems prieinamą vietinę produkciją, kuri 
yra ne tik socialinis ar ekonominis, bet ir gyventojų sveikatos prioritetas. Optimaliai naudojant žemės ūkio 
resursus ir juos perdirbant gretimose gamyklose, galima siekti kokybiško maisto auginimo, perdirbimo ir 
vartojimo. Organinio sektoriaus ir urbanizuotose vietovėse sukurtos organinės atliekos gali būti naudojamos 
tame pačiame regione esančiuose ūkiuose. Tai leidžia grąžinti vertę turinčią materiją į produkciją ir efektyviau 
naudoti vietos resursus. Tokios priemonės kuria gamybos ir vartojimo sistemą, kurioje išteklių sąnaudos ir 
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atliekų kiekis, emisijos ir energijos praradimai sumažinami juos jungiant į uždarą gamybos, vartojimo ir 
medžiagų perdirbimo grandinę (žiedinė ekonomika). 

4.2 Gaminių ir paslaugų produkcija. Tai apima išplėtotą amatininkų gamybą ir mažąją produkciją: kasdienės 
buitinės prekės, paslaugos ar rankų darbo produkcija. Tai susieta su bendruomenių ekonomika ir galimybe 
visiems gyventojams prieinamiausiais būdais pasiekti tiek būtiniausias paslaugas ir prekes, tiek vietos 
amatininkų kuriamą išskirtinę produkciją. Svarbiausias tikslas – užtikrinti visiems prieinamą produkciją ir tokių 
iniciatyvų gyvybingumą. Tokie verslai ir iniciatyvos turi pranašumą greičiau ir efektyviau išnaudoti resursus ir 
materiją esančią toje pačioje aplinkoje. Todėl vietos amatininkai yra socialinė grupė galinti atnaujinti ir 
perpanaudoti resursus. Tai prisideda prie gamybos ir vartojimo sistemos, kurioje išteklių sąnaudos ir atliekų 
kiekis, emisijos ir energijos praradimai sumažinami juos jungiant į uždarą gamybos, vartojimo ir medžiagų 
perdirbimo grandinę (žiedinė ekonomika). 

4.3 Vietoje išgaunama energija. Centralizuotas energijos vartojimas yra prioritetas kompaktiškai vystomose 
teritorijose. Tai reikalauja mažesnių energijos sąnaudų, jos transportavimo ir nuostolio. Esamą centralizuotą 
energijos infrastruktūrą gali papildyti lokalūs atsinaujinančios energijos šaltiniai. Tai ne tik skatina 
nepriklausomos energijos kūrimą, infrastruktūros mažinimą, bet ir papildo bendrai išgaunamą energijos kiekį, 
tiekiant ją į bendrą tinklą.  

Reikšmė tvariam vystymuisi:  
1. Aplinkos aspektai: 
- Mažesnis energijos suvartojimas vienam gyventojui Mažesnė CO2 emisija; 
- Mažesnė CO2 emisija gabenant produktus, tvaresnis resursų naudojimas; 
- Mažesnis išmetamų produktų kiekis. 
2. Socialiniai aspektai: 
- Kokybiškesnė produkcija, augantis pasitikėjimas gamintojais ir bendras pasitenkinimas produktais ir 
gerėjančia gyvenimo kokybe. 
3. Ekonominiai aspektai: 
- Ekonominių darbo vietų / technologijų kūrimas; 
- Didesnė energetinė nepriklausomybė; 
- Auganti vidutinė klasė, gerėjanti gyvenimo kokybė didesniajai daliai gyventojų. 
 
5. Intensyvus naudojimas, tankumas 

5.1 Darbo vietų. Darbo vietų tankumas ir tolygus pasklidimas mieste kuria lengvesnį darbo vietų 
pasiekiamumą. Tai sutrumpina arba mažina bendrą kasdienių kelionių skaičių mieste. Kelionių trumpėjimas 
glaudžiai susietas su mažesniu energijos ir natūralių resursų suvartojimu. Sumažėjęs kelionių automobiliais 
skaičius kasdien prisideda prie oro kokybės gerinimo. 

5.2 Paslaugų. Didesnė paslaugų ir darbo vietų įvairovė mažesnėje teritorijoje prisideda prie vietos  
daugiafunkciškumo didėjimo. Tiek paslaugų, tiek darbo vietų įvairovė palaiko viena kitą ir tokiu būdu kuria 
galimybę vietos gyventojams lokaliai naudotis paslaugomis, darbo vietomis ir ten pat gyventi. 

5.3 Gyventojų. Tankesni apgyvendinimo būdai kuria ir gyventojų tankumą. Tai daro įtaką paslaugų poreikiui ir 
jų išlaikymui. Gyventojų ir būstų tankumas prisideda prie paslaugų koncentracijos ir kokybės. Dažnai tik 
optimalus gyventojų tankumas gali užtikrint minimalų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Todėl yra svarbus 
kritinio gyventojų skaičiaus skatinimas kaiminijoje išsaugant vietos verslus ir paslaugas. Didelis tankumas daro 
tiesioginę įtaką mažesniam natūralių resursų naudojimui. Tokiu būdu mažiau naudojami erdvės, energijos ir 
fiziniai resursai. 

Reikšmė tvariam vystymuisi:  
1. Aplinkos aspektai: 
- Mažesnė reikiamybė keliauti automobiliu, mažinama CO2 emisija, skatinamas vaikščiojimas; 
- Mažesnė tarša gabenant produktus; 
- Mažesnės spūstys, geresnė oro kokybė. 
2. Socialiniai aspektai: 
- Aukštesnė gyvenimo kokybė dėl įvairių paslaugų pasiekiamumo; 
- Saugesnė aplinka. 
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4. Ekonominiai aspektai 
- Aukštos kvalifikacijos darbo jėga dėl geros gyvenimo kokybės; 
- Didesnis našumas dėl platesnės įvairovės, gyvybingumo, naujovių ir kūrybiškumo; 
- Mažesni gabenimo kaštai. 
 
6. Darnus būstas 

6.1 Būsto kokybė (standartai, indeksas). Kuriant gyvybingą urbanistinę aplinką, būstas yra gyvenimo kokybė 
fizinis pagrindas. Patogi vieta gyventi yra tai, kur kiekvienas gali gyventi sąlyginai komfortiškai, tinkamai 
prižiūrimoje aplinkoje, kuri nėra nemaloni, pergrūsta, triukšminga, pavojinga, užteršta, purvina, šiukšlina ar 
kitaip nepageidaujamai pažeista. Darnaus būsto viena iš pagrindinių savybių – atsparumas aplinkos pokyčiams, 
bei pritaikomas prie greitai besikeičiančios ekonominės ar kitokios situacijos. Tam, kad būtų vertinama 
visapusiška būtų kokybė, reikalingas universalus būsto kokybės matavimas. Tai lestų ne tik įvertinti naują būstą, 
bet ir sukurti ryšį tarp statytojo, savininko ir pirkėjo, bei sklandžiai perduoti būstą naudotojui (ang. Soft 
Landings). Kokybės matavimas neapsiriboja tik naujos statybos būstų, bet įtraukia ir nuolatinį bet kokio 
naudojamo pastato įvertinimo procesą (ang. post-occupancy evaluation). 

6.2 Užstatymo tipologijos įvairovė. Siekiant visiems prieinamo kokybiško būsto, būstų įvairovė yra vienas iš 
pagrindinių faktorių. Būstų įvairovė yra tiesiogiai priklausoma nuo architektūrinės ir tipologinės pastatų 
įvairovės. Tad siekiant tipologinės įvairovės, galima pasitelkti urbanistinės regeneracijos principus ir vystomas 
ar transformuojamas teritorijas įvairinti užstatant toj teritorijoj mažiau paplitusiomis arba lengviau 
transformuojamomis pastatų tipologijomis. 

6.3 Būstas prieinamas visoms socialinėms grupėms (socialinis, municipalinis, studentų, pagyvenusiųjų, 
pabėgėlių, migrantų, bendro gyvenimo ir pan.). Užtikrinant pilnavertišką visuomenės gerovę, prioritetas 
teikiamas jautrioms socialinėms grupėms prieinamiems būstams. Planavimas su bendruomenėmis gali padėti 
rasti darnių būstų sprendimus pagal tų bendruomenių poreikius. Vienas iš universaliausių tokių būstų tipų yra 
socialiniai ir municipaliniai būstai. Skatinamas tokio tipo būstų integravimas į skirtingas miesto teritorijas, o ne 
koncentravimas vienoje teritorijoje. Nemažiau svarbūs yra tokių socialinių grupių kaip studentų, pagyvenusiųjų 
ar bendro apgyvendinimo galimybės. 

6.4 Kainos diversifikacija (Nekilnojamojo turto rinkos reguliavimas). Gyvenamųjų patalpų kainos 
diversifikacija yra susieta su kitais įvairovės principais kaip pastatų tipologijų įvairovė ar socialinė gyventojų 
įvairovė. Skirtingų kainų būstai skatina ir gyventojų socialinę įvairovę, būstų architektūrinę įvairovę ir išlaiko 
pilnavertišką būsto kainą. 

Reikšmė tvariam vystymuisi:  
1. Aplinkos aspektai: 
- Mažesni energijos sunaudojimo kaštai; 
- Mažesnė CO2 emisija; 
- Tvaresnis žemės panaudojimas. 
2. Socialiniai aspektai: 
- Stiprios bendruomenės – atsakingas požiūris į aplinką; 
- Aukštas tolerancijos lygis; 
- Aukštesnis gyvenimo kokybės lygis; 
- Saugesnė aplinka; 
- Aukštesnis kultūrinis ir socialinis gyvenimas; 
- Daugiafunkciškumo skatinimas. 
3. Ekonominiai aspektai: 
- Būsto įperkamumas; 
- Mažiau būsto, kaip spekuliacinio finansinio turto. 

 

URBANIZUOTŲ ARBA URBANIZUOJAMŲ TERITORIJŲ NAUDOJIMO FUNKCINIŲ PRIORITETŲ SPECIFIKACIJA 

411. Lietuvos urbanizuotos teritorijos yra užstatytos skirtingais būdais su skirtingu teritorijų tankumu, 
intensyvumu, pastatų tipologija, viešųjų erdvių savybėmis, pastatų masteliu ir t.t. Pagal visas morfologinio 
užstatymo savybes išskiriami 7 užstatymo tipai: miesto istorinis centras, miesto centras, miesto rajonas, 



 

 

KONKRETIZUOTI SPRENDINIAI. TERITORINIŲ ELEMENTŲ VYSTYMAS 
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas 

10 

 

 

miesto priemiestis, suburbanizuotos teritorijos, kaimo gyvenamųjų vietovių urbanizuotos teritorijos ir 
pavienės užstatomos teritorijos. Urbanizuotoms teritorijoms priskiriamas intensyvios urbanizacijos (UI) arba 
ekstensyvios urbanizacijos (UE) teritorijų naudojimo funkcinis prioritetas.. Tam, kad miestai taptų ar 
išsaugotų savo kompaktiškumą, kiekvienam užstatymo tipui priskiriami skirtingi vystymo principai, taikomos 
skirtingos ribojančios ar skatinančios kompaktišką vystymą priemonės. Teritoriškai lokalizuotos urbanistinės 
politikos nuostatos nusako kaip pasiekti ir kam turi būti skirtas prioritetas kiekviename iš užstatymo tipų. 

 
10 pav. Intensyvių ir ekstensyvių kompaktiškų urbanizuotų teritorijų funkcinių prioritetų susiejimas su urbanizuotų teritorijų 
užstatymo morfologija 

 

 
11 pav. Intensyvių ir ekstensyvių kompaktiškų urbanizuotų teritorijų arealai. Lietuvos teritorijoje pavaizduota intensyvi 
kompaktiška urbanizacija yra pirminio funkcinio prioriteto, ekstensyvi kompaktiška urbanizacija tik kaip antrinio arba tretinio 
funkcinio prioriteto.  
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Pastaba: Intensyvios kompaktiškos urbanizacijos sluoksnis sudarytas ekspertiniu būdu remiantis CORINE žemės 
dangos, užstatytų teritorijų GDR50 sluoksniais, Google Earth satelitinėmis nuotraukomis pagal morfologinę 
užstatymo tipologiją. 

 

412. Intensyvios kompaktiškos urbanizacijos teritorijų naudojimo funkcinis prioritetas. Funkcinis prioritetas 

teikiamas teritorijoms, kuriose dominuoja efektyvus miesto teritorijos ir kitų išteklių (medžiaginių, 

energetinių) naudojimas (miesto teritorijos daugiafunkciškumo užtikrinimas ir kompaktiškumas – užstatymo 

tankinimas natūralios aplinkos apsuptyje, intensyvus viešojo transporto naudojimas ir skatinimas).  

2 lentelė. Intensyvios kompaktiškos urbanizacijos funkcinių prioritetų lentelė pagal užstatymo tipologiją, kompaktiškų miestų 
vystymo principai, teritorinės nuostatos 

Urbanizuotų arba 
urbanizuojamų 

teritorijų naudojimo 
specifikacija 

Intensyvios kompaktiškos urbanizacijos funkcinis prioritetas 
[UI]  

Urbanizuotos arba 
urbanizuojamos 
teritorijos pagal 

užstatymo tipologiją 
/ kompaktiškų 

miestų vystymo 
principai, teritorinės 

nuostatos 

1. Miesto istorinis 
centras 

2. Miesto centras 3. Miesto rajonai 
4. Miesto 

priemiestis 

1. Apibrėžimas 

1.1 Senamiestis, seniausia miesto 
dalis, branduolys, apibrėžiamas 
kaip paveldo objektas. 
Dažniausiai tokios vietos erdviškai 
suformuotos iki XVIII a. 2 pusės. 
(pvz.: Vilniaus senamiestis - 
nekilnojamoji kultūros vertybė) 

1.2 Viena svarbiausių mieso 
dalių atliekanti 
reprezentacinę, miestą 
vienijančią funkciją. Centrui 
būdinga didžiausia funkcijų 
įvairovė, didžiausios 
nekilnojamojo turto, 
nuomos kainos, intensyvus 
užstatymas, įvairių 
laikmenčių pastatai; (pvz.: 
Kauno naujamiestis) 

1.3 Vieningą urbanistinę 
struktūrą ar viziją turinti 
kompaktiška erdvė dažniausiai 
su dominuojančia gyvenamąja, 
pramonine ar prekybine 
funkcija turinti labai gerą 
susisiekimą su miesto centru. 
Būdingi įvairūs užstatymo 
tipai: laisvo plano, miesto vilų, 
posesijinis, mišrus ir pan. (pvz.: 
Lazdynai, Žaliakalnis, Vilniaus 
Naujamiestis, Naujoji Vilnia, 
Žvejybos uostas) 

1.4 Dažniausiai nevieninga 
arba toliau nuo miesto 
rajonų esanti kompaktiška 
erdvė, kuriai dažniausiai 
būdinga papildančioji - 
logistikos, gamybos, 
prekybos, infrastruktūros 
funkcija. Priemiestyje yra 
mažesnė funkcijų įvairovė, 
daugiau neužstatytų 
teritorijų. (pvz.:Gariūnai, oro 
uostai, Lez) 

2. Esminiai 
planavimo 
principai 

2.1.1 Kompaktiška 
decentralizuota koncentracija; 
2.1.2 Tikslinis prioritetinės plėtros 
teritorijų vystymas (plėtros 
skatinimas); 
2.1.3 Parengti istorinių miesto 
dalių - saugomų vietovių- 
specialiuosius teritorijų 
planavimo dokumentus, 
nustatančius paveldosaugos 
reikalavimus; 
2.1.4 Integruoti nustatytus 
paveldosaugos reikalavimus į 
visus darnios plėtros vystymo 
planavimo dokumentus; 
2.1.5 Skatinti kompleksinių 
dokumentų, integruojančių 
paveldo apsaugos reikalavimus, 
rengimą. 

2.2.1 Kompaktiška 
konsoliduota plėtra; 
2.2.2 Tikslinis prioritetinės 
plėtros teritorijų vystymas 
(plėtros skatinimas); 
2.2.3 Taikomi 
monocentrinio arba iš 
dalies policentrininio 
planavimo principai; 
2.2.4 Integruoti pavienių ir 
kompleksinių pastatų 
apsaugos reikalavimus į 
darnios miesto plėtros 
kompleksinius planus. 

2.3.1 Kompaktiška 
konsoliduota plėtra; 
2.3.2 Tikslinis prioritetinės 
plėtros teritorijų vystymas 
(plėtros ribojimas); 
2.3.3 Taikomi policentrinio 
planavimo principai; 
2.3.4 Integruoti pavienių ir 
kompleksinių pastatų 
apsaugos reikalavimus į 
darnios miesto plėtros 
kompleksinius planus. 

2.4.1 Kompaktiška 
decentralizuota 
koncentracija; 
2.4.2 Tikslinis teritorijų 
vystymas; 
2.4.3 Teritorinės plėtros 
apribojimas (plėtros 
ribojimas, suvaržymas); 
2.4.4 Taikomi policentrinio 
planavimo principai; 
2.4.5 Integruoti pavienių ir 
kompleksinių pastatų 
apsaugos reikalavimus į 
darnios miesto plėtros 
kompleksinius planus. 

3. Dominojantys 
teritorijų 
vysytmo režimai 

3.1 Kultūros paveldo objektų 
prezervacija, fragmentiška 
regeneracija, konversija, tikslinė 
nauja plėtra 

3.2 Fragmentiška 
regeneracija, 
modernizavimas, 
konversija, tikslinė nauja 
plėtra 

3.3 Kompleksiška regeneracija, 
modernizavimas, konversija, 
plėtra 

3.4 Užbaigto užstatymo 
vystymas, modernizavimas, 
konversija, tikslinė plėtra 
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4. Urbanizuotos 
teritorijos 
formos ypatybės 

4.1.1 Istorinė senamiesčio 
urbanistinė struktūra; 
4.1.2 Išlaikoma tinklinė 
koncentracija; 

4.2.1 Išlaikoma 
kompaktiška policentrinė 
arba iš dalies tinklinė 
koncentracija 

4.3.1 Išlaikoma kompaktiška 
policentrinė su dominuojančiu 
pagrindiniu centru forma  

4.4.1 Skatinama 
kompaktiška policentrinė su 
dominuojančiu pagrindiniu 
centru ir papildomais 
centrais forma  

5. Kompaktiško 
vystymo 
skatinimo/ 
ribojijmo 
priemonės 

5.1.1 Siekiama taikyti 
privalomuosius konsolidavimo 
principus; 
5.1.2 Skatinama taikyti istorinio 
senamiesčio apsauginės 
prezervacijos priemones; 
5.1.3 Planuojama išlaikyti istorinį 
pertimetrinį posesijinį užstatymą; 
5.1.4 Saugoma istorinių miestų 
užstatymo tipų morfologinė 
įvairovė; 

5.2.1 Siekiama taikyti 
privalomuosius 
konsolidavimo principus; 
5.2.2 Skatinamas teritorinių 
plėtros ribų nustatymas; 
5.2.3 Siekiama apleistų ir 
kitų vidinių teritorinių 
rezervų įsisavinimo; 
5.2.4 Rengiant 
kompleksinius teritorijų 
planavimo dokumentus, 
turi būti išskirtos 
prioritetinės renovavimo ir 
plėtros teritorijos; 
5.2.5 Siekiama naujos 
plėtros teritorijoms 
planavimo dokumentuose 
taikyti dominuojantį 
perimetrinį užstatymą su 
mišrių funkcijų cokoliniu 
aukštu; 
5.2.6 Vengiama taškinio 
monofunkcio užstatymo; 
5.2.7 Planuojama vystyti 
miestų morfologinę 
įvairovę, išsaugant buvusių 
istorinių priemiesčių dalių 
užstatymo morfologinį 
vientisumą; 
5.2.8 Planuojama rengti 
miesto dalių bendruosius 
planus, parengiant 
teritorijos urbanistinę viziją; 
5.2.9 Planuojama vietovės 
lygmens detaliuosiuose 
planuose, didesnėms nei 
10ha teritorijoms, taikyti 
tūrinį-erdvinį urbanistinį 
projektavimą parengiant 
teritorijos vystymo 
urbanistinę viziją; 

5.3.1 Siekiama taikyti 
privalomuosius konsolidavimo 
principus; 
5.3.2 Skatinamas teritorinių 
plėtros ribų nustatymas; 
5.3.3 Siekiama apleistų ir kitų 
vidinių teritorinių rezervų 
įsisavinimo; 
5.3.4 Rengiant kompleksinius 
teritorijų planavimo 
dokumentus, turi būti išskirtos 
prioritetinės renovavimo ir 
plėtros teritorijos; 
5.3.5 Siekiama naujos plėtros 
teritorijoms planavimo 
dokumentuose taikyti 
dominuojantį perimetrinį 
užstatymą su mišrių funkcijų 
cokoliniu aukštu; 
5.3.6 Vengiama taškinio 
monofunkcio užstatymo; 
5.3.7 Vystyti rajonų 
morfologinę įvairovę, 
išsaugant užstatymo 
morfologinį vientisumą; 
5.3.8 Planuojama vystyti 
miestų morfologinę įvairovę, 
išsaugant užstatymo 
morfologinį vientisumą; 
5.3.9 Skatinama formuoti 
mažesnius sklypus su 
siekiamybe kurti užstatymo 
tipologijų ir funkcinių veiklų 
įvairove, siekiama žmogiškojo 
mastelio formavimo. Žemesnio 
lygmens planavimo 
dokumentuose formuojami 
optimalaus dydžio sklypai. 
5.3.10 Skatinamas įvairesnis 
žemės panaudojimas 
integruojant trūkstamas 
paskirtis. Siekiama kuo 
didesnio teritorijų 
daugiafunkciškumo, 
socioekonominės, kultūrinės ir 
ekologinės įvairovės; 

5.4.1 Planuojama 
priemiesčių teritorinių 
struktūrų konsolidacija; 
5.4.2 Skatinamas teritorinių 
plėtros ribų nustatymas; 
5.4.3 Siekiama apleistų ir 
kitų vidinių teritorinių 
rezervų įsisavinimo; 
5.4.4 Steigiami žalieji žiedai; 
5.4.5 Skatinamas plėtros 
teisės perleidimas (sklypų 
plėtros užstatymo teisių 
perdavimas kitam sklypui); 
5.4.6 Siekiama naujos 
plėtros teritorijoms 
planavimo dokumentuose 
taikyti dominuojantį 
perimetrinį užstatymą su 
mišrių funkcijų cokoliniu 
aukštu; 
5.4.7 Ribojamas taškinis 
monofunkcis užstatymas; 
5.4.8 Vystoma priemiesčių 
morfologinė įvairovė, 
išsaugant užstatymo 
morfologinį vientisumą; 
5.4.9 Planuojama rengti 
miesto dalių bendruosius 
planus, parengiant 
teritorijos urbanistinę viziją; 
5.4.10 Planuojama vietovės 
lygmens detaliuosiuose 
planuose, didesnėms nei 
10ha teritorijoms, taikyti 
tūrinį-erdvinį urbanistinį 
projektavimą parengiant 
teritorijos vystymo 
urbanistinę viziją; 
5.4.11 Skatinama formuoti 
mažesnius sklypus su 
siekiamybe kurti užstatymo 
tipologijų ir funkcinių veiklų 
įvairove, siekiama 
žmogiškojo mastelio 
formavimo. Žemesnio 
lygmens planavimo 
dokumentuose formuojami 
optimalaus dydžio sklypai. 
5.4.12 Skatinamas įvairesnis 
žemės panaudojimas 
integruojant trūkstamas 
paskirtis. Siekiama kuo 
didesnio teritorijų 
daugiafunkciškumo, 
socioekonominės, kultūrinės 
ir ekologinės įvairovės; 
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6. Teritoriškai 
lokalizuotos 
urbanistinės 
politikos 
nuostatos 

6.1.1 siekti klimato kaitos 
poveikio švelninimo ir stiprinti 
urbanizuotų teritorijų atsparumą 
klimato kaitos pasekmėms, 
ypatingą dėmesį skirti 
pažeidžiamiausioms teritorijoms; 
6.1.2 išsaugoti esamus ir, 
pasitelkiant technines priemones, 
formuoti naujus urbanizuotų 
teritorijų žaliosios infrastruktūros 
– gamtinio karkaso elementus 
(atskiruosius ir priklausomuosius 
želdynus), kurie, atlikdami 
mikroklimato reguliavimo 
funkciją, mažintų miesto kaip 
„šiluminės salos“ efektą ir su 
pagrindine aplinkosaugine 
(antropogeninio poveikio 
neutralizavimo) funkcija, 
efektyviai padėtų tenkinti 
estetinius ir rekreacinius 
poreikius;  

6.2.1 Rengiant miestų 
kompleksinius teritorijų 
planavimo dokumentus, 
turi būti išskirtos 
prioritetinės renovavimo ir 
plėtros teritorijos, 
numatomos lėšos šioms 
teritorijoms vystyti; 
6.2.2 Investicijos turi būti 
koncentruojamos 
kompleksiškam ir 
kompaktiškam teritorijos 
sutvarkymo rezultatui 
pasiekti; 
6.2.3 skatinti socialinę ir 
erdvinę integraciją, 
ypatingą dėmesį skiriant 
visų teritorijų 
pasiekiamumui, užtikrinant, 
kad kiekvienas gyventojas 
galėtų naudotis 
urbanizuotų teritorijų 
teikiamomis 
socioekonominėmis 
galimybėmis, paslaugomis 
ir viešosiomis erdvėmis; 
6.2.4 siekti klimato kaitos 
poveikio švelninimo ir 
stiprinti urbanizuotų 
teritorijų atsparumą 
klimato kaitos pasekmėms, 
ypatingą dėmesį skirti 
pažeidžiamiausioms 
teritorijoms; 
6.2.5 spręsti lietaus 
poplūdžių ir potvynių 
teritorijų valdymo (vandens 
sutelkimo) klausimus.  

6.3.1 Rengiant miestų 
kompleksinius teritorijų 
planavimo dokumentus, turi 
būti išskirtos prioritetinės 
renovavimo ir plėtros 
teritorijos, numatomos lėšos 
šioms teritorijoms vystyti; 
6.3.2 skatinti socialinę ir 
erdvinę integraciją, ypatingą 
dėmesį skiriant visų teritorijų 
pasiekiamumui, užtikrinant, 
kad kiekvienas gyventojas 
galėtų naudotis urbanizuotų 
teritorijų teikiamomis 
socioekonominėmis 
galimybėmis, paslaugomis ir 
viešosiomis erdvėmis; 
6.3.3 siekti klimato kaitos 
poveikio švelninimo ir stiprinti 
urbanizuotų teritorijų 
atsparumą klimato kaitos 
pasekmėms, ypatingą dėmesį 
skirti pažeidžiamiausioms 
teritorijoms; 
6.3.4 spręsti lietaus poplūdžių 
ir potvynių teritorijų valdymo 
(vandens sutelkimo) 
klausimus; 
6.3.5 siekti vientisumo ir 
pusiausvyros, kad plėtros 
pažanga vienoje miesto 
teritorijoje nesukeltų 
nuosmukio kitoje jo dalyje; 

6.4.1 kurti ir įgyvendinti 
veiksmingas urbanistines 
struktūras, jų vystymo 
modelius, kurie padėtų 
mažinti anglies dioksido 
išsiskyrimą į aplinką, didintų 
energijos vartojimo 
efektyvumą ir skatintų 
atsinaujinančių išteklių 
energijos naudojimą; 
6.4.2 vengti miestų 
išdrikimo (stichinio statybų 
vystymosi užmiestyje greta 
miestų ribų); 
6.4.3 siekti vientisumo ir 
pusiausvyros, kad plėtros 
pažanga vienoje miesto 
teritorijoje nesukeltų 
nuosmukio kitoje jo dalyje; 
Vystyti miestų morfologinę 
įvairovę, išsaugant istorinių 
priemiesčių užstatymo 
morfologinį vientisumą 

 

413. Ekstensyvios kompaktiškos urbanizacijos teritorijų naudojimo funkcinis prioritetas. Funkcinis prioritetas 

teikiamas teritorijoms, kuriose dominuoja efektyvus miestelių ir kaimų gyvenamųjų vietovių ir agrarinių 

urbanizuotų kraštovaizdžių teritorijų naudojimas. prioritetas teikiamas esamų fizinių struktūrų tiksliniam 

įveiklinimui ir pernaudojimui taikant išvardintas kompaktiškumo skatinimo arba ribojimo priemones. 

3 lentelė. Ekstensyvios kompaktiškos urbanizacijos funkcinių prioritetų lentelė pagal užstatymo tipologiją, kompaktiškų miestų 
vystymo principai, teritorinės nuostatos 

Urbanizuotų arba 
urbanizuojamų 

teritorijų naudojimo 
specifikacija 

Ekstensyvios kompaktiškos urbanizacijos [UE]  

Urbanizuotos arba 
urbanizuojamos 
teritorijos pagal 

užstatymo tipologiją / 
kompaktiškų miestų 
vystymo principai, 

teritorinės nuostatos 

5. Suburbanizuotos teritorijos 

6. Kaimo gyvenamųjų 
vietovių urbanizuotos 

teritorijos 

7. Pavienė 
užstatoma teritorija 
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1. Apibrėžimas 

1.5 Retai užstatytos teritorijos, kurioms būdinga 
gyvenamoji funkcija. Vyraujanti užstatymo 
tipologija - sodybinis arba miesto vilų 
užstatymas. Tokios teritorijos neturi aiškių 
erdvinių ribų ir plečiasi neplanuojamai, ypač 
dažnas kasdienis gyventojų transportavimasis 
privačiais automobiliais į miesto rajonus ir 
centrą bei mažai socialinės, prekybos 
infrastruktūros. (pvz.: Romianiai, Bajorai, 
Mažasis kaimelis) 

1.6 Miestams ir miesteliams 
nepriskiriamos, bet pagrindines miesto 
funkcijas atliekančios teritorijos su 
gyvenamąja, prekybos, kultūros, 
administracine funkcija. Dažniausiai 
turi centrą - pagrindinę gatvę arba 
aikštę. Tokios gyvenvietės dažnai turi ir 
istorinį, kultūrinį paveldą, istoriškai 
susiformavusią centro,gatvių struktūrą 
arba istorinius vertingus pastatus. 

1.7 Tai gyvenvietės 
neformuojančios teritorijos, 
kurioms būdinga viena funkcija: 
rekreacinė, gyvenamoji, ūkio ar 
infrastruktūros. (pvz.: Ignalinos 
AE, vienkiemiai) 

2. Esminiai 
planavimo 
principai 

2.5.1 Kompaktiška policentrinė plėtra; 
2.5.2 Teritorinės plėtros apribojimas (plėtros 
suvaržymas); 
2.5.3 Taikomi monocentrinio arba iš dalies 
policentrininio planavimo principai; 
2.5.4 Integruoti pavienių ir kompleksinių 
pastatų apsaugos reikalavimus į darnios miesto 
plėtros kompleksinius planus. 

2.6.1 Kompaktiška policentrinė plėtra; 
2.6.2 Tikslinis teritorijų vystymas; 
2.6.3 Taikomi monocentrinio arba iš 
dalies policentrininio planavimo 
principai; 
2.6.4 Integruoti pavienių ir 
kompleksinių pastatų apsaugos 
reikalavimus į darnios miesto plėtros 
kompleksinius planus. 

2.7.1 Kompaktiška policentrinė 
plėtra; 

3. Dominojantys 
teritorijų vysytmo 
režimai 

3.5 Užbaigto užstatymo vystymas, 
modernizavimas, konversija, deurbanizacija 

3.6 Regeneracija, modernizavimas, 
konversija, deurbanizacija 

3.7 Regeneracija, 
modernizavimas, konversija, 
deurbanizacija 

4. Urbanizuotos 
teritorijos formos 
ypatybės 

4.5.1 Planuojama kompaktiška monocentrinė 
arba iš dalies policentrinė su dominuojančiu 
pagrindiniu intensyvesnio panaudojimo centrais  

4.6.1 Skatinama kompaktiška 
monocentrinė arba linijinė forma 

4.7.1 Skatinama kompaktiška 
susieta su kitom pavienėm 
užstatymo teritorijos forma 

5. Kompaktiško 
vystymo 
skatinimo/ 
ribojimo 
priemonės 

5.5.1 Planuojamas teritorinių plėtros ribų 
nustatymas; 
5.5.2 Steigiami žalieji žiedai; 
5.5.3 Skatinama žemės ūkio žemės 
konsolidacija; 
5.5.4 Skatinamas plėtros teisės perleidimas 
(sklypų plėtros užstatymo teisių perdavimas 
kitam sklypui); 
5.5.5 Naujos plėtros teritorijoms planavimo 
dokumentuose taikyti dominuojantį perimetrinį 
užstatymą su mišrių funkcijų cokoliniu aukštu; 
5.5.6 Vengiama taškinio monofunkcinio 
užstatymo; 
5.5.7 Leidžiama sodininkų bendrijų tolesnė 
faktiška konversija su sąlyga, kad sodininkų 
bendrija pati imasi atsakomybės suplanuoti ir 
pastatyti techninę ir socialinę infrastruktūrą. 
Taip pat siūloma leisti ir besiribojančių teritorijų 
urbanizaciją, jeigu tokių teritorijų savininkai 
dalyvauja kuriant techninę ir socialinę 
infrastruktūrą arba jeigu besiribojančios 
teritorijos gali būti aptarnaujamos sodininkų 
bendrijos sukurtos techninės ir socialinės 
infrastruktūros; 
5.5.8 Skatinama formuoti mažesnius sklypus su 
siekiamybe kurti užstatymo tipologijų ir 
funkcinių veiklų įvairove, siekiama žmogiškojo 
mastelio formavimo. Žemesnio lygmens 
planavimo dokumentuose formuojami 
optimalaus dydžio sklypai; 
5.5.9 Skatinamas įvairesnis žemės 
panaudojimas integruojant trūkstamas paskirtis. 
Siekiama kuo didesnio teritorijų 
daugiafunkciškumo, socioekonominės, 
kultūrinės ir ekologinės įvairovės; 

5.6.1 Planuojamas teritorinių plėtros 
ribų nustatymas; 
5.6.2 Skatinama žemės ūkio žemės 
konsolidacija; 
5.6.3 Planuojama etnografinių ir 
istorinių kaimų regeneracija; 

5.7.1 Planuojamas teritorinių 
plėtros ribų nustatymas; 
5.7.2 Skatinama žemės ūkio 
žemės konsolidacija; 
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6. Teritoriškai 
lokalizuotos 
urbanistinės 
politikos nuostatos 

6.5.1 kurti ir įgyvendinti veiksmingas 
urbanistines struktūras, jų vystymo modelius, 
kurie padėtų mažinti anglies dioksido 
išsiskyrimą į aplinką, didintų energijos vartojimo 
efektyvumą ir skatintų atsinaujinančių išteklių 
energijos naudojimą; 
6.5.2 planuoti, kad gyventojai ir verslo įmonės, 
įsikūrusios didelės rizikos klimato kaitos 
poveikio teritorijose, norėtų persikelti į 
mažesnės rizikos teritorijas, aprūpintas 
būtiniausiomis paslaugomis, infrastruktūra ir 
būstu; 
6.5.3 vengti miestų išdrikimo (stichinio statybų 
vystymosi užmiestyje greta miestų ribų);  

6.6.1 planuoti, kad gyventojai ir verslo 
įmonės, įsikūrusios didelės rizikos 
klimato kaitos poveikio teritorijose, 
norėtų persikelti į mažesnės rizikos 
teritorijas, aprūpintas būtiniausiomis 
paslaugomis, infrastruktūra ir būstu; 
6.6.2 išlaikyti, išmintingai naudoti ir 
gausinti turimas gamtos ir kultūros 
vertybes, kitus išteklius; 
6.6.3 taupus žemės naudojimas 
(sumažinti neigiamas ekologines 
pasekmes mažinant žemės naudojimo 
mastą), subalansuota skirtingo žemės 
naudojimo įvairovė 
(daugiafunkciškumas)  

6.7.1 planuoti, kad gyventojai ir 
verslo įmonės, įsikūrusios 
didelės rizikos klimato kaitos 
poveikio teritorijose, norėtų 
persikelti į mažesnės rizikos 
teritorijas, aprūpintas 
būtiniausiomis paslaugomis, 
infrastruktūra ir būstu; 
6.7.2 išlaikyti, išmintingai 
naudoti ir gausinti turimas 
gamtos ir kultūros vertybes, 
kitus išteklius; 
6.7.3 taupus žemės naudojimas 
(sumažinti neigiamas 
ekologines pasekmes mažinant 
žemės naudojimo mastą), 
subalansuota skirtingo žemės 
naudojimo įvairovė 
(daugiafunkciškumas) 

 

414. Išskirtos pagrindinės kompaktiškų teritorijų vystymo skatinimo arba ribojimo priemonės. Šios priemonės 
susietos su urbanizuotų teritorijų užstatymo morfologija. Urbanizuotų teritorijų kompleksiniuose planavimo 
dokumentuose naudoti sekančias priemones: 
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MIESTO TAPATYBĖ 

415. Užtikrinti galimybes teikti aukštos kokybės kultūrines paslaugas bei vienodą šių paslaugų prieinamumą 
miestuose ir labiau nutolusiuose miestų rajonuose.  

416. Naudoti miestų kultūrinius išteklius, pasižyminčius didesne koncentracija, ne tik kultūrinių paslaugų teikimui, 
bet ir socialinių pridėtinių verčių kūrimui, darniai visuomenei ir jos gerovei. 

417. Į kultūros objektų įveiklinamą įtraukti visuomenę, pasitelkti kūrybiškos vietokūros galimybes, vystant 
kultūros (paveldo) objektus bei vietos bendruomenių identitetą. 

418. Teikti prioritetą bendruomenių iniciatyvoms, susijusioms su paveldo išsaugojimu ir naudojimu kultūros 
paslaugoms teikti, siekiant efektyvesnio paveldo kaip ištekliaus naudojimo.  

419. Į tolygų kultūros paslaugų teikėjų tinklo mobilizavimą visoje šalies teritorijoje, įtraukti kitus sektorius, tokius  
kaip NVO ir privatus, kurių didesne koncentracija pasižymi miestai. 

420. Kurti naujas ir transformuoti esamas miestų viešąsias erdves, paverčiant jas vietinės kultūros reiškimosi 
vietomis, taip prisidedant prie miestų gyvybingumo, formuojant patrauklias periferines ar urbanistines 
zonas.  

421. Siekti išlaikyti viešųjų erdvių integralumą vietos kultūriniam identitetui. 

422. Kultūros paveldo įveiklinimas ir kilnojamųjų kultūros vertybių eksponavimas. Išsaugoti ir tinkamai įveiklinti 
kultūros paveldo ištekliai miestuose padeda vietos bendruomenėm puoselėti vietos kultūrine tapatybę, 
suteikia tvirtą pamatą kultūrinei vietos raiškai, pritraukia turistinius srautus, skatina lokalią rekreaciją, ugdo 
kultūros paveldo pažinimą. Šiam tikslui pasiekti numatoma integruoti istorines miestų dalis į darnios plėtros 
procesus: 

422.1. Sukurti teritorijų planavimo metodiką, pritaikant kompleksinių teritorijų planavimo dokumentus 
integruotiems  istorinių miestų apsaugos ir pritaikymo poreikiams;  

422.2. Sukurti teisines prielaidas kultūrinio kraštovaizdžio apsaugai bei integravimui į teritorijų planavimo 
dokumentų rengimo procesus; prioritetas teikiamas kultūrinio miestovaizdžio išsaugojimui ir darniam 
vystymui, nepažeidžiant vertingųjų savybių; 

422.3. Nustatyti visų saugomų vietovių paveldosaugos reikalavimus, tvarkymo ir veiklos plėtojimo sąlygas bei 
apribojimus; 

422.4. Sukurti teisines prielaidas, diferencijuoti kultūros paveldo išteklių apsaugos priemones, atsižvelgiant į 
jų kultūrinę, meninę vertes, išlikimo laipsnį, retumą, svarbą vietos bendruomenėm; 

422.5. Sukurti teisines prielaidas kultūros paveldo išteklių  lengvesniam naudojimui, pritaikymui, įveiklinimui, 
nedarant žalos nustatytoms vertingosioms savybėms arba jas minimaliai pažeidžiant; Prioritetą teikti kultūros 
paveldo išteklių įveiklinimui vietos bendruomenių reikmėms. 

422.6. Didinti kultūros paveldo išteklių informacinę sklaidą, inovacinių technologijų pagalba kurti patrauklius 
šiuolaikiniam jaunimui naratyvus, supažindinti nuo mažumės vietos bendruomenes su miesto istoriją, 
išlikusiais kultūros paveldo ištekliais, taikomais jų apsaugos būdais ir priemonėmis;  

422.7. Skatinti žiedinę ekonomiką pritaikant, naudojant ir įveiklinant kultūros paveldo išteklius. Prioritetiniai 
tvarkybos darbai – remontas, restauravimas, pritaikymas nepažeidžiant nustatytų vertingųjų savybių; 

422.8. Naudojantis   vietos dvasios identiteto apsaugos ir įveiklinimo priemonėmis, edukacija, puoselėti ir 
išryškinti miestietiškos kultūros, susietos su istorinėmis miesto dalimis, identitetą; didinti miestietiško 
nematerialaus paveldo sklaidą; 

422.9. Skatinti ir remti  edukacines programas, supažindinančias su paveldosaugos tikslais, principais ir 
priemonėm, įtraukiant vietos universitetus, mokslo įstaigas, mokslininkus, kultūros paveldo apsaugos 
specialistus; 

422.10. Taikyti bendramiestines teritorines, infrastruktūros vystymo  priemones  klimato kaitos poveikio 
kultūros paveldo ištekliams mieste prevencijai ar poveikio mažinimui;  
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422.11. 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. 

422.12. Skatinti vietos bendruomenės įdarbinimą miestų kultūros paveldo išteklių turizmo aptarnavimo 
infrastruktūroje, kultūros paveldo apsaugos savanorių ugdymą, rengiant mokymo programas. 

422.13. sukurti teisines prielaidas kultūros paveldo objektų išsaugojimo ir  įveiklinimo fondų steigimui,  
skatinti mecenatų finansuojančių kultūros paveldo apsaugą ir pritaikymą, instituto atsiradimą.  

422.14. Kultūros paveldo apsaugos ginkluotų konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais programos 
įgyvendinimo priemonių plano dėl išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų 
ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, įgyvendinimas ir  
ženklinimas.  

 

MOBILUMO PRIORITETAI MIESTE 

423. Miestuose siekti darnios kelionių struktūros vystymo, kai sudėtinės susisiekimo sistemos dalys 
prioritetizuojamos taip: kelionės pėsčiomis, bevariklėmis transporto priemonėmis ir kitais mikromobilumo 
sprendimais, viešuoju transportu, dalijimosi transporto priemonėmis, privačiu automobiliu.  

 

12. Pav. Darnios kelionių struktūros grafinės išraiškos schema 

 

424. Urbanizuotose teritorijose skatinti vaikščiojimą ir bevariklio transporto bei kitų mikromobilumo priemonių 
pasirinkimą, taip pat vystyti šiems judėjimo būdams pritaikytą  kokybišką infrastruktūrą mažinant 
priklausomybę nuo privačių automobilių. 

425. Absoliutus prioritetinių sąlygų ekologiškam, kokybiškam, pritaikytam specialiųjų poreikių turintiems 
žmonėms ir saugiam viešajam transportui įgyvendinimas, viešojo transporto konkurencingumo privačiam 
transportui kelionės trukmės atžvilgiu didinimas. 

426. Prioritetą susisiekimo infrastruktūros plėtrai teikti vietoms, kuriose vyksta intensyviausias urbanistinis 
vystymas, numatomas didėjantis gyventojų tankis, kurių gyvenimo kokybės poreikiams reikalinga užtikrinti 
viešųjų transporto stočių pasiekiamumą skatinant trumpesnes ir darnias miesto keliones. 

427. Skatinti daugiarūšiškumą – užtikrinti daugiarūšio transporto pasirinkimo galimybes, bevariklio transporto ir 
dalijimosi sprendinių infrastruktūros geresnį junglumą su esamais ir naujais viešojo transporto terminalais, 
stotimis, stotelėmis. 

428. Miestuose ir priemiesčiuose vystyti alternatyvaus kuro papildymo stotelių tinklą, teikti prioritetą alternatyvų 
kurą naudojančioms transporto priemonėms tokiu būdu mažinant iškastinio kuro naudojimą. 

429. Metropoliniuose centruose vietoje taršių automobilių, prioritetą teikti mažiau taršių automobilių patekimui 
į centrines ir senamiesčių miestų dalis. 

430. Skatinti įvairiarūšę krovinių logistiką netaršiomis (elektra ir alternatyviais degalais varomomis) bei 
bevariklėmis transporto priemonėmis.  
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431. Užtikrinti gerą tarpmiestinio ir tarptautinio viešojo transporto paslaugų pasiekiamumą ypatingai 
daugiarūšiam transportui pritaikytas jungtis su terminalais. 

432. Kurti susisiekimo paslaugų infrastruktūrą atitinkančią ir tenkinančią SPTŽ (specialiųjų poreikių turintis 
žmogus) poreikius.  

433. Gerinti eismo saugumą infrastruktūrinėmis ir švietėjiškos sklaidos priemonėmis siekiant iki 2030 m. sumažinti 
žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičių  50 proc. 

434. Plėtojant susisiekimo infrastruktūrą tiek kiekybiškai, tiek ir kokybiškai vertinti transporto priemonių keliamą 
triukšmą, atnaujinti  ir numatyti priemones užtikrinančias, kad triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje nuolat 
mažėtų. 

435. Mobilumui ir daugiarūšiškumui vystyti būtina sudaryti sąlygas, kurti naujas ar plėsti esamas su susisiekimo 
sistema susijusias paslaugas ir reikalingus infrastruktūros sprendinius, tokius kaip Mobihub (lengvai 
pasiekiamas daugiarūšio transporto paslaugų mazgas), Bike&Ride (palik dviratį ir važiuok viešuoju 
transportu), Park&Go (palik automobilį/dviratį ir eik pėsčiomis), Park&Rail (palik automobilį/dviratį ir važiuok 
bėginiu viešuoju transportu), Park&Ride (palik automobilį ir važiuok viešuoju transportu), Bike sharing 
(dalijimosi viešaisiais dviračiais sistema), Car sharing (dalijimosi automobiliais sistema), Car pooling 
(keliavimo keliese paslauga), Kiss&Ride (atsisveikink ir važiuok) ir kt.  

436. Prioritetą teikti duomenų rinkimui apie keleivių ir krovinių judėjimą miestuose, kuriuose aktualus darnaus 
judumo planų atnaujinimas ar parengimas, panaudojant šiuos duomenis mobilumo analizei ir efektyvumo 
didinimui. Reikalinga rinkti šiuos duomenis, tačiau neapsiribojant tik jais: kelionių pasiskirstymas pagal būdą 
(struktūra) ir sklaidą; kelionių ilgis, trukmė, dažnis; išlaidos kelionėms, kelionių pasiskirstymas pagal lokaciją 
ir kryptis. 

437. Miestuose daugiarūšiškumo skatinimui įveiklinti naują, LR BP numatytą, dalijimosi sprendinių ir VT 
koordinavimo, plėtros bei organizavimo agentūrą, kuri užtikrintų integruotų paslaugų užsakymo sistemos 
sukūrimą, leidžiančią vartotojui užsakyti ir apmokėti visas transporto paslaugas teikiamas skirtingų tiekėjų 
bei kuri išnaudodama naujų ITS priemonių teikiamus duomenis pateiktų alternatyvius keliavimo variantus su 
kelionės trukmės ir kainos palyginimu.  

438. Sudaryti teisines prielaidas autonominių transporto priemonių įvedimui į bendrą susisiekimo sistemą. 
Įvertinti ir analizuoti specializuotų eismo valdymo centrų, užtikrinančių autonominių transporto priemonių 
eismo galimybes bendroje susisiekimo sistemoje ir koordinuojančių kitus su šiuo eismu susijusius klausimus, 
steigimo poreikį. 

 

NATŪRALIOS GAMTINĖS RAIŠKOS SISTEMOS MIESTO AUDINYJE 

439. Gamtinio karkaso vystymas urbanizuotose teritorijose: 

439.1. didinant urbanizuotų teritorijų geoekologinį potencialą, siekiant sudaryti sąlygas natūralių procesų 
raiškai urbanizuotose teritorijose, užtikrinant  miestų mikro klimato reguliavimo prielaidas, didinant 
urbanizuotų teritorijų prisitaikymo prie ekstremalių klimato reiškinių galimybes bei gerinant gyvenimo ir 
aplinkos sąlygas: 

439.2. integruoti gamtinį karkasą į urbanistinę struktūrą, didinti junglumą ir sąsajas tarp gamtinių 
komponentų.  Gamtinio karkaso ir urbanizuotų teritorijų sankirtos konfliktiniuose arealuose pirmenybė 
teikiama priemonėms ir medžiagoms, užtikrinančioms gerą aplinkos komponentų būklę; 

439.3. didinti vyraujančio žemo geoekologinio potencialo teritorijose gamtiniam karkasui priklausančių 
teritorijų natūralumą, sudaryti palankias sąlygas gamtinių medžiagų bei biologinių organizmų gyvenimui ir 
migracijai, formuoti žaliosios infrastruktūros objektus;  

439.4. tvarkyti ir prižiūrėti urbanizuotose teritorijose esančias natūralios ir santykinai natūralias erdves 
(medynai, pievos, vandens telkiniais,  jų slėniai, pelkaitės) taip, kad procesai, vykstantys jų viduje, atitiktų ar 
atkartotų natūralius – savaime vykstančius gamtinius procesus; 

439.5. naudoti dirvožemį palaikant jo gyvybingumą bei našumą, mažinti technogeninę taršą. 
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440. Kraštovaizdžio struktūros optimizavimas ir formavimas: 

440.1. identifikuoti, palaikyti, puoselėti ir eksponuoti išskirtinės vertės urbanizuotų teritorijų istorinį 
kraštovaizdį, jam būdingą savitą  užstatytų ir atvirų erdvių santykį, panoraminius vaizdus, istoriniu 
urbanistiniu ir gamtiniu aspektu vertingo ir vaizdingo kraštovaizdžio plotus;  

440.2. įtvirtinti istorinio-urbanistinio kraštovaizdžio sampratą (angl. Historic Urban Landscape) – urbanistinės 
teritorijos, suprantamos kaip istorinių sluoksnių darinio, suformuoto sujungiant kultūros ir gamtos vertes ir 
savybes, bei suvokiamos plačiau nei kultūros paveldo vietovė ar kompleksas ir apimančios urbanistinį 
kontekstą bei jo geografinę apsuptį;  

440.3. užtikrinant socialiniu ir aplinkos kokybės požiūriu palankias gyvenimo sąlyga, formuoti optimalią 
moksliškai pagrįstą urbanistinio kraštovaizdžio struktūrą, įvairių gyvosios gamtos elementų ir biologinės 
įvairovės gausinimo galimybes. 

440.4. Urbanizuotų teritorijų planavimo dokumentuose numatyti priemones ir galimybes sukurti biologine 
įvairove pasižyminčias ir lengvai prieinamas miškingas teritorijas, parkus ir sodus, miestų ūkius, žaliuosius 
stogus ir sienas, medžiais apaugusias gatves, miestų pievas ir gyvatvores. Į planavimo procesus integruojamos 
nuostatos dėl žaliosios infrastruktūros kūrimo, įskaitant viešųjų erdvių projektavimą, ekosisteminių paslaugų 
teikimo. Planuose taip pat turi būti numatytas žaliųjų erdvių jungčių užtikrinimas, ribojamas pernelyg didelis 
žaliųjų miesto erdvių šienavimas ir kita biologinei įvairovei žalinga praktika. Šiuose planuose derinamos 
politikos, reguliavimo ir finansinės priemonės. 

440.5. Nustatyti prioritetines teritorijas, kuriose bus taikomos priemonės naudingos biologinei įvairovei ir 
padidina ekosisteminių paslaugų srautus, pvz. gamtinių elementų atkūrimas, žaliosios infrastruktūros 
gerinimas ar  aplinkosaugos priemonių diegimas;  

440.6. Siekiant padidinti teikiamų ekosisteminių reguliacinių ir kultūrinių paslaugų kokybę ir pasiekiamumą, 
formuojama linijinė rekreacinė infrastruktūra, išnaudojant miškingas gamtinio karkaso jungtis urbanizuotose 
teritorijose. 

440.7. Miestų, priemiesčių ir urbanizuotų vietovių bei jų artimos aplinkos miškuose sudaryti sąlygas 
reguliacinėms ir kultūrinėms ekosisteminėms paslaugoms teikti, gyvenamosios aplinkos mikroklimatui 
saugoti. 

 

GEOLOGINĖS SĄLYGOS PLANUOJANT TVARIUS MIESTUS 

441. Nustatant naujų urbanizuojamų teritorijų vystymo ir naudojimo funkcinius prioritetus, pirmiausia turi būti 
įvertintos ekogeologinės, inžinerinės geologinės sąlygos, esama žemėnauda. Rengiant žemesnio lygmens 
teritorijų planavimo dokumentus vadovautis ekogeologinių rekomendacijų žemėlapiais, iš kurio spręsti, 
kuriose teritorijose turi būti ribojama ūkinė veikla, o kuriose ji galėtų būti vystoma pagal specialias 
aplinkosaugines rekomendacines programas. 

442. Neužstatyti geologinių sąlygų požiūriu išskirtinių teritorijų, kurių savybės tinkamos naudojant žemės gelmes, 
jų išteklius, ertmes, laukus visuomeniniams poreikiams tenkinti. Tam, remiantis esama geologine informacija, 
strateginiai žemės gelmių ir jų potencialo naudojimo objektai, atitinkantys valstybės interesus bei prioritetus, 
perkeliami į žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus. 

443. Urbanizuojamose teritorijose detaliai ar parengtinai išžvalgytus kietųjų naudingųjų iškasenų telkinius, 
įskaitant ir šiuo metu nenaudojamų naudingųjų iškasenų rūšių telkinius, apsaugoti nuo užstatymo, kol 
ištekliai visiškai neišeksploatuoti. Intensyvi urbanizacija, pramonės objektai neplanuotini ir teritorijose, 
perspektyviose naudingųjų iškasenų telkinių išžvalgymui, t. y. prognoziniuose plotuose ar teritorijose, kurios 
tinkamos žemės gelmių talpinių savybių, esamų struktūrų ertmėms panaudoti, giliajai geotermikai vystyti. 
Planuojant urbanizacijos plėtrą, vadovautis naujausia žemės gelmių išteklių registro informacija. 

444. Aprobuotų nenaudojamų žemės gelmių išteklių, išgaunamų atviru kasybos būdu, telkiniuose neplanuoti bei 
nevykdyti pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo procedūrų, nebent žemės naudojimo 
paskirtis ir būdas keičiamas į naudingųjų iškasenų teritorijas. 
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ATSPARUMAS KLIMATO KAITAI IR  APLINKOS KOKYBĖ 

445. Vystant miestus atsižvelgti į urbanizuotų teritorijų geologinės sąrangos ypatumus. Urbanizacijos plėtra, 
statybos, ypač daugiaaukštės, objektų vystymas Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone, upių slėnių šlaituose, 
požeminio vandens galimo proveržio teritorijose, planuojami tik įvertinus konkrečių vietų inžinerines 
geologines ir geotechnines, hidrogeologines sąlygas, remiantis jų tyrimų rezultatais bei teisės aktų nustatyta 
tvarka, kas garantuotų tiek gyventojų, tiek materialaus turto patikimą apsaugą. 

446. Planuojant, poveikio aplinkai vertinimo procese, atsižvelgti į klimato kaitos grėsmes. Vietovės, kur kyla 
potvynių, purvo nuošliaužų, erozijų grėsmė identifikuojamos pagal topografinius žemėlapius ir žemėlapius, 
kuriuose pažymėtos potvynių rizikos vietovės (pvz. Lietuvos požeminio vandens proveržio rizikos zonų, 
ekogeologinius, teritorijų šlaitų stabilumo vertinimo žemėlapius). 

447. Kelius ir kitą infrastruktūrą planuoti atsižvelgiant į būsimas klimato sąlygas (liūtis, karščio bangas ir pan.). 
Vandens nutekėjimo sistemos modernizuojamos atsižvelgiant į reikalavimus, susijusius su atsparumu klimato 
kaitai, nes dėl dažnesnių liūčių didės užliejimo tikimybė, o kompaktiškoje miestų struktūroje vyrauja 
vandeniui nepralaidūs paviršiai. Skatinti žaliosios infrastruktūros priemonių panaudojimą.  

448. Mažinant iškastinio kuro naudojimo mastą, kartu sprendžiant atmosferos taršos, klimato kaitos problemas 
šalyje skatinti ir intensyvinti alternatyvius, tvarius ir atsinaujinančius energijos šaltinius: saulės energija, 
geoterminė energija, vėjo energija ir biokuras. 

449. Skatinti, kad skalbimui, indų plovimui ar prausimuisi panaudotas vanduo ir lietaus vanduo  būtų valomas ir, 
esant galimybei, naudojamas drėkinimui ar laistymui. 

450. Siekiant sukurti sveiką ir įvairų miesto ekosistemos tinklą, esamos žaliosios zonos saugomos ir, esant 
galimybei, plėtojamos. Miestų apsaugai nuo potvynių ir šilumos salų susidarymo tarnauja miškai, parkai, 
žalieji stogai ir sienos. 

451. Vystant statybas, siekti, kad būtų naudojamos aplinkai nekenksmingos, vietoje gaminamos, statybinės 
medžiagos, kas užtikrina transportavimo atstumo ir  išmetamų į orą teršalų kiekio sumažinimą, gamtos 
apsaugą. 

452. Siekiant kultūros paveldo išteklių išsaugojimo, rengti ir įgyvendinti programas, diegiančias kultūros paveldo 
išteklių atsparumo klimato kaitai ar prevencijos priemones. 

 

PASLAUGŲ KOKYBĖ 

453. Siekiant darnaus švietimo infrastruktūros tinklo, didinama ikimokyklinio ugdymo aprėptis. Ugdymo vietų 
problema didžiuosiuose miestuose ir priemiesčiuose sprendžiama steigiant naujas ikimokyklinio ugdymo 
įstaigas ir / arba didinant vietų skaičių esamose. Prioritetas teikiamas žiedinėms savivaldybėms, kur vaikų 
skaičius didėja. 

454. Švietimo prieinamumui užtikrinti vystomos pavėžėjimo paslaugos toliau kaip 3 kilometrus nuo mokyklos 
gyvenantiems, taip pat specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kurie mokosi pagal 
priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas. 

455. Miestuose efektyvinamas bendrojo ugdymo įstaigų tinklas atsižvelgiant į demografines tendencijas, taip pat 
mokymosi plotą, ugdymo lėšas ir aplinkos išlaidas, tenkančias mokiniui. Įgyvendinant struktūrinius pokyčius 
valstybinėje švietimo sistemoje, kartu vertinama privačių švietimo paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų dalis.  

456. Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas miestuose ir priemiesčiuose, užtikrinama tolygi ambulatorinių, ypač 
pirminės sveikatos priežiūros, paslaugų plėtra.  

457. Prioritetas teikiamas sveikatos įstaigų geram junglumui su viešojo transporto terminalais, užtikrinančiais 
miesto, priemiestinių ir tolimųjų susisiekimo maršrutų sujungimą keleiviams naudojantis vieno bilieto 
sistema bei gera koordinacija jiems keičiant maršrutus.  

458. Efektyvinamas pagrindiniuose urbanistiniuose centruose veikiantis ligoninių tinklas, atsižvelgiant į stacionaro 
lovų skaičių, lovų fondo panaudojimo rodiklius, infrastruktūros ir gydytojų netolygumus skirtingose Lietuvos 
teritorijose.  
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459. Miestų ir priemiesčių teritorijose plečiamas teikiamų socialinių paslaugų tinklas visoms tikslinėms grupėms 
(šeimoms / vaikams, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems socialinę 
riziką patiriantiems asmenims). Prioritetas teikiamas nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai.  

460. Siekiant kompleksinės neįgaliųjų asmenų integracijos, miestuose ir priemiesčiuose diegiama universalaus 
dizaino aplinka, užtikrinamas būsto, viešosios infrastruktūros – miesto gatvių, viešąsias paslaugas teikiančių 
įstaigų, viešojo transporto, informacinės aplinkos ir pan. pritaikymas.  

461. Vykstant demografiniams pokyčiams dėl gyventojų senėjimo didės senyvo amžiaus asmenims namuose ir 
institucijoje teikiamų paslaugų poreikis: dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos. 
Užtikrinamas tokių paslaugų teikimas nelaukiant eilėse.  

462. Plečiamos 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).  

463. Vykdoma centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra, esamos infrastruktūros renovacija, 
rekonstrukcija ir modernizavimas, turimos infrastruktūros teisinis registravimas.  

464. Modernizuoti paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūrą ir užtikrinti jos pagerinimą urbanizuotose 
teritorijose (įskaitant pasitelktas žaliosios infrastruktūros priemones), siekiant apsaugoti šias teritorijas nuo 
rizikos, kurią kelia per liūtis iškritusio kritulių kiekio ir sniego tirpsmo vandens perteklius, ir neleisti į aplinką 
(paviršiaus vandenis) plisti teršalams. 

465. Savivaldybių viešųjų pastatų ir daugiabučių namų modernizavimo skatinimas didinant energijos vartojimo 
efektyvumą (saulės jėgainių įrengimas ant pastatų stogų, šilumos siurblių, skirtų karšto vandens bei šilumos 
energijos gamybai, diegimas).  

466. Skatinimas savivldybėms steigti bendras agentūras, kurios kompleksiškai galėtų rūpintis visomis komunalinio 
ūkio sritimis, taip intensyvinant įvairių institucijų bendradarbiavimą bei optimizuojant aptarnavimo paslaugų 
teikimą vartotojams. 

467. Vystyti atskirą biologinių atliekų (žaliųjų atliekų bei maisto atliekų) rūšiavimą, plečiant kompostavimo 
aikštelių sistemą. Taip pat tekstilės atliekų surinkimą bei perdirbimą.  

468. Vystyti antrinių žaliavų konteinerinio tinklo plėtrą, skatinant efektyvesnį atliekų rūšiavimą.  

 
 

DARNAUS MIESTŲ EKONOMIKOS VYSTYMO KRYPTYS IR KONKURENCINGUMAS 

469. Orientuoti miestų ekonomikos vystymo kryptis į kuriančias daugiau pridėtinės vertės bei galinčias užtikrinti 
miestų konkurencingumą tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. 

470. Vystyti tradicinio verslo skaitmeninimą keliant skaitmeninių įgūdžių ir žinių lygį bei pritaikant modernias 
technologijas: duomenų rinkimo ir analizės įrankius, informacijos saugumą užtikrinančias priemones, visišką 
dokumentų skaitmenizavimą ir kt. 

471. Įveiklinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros infrastruktūrą metropoliniuose urbanistiniuose 
centruose. 

472. Plėsti verslui patrauklios pramonės infrastruktūrą, skirtą investicijų pritraukimui (LEZ, pramonės parkai). 
473. Skatinti žaliosios ekonomikos principų taikymą, mokestinėmis lengvatomis paremiant verslą, ženkliai 

mažinantį taršių medžiagų sklaidą bei vykdantį atliekų perdirbimą ir gamybos produktų perpanaudojimą. 
474. Taikyti priemones energijos efektyvumo didinimui ir investuoti į atsinaujinančios energijos gamybos bei 

skirstymo technologijas. 
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ANTRAS SKIRSNIS 

TVARUS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIS IR GYVYBINGOS KAIMO VIETOVĖS 

BIOPRODUKCINIO ŪKIO TERITORIJŲ NAUDOJIMAS 

475. Bioprodukcinį ūkį vystyti išlaikant pusiausvyrą tarp agroekosistemų ekologinio stabilumo, ekonominio 
naudingumo ir socialinio teisingumo.  

476. Vadovaujantis funkcinių prioritetų formavimo principais, nustatytais Lietuvos Respublikos teritorijos 
bendrojo plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptyse ir teritorijos naudojimo funkciniuose 
prioritetuose, patvirtintuose LR Seimo nutarimu, įvertinus  Lietuvos Respublikos teritorijos gamtinio 
(litomorfologinio) pamato ypatybes ir  galimą teritorijos naudojimo pobūdį bei intensyvumą išskirti šias 
teritorijų naudojimo sritis: a) Jūros; b) Pajūrio; c) Vakarų žemaičių; d) Vidurio žemaičių; e) Šiaurės ir Vidurio 
Lietuvos; f) Rytų ir Pietų Lietuvos.  

477. Bioprodukcinio ūkio veiklų ir skatinamų priemonių brėžinyje išskirtos bioprodukcinio ūkio naudojimo 
teritorijos, įvertinus gamtinį kraštovaizdžio pobūdį bei svarbiausius teritorijos naudojimo prioritetus, 
numatytos tvaraus ūkininkavimo iniciatyvas skatinančios priemonės: 

2 lentelė.  Bioprodukcinio ūkio veiklų aprašymai ir skatinamos priemonės 
TERITORIJOS 
NAUDOJIMO 

INDEKSAS 

TERITORIJOS NAUDOJIMO 
VEIKLŲ APRAŠYMAI 

SKATINAMOS PRIEMONĖS 

Zi Intensyvus žemės ūkis. Tvari 
žemės ūkio veikla grindžiama 
žemės ūkio naudmenų 
agroekologinio potencialo 
palaikymu ir didinimu, 
intensyviai naudojant 
agrotechnines, agrochemines 
ir zootechnines priemones. 

Intensyvios žemdirbystės sistemos, kurioms būdingas aukštas žemės ūkio 
gamybos mechanizavimo lygis, intensyvios technologijos, dirvožemio 
ūkinių savybių gerinimas melioracinėmis priemonėmis ir subalansuotu 
tręšimu, dirvų kalkinimu, sėjomainos taikymu. 

Reglamentuojamos leistinų naudoti trąšų bei chemikalų normos, siekiant 
mažinti ir optimizuoti mineralinių ir organinių trąšų naudojimą. 

Gerinama žemės plotų su melioracijos įrenginiais būklė, siekiant išsaugoti 
žemės ūkio naudmenas su potencialiai našiais dirvožemiais. 

Naudojamos agronominės priemonės (optimalios trąšų normos, trąšų 
paskleidimo terminai, įsėliniai augalai, sumažintas arba neariminis žemės 
dirbimas ir kt.), siekiant mažinti pasklidąją žemės ūkio taršą, susijusią 
su  azoto ir fosforo prietaka iš drenažo sistemų. 

Perspektyvi ūkių specializacija – prekinės augalininkystės produkcijos 
išauginimas, pienininkystė ir mėsinė gyvulininkystė 

Skatinamos kitos žemdirbystės sistemos, iš jų tausojamoji ir / arba 
ekologinė (organinė, biologinė, biodinaminė, agromiškininkystė), 
žemdirbystės sistemos, galinčios palaikyti ir didinti humuso balansą, 
užtikrinti stabilų dirvožemio našumą bei išsaugoti sveiką aplinką bei 
ekosistemas. 

Bemiškėse pažeisto gamtinio karkaso teritorijose ariamoje žemėje 
įrengiami pievų plotai, medingųjų augalų juostos ar plotai, veisiami agro 
miškų, laukų apsauginiai želdiniai bei miškų plotai. Prioritetas teikiamas 
bemiškėse, pažeisto gamtinio karkaso teritorijose pažymėtose 
Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės pusiausvyros brėžinyje, siekiant 
atstatyti gamtinio karkaso elementų ekologines funkcijas. 

Įveisiami miškai nenaudojanose (apleistose) žemės ūkio ir netinkamose 
naudototi žemėse, silpno ir riboto potencialo gamtinio karkaso teritorijose, 
kuriose grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys 
elementai (Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės pusiausvyros brėžinys)  

Skatinama agromiškininkystė (ūkininkavimas, kai žemės ūkio plotuose 
auginamos plantacijos medienai ir žemės ūkio produkcijai gauti) ir 
apsauginių želdinių įveisimas, nekeičiant tikslinės žemės paskirties,mažo 
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TERITORIJOS 
NAUDOJIMO 

INDEKSAS 

TERITORIJOS NAUDOJIMO 
VEIKLŲ APRAŠYMAI 

SKATINAMOS PRIEMONĖS 

miškingumo arealuose, didinant kraštovaizdžio biologinę įvairovę ir 
gerinant ekologines kompensavimo funkcijas, mažinant pasklidąją taršą.  

Zt Tausojamasis žemės ūkis. 
Vidinių išteklių naudojimas, 
kur žemės ūkio veikla 
grindžiama žemės ūkio 
naudmenų agroekologinio 
potencialo palaikymu ir 
didinimu, remiantis vietovės 
litomorfologiniu pamatu, 
mikroklimatu ir natūraliais 
procesais bei ribotai 
naudojant agrotechnines, 
agrochemines ir zootechnines 
priemones. 

Prioritetas teikiamas tausojamajam žemės ūkiui, vystant ekologinius ūkius, 
mišrią žemės ūkio veiklą bei ekologinių maisto produktų gamybai. 
Perspektyvi ūkių specializacija kalvotose teritorijose su eroduotais 
dirvožemiais – pieno–mėsos gyvulininkystė ir žolinių pašarų išauginimas, 
sodininkystė, kitos alternatyvios žemės ūkio veiklos 

Įgyvendinamos priešerozinės priemonės, išsaugomos  natūralios žemės 
naudmenos ir padidinamas humuso kiekis dirvožemyje, ekologiškai 
jautriose vietovėse ir kitose nenašių, kalvotų žemių teritorijose.  

Priešerozinės priemonės - medingųjų augalų juostos ir plotai, laukų 
apsauginiai želdiniai, tarpinių pasėlių auginimas, kalvotų žemių 
agrotechninės priemonės (daugiamečių žolinių augalų plotai, neariminė 
žemdirbystė), kitos gero ūkininkavimo praktikos.  

Didinant teritorijų ekologinį stabilumą remiama agromiškininkystė. 

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

Karstiniame regione vystoma specifinė tausojanti žemės ūkio veikla, 
palaikoma susiformavusi žemės naudmenų struktūra. Valstybinių, 
regioninių bei savivaldos institucijų bendradarbiavimas, orientuojamas į 
veiksmus, skatinančius tausojantį vietos išteklių naudojimą. 

Vakarinėje šalies dalyje ir Žemaitijos kalvotose teritorijose su eroduotais 
dirvožemiais perspektyvus tausojamasis žemės ūkis, teikiant prioritetą 
ekologinių ūkių kūrimui ir plėtrai. Dėl didesnio kritulių kiekio, dirvožemio 
savybių ir ūkininkavimo tradicijų tikslinga bioprodukcinio ūkio plėtra 
regione – žolinių pašarų bei javų auginimas ir pieno–mėsos galvijininkystės 
specializacija. 

Skatinama plėtoti žuvininkystę, ypač ekologinę, kaip alternatyvų 
žemdirbystei verslą mažiau derlingose vietovėse. 

Mi Intensyvus miškų ūkis. 
Aktyvių miškininkystės 
priemonių taikymo ir 
santykinai trumpos rotacijos 
miško bioprodukcinių resursų 
naudojimo praktika, kuria 
remiantis užtikrinamas 
efektyvus miško 
bioprodukcinės funkcijos 
realizavimas. 

Ugdomi aukštos kokybės žaliavinę medieną tiekiančios miško ekosistemos 
miškų ūkinės paskirties (IV gr.) miškuose. 

Skatinamos investicijos į miškus ir miškų ūkį, ypač inovacijos. 

 Skatinamos visos tausojančios ir artimos gamtai miškininkavimo 
priemonės, prisidedančios prie tausaus miškų ūkio vystymo ir naudojimo. 

Didinant šalies miškingumą, prioritetas teikiamas miškų veisimui mažo 
miškingumo bei Karstinio regiono, Sudūvos ir Žiemgalos agrarinių plynumų 
teritorijose. 

Miškų sodinimas eroduojamose, nenašiose ar apleistose netinkamose 
efektyviam ūkininkavimui žemės ūkio naudmenose, artimose miškų 
masyvams, siekiant didinti miškų masyvus 

 Remiama agromiškininkystė, laukų, gyvenviečių, gamybinių centrų, kitų 
apsauginių želdinių veisimas. 

Mt Tausojantis miškų ūkis. 
Tradicinė santykinai mažo 
aktyvumo miškininkystės 
priemonių taikymo ir ilgos 
rotacijos miško 
bioprodukcinių išteklių 

Skatinama taikyti artimo gamtai miškininkavimo priemones, skatinti 
moksliškai pagrįstus, darnaus vystymosi principais paremtus pagrindinius 
neplynuosius miško kirtimus, miško sanitarinei apsaugai naudoti mažiau 
cheminių medžiagų ir, kiek leidžia galimybės, jas keisti biologinėmis ar 
mechaninėmis priemonėmis. 
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TERITORIJOS 
NAUDOJIMO 

INDEKSAS 

TERITORIJOS NAUDOJIMO 
VEIKLŲ APRAŠYMAI 

SKATINAMOS PRIEMONĖS 

naudojimo praktika, kuria 
remiantis užtikrinamas 
vietovės gamtines sąlygas bei 
socialinius poreikius 
atitinkantis visų miškui 
priskiriamų funkcijų 
realizavimas 

Skatinamos investicijos į miškus ir miškų ūkį, ypač inovacijas. 

Skatinama rekreacinių miško funkcijų plėtra, rekreacinės infrastruktūros 
objektų miškuose įrengimas ir tvarkymas, kultūros paveldo objektų ir jų 
paminklinės aplinkos išsaugojimui miškuose.  

Didinant šalies miškingumą, prioritetas teikiamas miškų veisimui mažo 
miškingumo bei Karstinio regiono, Sudūvos ir Žiemgalos agrarinių plynumų 
teritorijose. 

Dididnat miškų masyvus rekomenduojama apsodinti mišku eroduojamas, 
nenašias ar apleistas žemės ūkio naudmenas artimas miškų masyvams. 

Remiama agromiškininkystei, laukų, gyvenviečių, gamybinių centrų, kitų 
apsauginių želdinių veisimas. 

Vi Intensyvi žuvininkystė. 
Organizuota tvenkininė arba 
jūrinė žuvininkystė specialiai 
tam įrengtuose plotuose. 

Vidaus vandenyse - modernizuoti perspektyvius tvenkinius, plėsti vertingų, 
paklausių žuvų auginimą, tobulinti lašišų, šlakių, upėtakių ir vėžių auginimo 
technologijas. 

Jūroje - skatinama žvejybos laivų modernizavimas, siekiant pagerinti 
energijos vartojimo efektyvumą, saugą laivuose, darbo ir higienos sąlygas, 
užtikrinti žvejybos įrankių selektyvumą ir pažangių žvejybos metodų 
taikymą. Diegti pažangias technologijas žvejybos sektoriuje. 

Skatinama plėtoti mokslinius tyrimus ir naujų technologijų taikymą 
akvakultūros srityje.  Rinkodaros įgūdžių ir gebėjimų stiprinimas ES rinkoje 
susijusioje su žvejyba ir žuvų produktų perdirbimu. Institucinių gebėjimų 
stiprinimas (mokymo ir mainų programos, seminarai). 

Vt Tausojamoji žuvininkystė. 
Teritorijos ūkinio naudojimo 
kryptis, susijusi su mėgėjiška 
ir versline žvejyba 
natūraliuose vidaus 
vandenyse ir jūros 
akvatorijoje bei užtikrinanti 
tausojamąjį išteklių 
naudojimą. 

Vidaus vandenyse – skatinama modernizuoti ekologinę tvenkinių 
žuvininkystę plėtojančius ūkius 

Nepažeidžiant ekologinės ir biologinės vandens išteklių pusiausvyros bei 
vandens išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų, skatinama 
plėtoti poilsio, vandens sporto, rekreacijos (įskaitant rekreacinę žvejybą), 
kaimo turizmo veiklas taip pat verslinę žvejybą. 

Jūroje - skatinama žvejybos laivų modernizavimas, siekiant pagerinti 
energijos vartojimo efektyvumą, saugą laivuose, darbo ir higienos sąlygas, 
užtikrinti žvejybos įrankių selektyvumą ir pažangių žvejybos metodų 
taikymą. Diegti pažangias technologijas žvejybos sektoriuje. Skatinama 
akvakultūra, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata 
bei gerovė. 

 
478. Molingų žemumų agroekosistemose ir kitose vietovėse su potencialiai derlingais dirvožemiais bei dirvožemio 

vandens ir oro režimą reguliuojančiomis melioracijos sistemomis numatomas intensyvus žemės ūkis. 
Likusiose ekologiškai jautriose, nenašių žemių teritorijose žemės ūkis plėtojamas taikant tausojamosios 
žemdirbystės sistemas. Visoje šalies teritorijoje žemės ūkio vystymui išlieka bendrieji geros ūkininkavimo 
praktikos reikalavimai žemės ūkio veiklos subjektams, apimantys našių žemės ūkio naudmenų ploto 
išsaugojimą, jų dirvožemių ūkinių savybių gerinimą, geros ūkinės ir aplinkosauginės būklės palaikymą. Šių 
reikalavimų laikymasis ir gyvybingų ūkių veikla užtikrinama diferencijuotomis valstybės finansinės paramos 
priemonėmis, taip pat teisės aktų nuostatomis, įpareigojimais žemės naudotojams ir įstatymų laikymosi, 
kontrole. 

479. Kitos nuostatos dėl ūkinio teritorijų naudojimo: 

479.1. vystant ūkines veiklas, geologinės aplinkos išsaugojimui bei aplinkosauginių priemonių užtikrinimui 
vadovautis ekogeologinių rekomendacijų žemėlapiais bei naujausia žemės gelmių išteklių registro 
informacija; 
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479.2. numatyti specifines tvaraus ūkininkavimo iniciatyvas skatinančias priemones karstiniame regione, 
išsiskiriančiame ypatingu jautrumu žmogaus ūkinės veiklos poveikiui. 

 

MOBILUMAS IR PASLAUGOS 

480. Siekiant gerinti gyvenimo kokybę ir susisiekimo sąlygas kaimo vietovėse, mažinti oro ir triukšmo taršą, 
sumažinti valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga ilgį iki 20 proc. nuo viso bendro valstybinės reikšmės 
kelių tinklo ilgio. 

481. Retai urbanizuotose vietovėse, priskirtose aukšto ir vidutinio lygmens mobilumo paslaugų 
teritorijoms,  didinti viešojo transporto stotelių pasiekiamumo procentą 1 km atstumu, prioritetą teikiant 
blogiausią rodiklį turinčioms Šakių, Rietavo, Kazlų Rūdos ir Kaišiadorių rajono savivaldybėms. 

482. Diegti viešojo ir bevariklio transporto integralumą užtikrinant galimybę rinktis kombinuotas keliones arba 
keliavimą viešuoju transportu pervežant ir bevarikles transporto priemones.  

483. Įveiklinti naują LR BP numatytą dalijimosi sprendinių ir VT koordinavimo, plėtros bei organizavimo agentūrą, 
kuri užtikrintų vieno bilieto ir kitų integruotų paslaugų užsakymo sistemos sukūrimą, leidžiančią vartotojui 
užsakyti ir apmokėti visas transporto paslaugas teikiamas skirtingų tiekėjų, įskaitant ir susisiekimo pagal 
poreikį paslaugas mobilumo kaip teisė teritorijose.  

484. Kuriant naują ar plėtojant esamą infrastruktūrą bei viešąsias erdves, atnaujinant viešojo transporto paslaugas 
teikiančių transporto priemonių parką, užtikrinti SPTŽ (specialiųjų poreikių turintis žmogus) poreikius.  

485. Mobilumo kaip teisės (privežamųjų paslaugų) teritorijose sudaryti sąlygas ir užtikrinti naujų mobilumo 
paslaugų pagal poreikį išvystymą pakeičiant tradicines viešojo transporto paslaugas. 

486. Ikimokyklinio ugdymo prieinamumas kaimo vietovėse didinamas sudarant sąlygas vaikams ugdytis įstaigose 
kuo arčiau jų gyvenamosios vietos. Tam gali būti steigiami moduliniai darželiai, kuriuos prireikus galima 
perkelti iš vienos vietos į kitą. Teritorijose, kuriose ikimokyklinio amžiaus vaikų yra nedaug, taip pat gali būti 
teikiamos mobilios ikimokyklinio ugdymo paslaugos – atvykę specialistai jas gali teikti tam tinkamose 
patalpose (pvz., bendruomenės centre, bibliotekoje, kultūros įstaigoje).  

487. Siekiant išlaikyti optimalų bendrojo ugdymo įstaigų tinklą kaimo vietovėse, ieškoma naujų netradicinių 
plėtros modelių, kuriant įvairius įstaigų tipus, įtraukiant į ugdymo procesą inovacijas bei didinant galimybes 
ugdymo veikloje dalyvauti įvairaus amžiaus asmenims. Plečiamos mokyklų funkcijos (formalios ir 
neformalios), vykdant veiklas kultūros, sveikatos, socialinio darbo, mokinių užimtumo, kaimo turizmo ir kt. 
srityse.  

488. Mokyklų tinklas efektyvinamas užtikrinant patogią mokinių pavėžėjimo sistemą. Siekiant efektyvesnės 
mokyklų tinklo pertvarkos, mokyklų  uždarymo  ir  mokinių  perkėlimo  į  kitas  mokyklas  atveju, iš 
valstybės  biudžeto  finansuojama  50  proc.  vaikų  vežiojimo  paslaugų  išlaidų. 

489. Uždarius mažas kaimo mokyklas, ieškoma alternatyvių sprendimų išsaugoti jų ugdymo aplinką, 
nenaudojamas erdves pritaikant neformaliam švietimui (viešosios mokyklos, viešieji universitetai, 
metodologiniai konsultaciniai centrai, kt.).  

490. Didinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir mažinant netolygumus / socialinę atskirtį tarp miesto 
ir kaimo, gerinama pirminės sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra, stiprinama specializuota 
ambulatorinė pagalba ir skubi pagalba. Pertvarkomas asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklas, plėtojamos 
į šeimą ir bendruomenes orientuotos sveikatos priežiūros paslaugos, išplečiant šeimos gydytojo komandą. 

491. Sprendžiant teikiamų paslaugų prieinamumo ir gydytojų trūkumo problemas, išplečiamas kitų sveikatos 
priežiūros specialistų, pavyzdžiui, slaugytojų ir vaistininkų, vaidmuo, užtikrinamas reguliarus pacientų 
lankymas namuose (mobilios sveikatos priežiūros paslaugos namuose) ir / arba jų pavėžėjimas iki įstaigų, 
teikiančių atitinkamas paslaugas.  

492. Kaimo vietovėse didelis dėmesys skiriamas transporto paslaugų vystymui ir bendradarbiavimui šioje srityje 
tarp skirtingo lygmens sveikatos priežiūros įstaigų, savivaldybių socialinių ir transporto tarnybų.  
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493. Siekiant sparčiau diegti nuotolines konsultacijas bei kitas pažangias sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
formas, pasinaudojant šiuolaikinėmis technologijomis didinama prieiga prie informacinių ir ryšių 
technologijų, skatinamas jų naudojimas ir gerinama kokybė kaimo vietovėse.  

494. Dėl didesnių skurdo ir socialinės atskirties rodiklių kaimo vietovėse didelis dėmesys skiriamas socialinių 
paslaugų plėtrai. Užtikrinamos kompleksinės paslaugos (pavyzdžiui, dienos centrų paslaugos, laikino 
atokvėpio paslaugos, integralios socialinės paslaugos namuose) vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus 
asmenims, kuriems reikalinga priežiūra. 

495. Organizuojant socialines paslaugas kaimo vietovėse, skatinamas NVO ir vietos valdžios bendradarbiavimas, 
vietinių bendruomenių įtraukimas, savanorystė. Prioritetas teikiamas nestacionarių socialinių paslaugų 
plėtrai ir paslaugoms namuose. 

496. Didėjant senyvo amžiaus asmenų skaičiui, vykstant emigracijos procesams, kai paliekami neprižiūrimi senyvo 
amžiaus tėvai, didelis dėmesys skiriamas integruotų slaugos ir globos paslaugų institucijoje ir / ar namuose 
teikimui, koordinuojant įvairių institucijų veiklą. Remiami NVO projektai, skatinantys senyvo amžiaus asmenų 
lankymą namuose.  

497. Vystant geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų plėtrą ir prieinamumą, skatinamas 
atskirųjų sistemų įrengimas (kelių mažų miestelių ir (ar) kaimų prijungimas prie bendrų vandens tiekimo ir 
nuotekų surinkimo tinklų, vandens gręžinių ar nuotekų valymo įrenginių statyba grupei namų).  

498. Skatinti efektyvesnį atliekų rūšiavimą ir vystyti antrinių žaliavų konteinerinio tinklo plėtrą.  

499. Skatinti individualiai šildomų namų ūkių perėjimą prie netaršių ir mažo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio technologijų.  

500. Elektros energiją gaminančių vartotojų plėtros skatinimas privačiuose namuose, įsirengiant  nedidelės galios 
saulės jėgaines.  

 

PRIDĖTINĖS VERTĖS AUGIMO SĄLYGOS 

501. Ekologiškas, ekonomiškas (tausojantis) žemės ūkis ir gyvybingos kaimo vietovės grindžiamos agroekosistemų 
diferenciacija pagal jų geoekologinį ir agroekologinį potencialą, jų atsparumu antropogeniniam poveikiui, bei 
gebėjimu tą poveikį asimiliuoti arba neutralizuoti.  

502. Valstybės parama, įskaitant ES lėšas, siekiama suvienodinti ūkininkavimo galimybes, priklausomai nuo 
skirtingų gamtinių – ekologinių sąlygų, dirvožemių našumo balo, esamos bei numatomos pagerinti kelių, 
melioracijos įrenginių ir kitos techninės žemės ūkio infrastruktūros objektų būklės. 

503. Siekiant tvarumo, pagal teritorijų planavimo dokumentus numatomi intensyvaus ūkininkavimo apribojimai 
ir ekstensyvaus žemės naudojimo arealai (zonos), taikant ekologinio kompensavimo priemones. 

504. Siekiama, jog visi prekinę žemės ūkio produkciją auginantys ūkiai, nepriklausomai nuo jų dydžio, būtų 
konkurencingi, stabilių žemės valdų ribų, racionaliai naudojantys žemę, turėtų plėtros perspektyvas. 

505. Žemės ūkio teritorijų našumo palaikymas ir ilgalaikis derlingumas užtikrinamas: 

506.1.  nustatant sąlygas specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų rengimui, jose suformuluojant 
principus dėl atskiroms funkcinėms zonoms labiausiai tinkamų žemės ūkio veiklos vystymo 
krypčių.  Žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose, rekomenduojamam žemdirbystės sistemų 
diegimui išskiriamos prioritetinės intensyvaus ūkinio naudojimo ir tausojamojo ūkinio naudojimo 
teritorijos.  Taip pat iš jų numatomos teritorijos, kuriose pagal suformuluotus atrankos kriterijus  galėtų būti 
vystomi esami ar steigiami nauji ekologiniai ūkiai, įveisiami miškai, formuojami gamtinio karkaso elementai 
ir parenkamos priemonės ekosistemų būklės gerinimui.  

506.2.  įgyvendinant parengtų teritorijų planavimo dokumentų nuostatas. Tam galėtų būti panaudota ES 
paramos ir valstybės lėšos remiant žemės ūkio veiklą, kurioje taikomi inovatyvūs agrotechniniai sprendimai, 
leidžiantys sumažinti aplinkos taršą, gerinantys dirvožemio būklę, formuojantys gamtinio karkaso 
elementus. 



 

 

KONKRETIZUOTI SPRENDINIAI. TERITORINIŲ ELEMENTŲ VYSTYMAS 
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas 

27 

 

 

506. ES paramos, valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšomis tikslinga finansuoti priemones žemės ūkio paskirties 
teritorijų tvarkymui, jų tarpe savivaldybių teritorijų ar jų dalių žemėtvarkos schemų rengimą ir, kur tai 
ekonomiškai pagrįsta, žemės konsolidacijos projektų rengimą ir įgyvendinimą.  

507. Modernizuoti kaimo vietovėse žemės ūkį: diegti pažangias technologijas (mašinų mokymosi algoritmai, 
robotizuoti ūkiai) ir bendradarbiauti su mokslininkais ir tyrėjais. 

508. 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. 

509. Skatinti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą medžiagų perdirbime ir produktų gyvavimo ciklo 
pratęsime, taip užtikrinant lengvesnį žiedinės ekonomikos principų pritaikymą žemės ūkyje. 

510. Atnaujinti ūkinę-komercinę veiklą visuose rezervuotuose nuosavybės teisėms atkurti ir šiam tikslui 
nepanaudotuose valstybiniuose miškuose, juos pardavus aukcionuose arba priskyrus valstybinės reikšmės 
miškams, arba priskyrus naudoti pagal tikslinę paskirtį Valstybinių miškų urėdijai.  

511. Siekiant padėti smulkių valdų (vidutiniškai 3,3 hektaro) ūkiams išlikti rinkoje bei prisidėti prie tvarios miškų 
ūkio plėtros, skatinti finansinėmis ir kt. priemonėmis privačių miškų ūkio ekonominį efektyvumą ir 
konkurencingumą.  

512. Gerinti miško kelių tinklo būklę bei plėtoti  rekreacinę infrastruktūrą miškuose. 

513. Plėtoti turizmo formas, susijusias su kaimo vietovėse esančiais turizmo resursais (kultūrinį, religinį, dvarų, 
konferencinį, etnografinį turizmą ir kt.). 

 

VIETOS IDENTITETAS IR KULTŪRINĖ APLINKA 

514. Vietos savitumo išsaugojimas ir kultūrinių paslaugų plėtojimas. Vystant veiklas kaimo gyvenamosiose 
vietovėse, išsaugoti jų savitumą, autentiškumą, puoselėti skirtingiems etnografiniams regionams būdingus 
bruožus. 

515. Stiprinti kultūrinio kraštovaizdžio, materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo bei kultūros paslaugų 
sinergiją vietos lygmeniu.  

516. Tvariai naudoti ir įveiklinti kultūros paveldo objektus, vietoves, pritaikant juos visuomenės ir ypač vietos 
bendruomenių reikmėms. Skatinti vietos bendruomenes aktyviai dalyvauti kultūros paveldo išsaugojimo ir 
puoselėjimo procesuose, skatinti jų įtraukimą į kultūrinio turizmo vystymą. 

517. Ateities finansavimo prioritetus teikti „minkštosioms“ investicijoms, planuojant ir nukreipiant lėšas į turinio 
kūrimą, kompetencijų kėlimą ir visuomenės įtraukimą vietos lygmeniu.  

518. 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.). 

519. Apjungti atskirus vietos kultūros objektus į kompleksines paslaugas teikiantį tinklą – kultūros paslaugų 
sistemą.  

520. Regionuose plėtoti aukštos kokybės kultūrines paslaugas pritraukiant kultūrinį turinį iš urbanistinių centrų, 
bei tam pritaikant vietos infrastruktūrą. Pritaikant infrastruktūrą orientuotis ne tik į tiesiogines kultūros 
sklaidos funkcijas, bet ir universalesnius socialinės aplinkos gerinimo tikslus. Kokybiško kultūrinio turinio 
sklaidai panaudoti ir alternatyvias erdves, paveldo objektus, viešąsias erdves. išnaudoti vietos lygmeniu gerai 
išvystytą bibliotekų ir kultūros centrų tinklą. 

521. Mažinti didelius kultūrinio turinio vartojimo skirtumus skirtingose geografinėse vietovėse ir tarp skirtingų 
visuomenės grupių.  

522. Siekiant didinti kultūros vertės sąmoningumą ir kelti kultūros vartojimo lygį, skatinti kultūros paslaugų ir 
edukacijos regionuose prieinamumą, sudarant vienodas galimybes gyventojams, ypač vaikams ir jaunimui, 
gauti kultūros paslaugas. Nuo rajonų centrų labiau nutolusiose savivaldybėse, kaimo vietovėse užtikrinti 
bendrųjų kultūros edukacijos paslaugų prieinamumą.  
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523. Įgalinti vietos bendruomenes naudoti vietos kultūros turinį ir išteklius konkrečioms jų problemoms spręsti, 
bei identitetui kurti ir palaikyti. Sukurti paskatas ir pritaikyti priemones vietos bendruomenėms stiprinti, 
teikti pagrindą ir stimulą jų veiklai. 

524. Sudaryti sąlygas bendruomenėms ir vietos suinteresuotosioms šalims teikti bazines kultūros paslaugas vietos 
lygmeniu, stiprinant vietos gyvybingumą.  

525. Vietos atminties ir bendruomenės raiškos erdvės. Kultūros paveldo išteklių saugojimas, naudojimas, 
pritaikymas šiuolaikinėms kaimo bendruomenių reikmėms ir įveiklinimas padeda išsaugoti vietos dvasią 
(genius loci) bei individualizuoti bendruomenių raiškos erdves ir saviraiškos priemones. Kaimo 
bendruomenių puoselėjami papročiai ir tradicijos išryškina etnografinių regionų skirtumus, o jų palaikymas 
užtikrina sklandžią nematerialaus paveldo sklaidą. Tautinių mažumų puoselėjamas tautinis paveldas 
praturtina kaimo vietovių kultūrą  ir darniai papildo kaimo bendruomenių identitetą savitais , dažnai 
reliktiniais, bruožais, kurie savo ruožtu prisideda prie vietos dvasios individualumo. Numatoma: 

525.1. Apklausomis bei kompleksinio planavimo sprendiniais identifikuoti kultūros paveldo išteklius, svarbius 
vietos bendruomenių tapatumo vietos dvasiai išsaugojimui, juos įveiklinti vietos bendruomenių reikmėms; 

525.2. Numatyti edukacines priemones, padėsiančias puoselėti vietos bendruomenių tradicijas ir papročius; 
numatyti ekonomines vietos bendruomenių raiškos erdvių palaikymo priemones, skatinti vietos mecenatyste 
šių erdvių palaikymui, pritaikymui ir įveiklinimui; 

525.3. Saugoti ir įveiklinti etnografinių kaimų, bažnytkaimių, miestelių kultūros paveldo išteklius. Juos naudoti 
ir įveiklinti vietos bendruomenių reikmėms. 

525.4. Skatinti kaimo turizmą bei vietos tradicijų ,papročių pažinimą, įveiklinant urbanistinio bei 
architektūrinio  kultūros paveldo vietoves ir  objektus – kaimus bei dvarus, dvaro sodybas. 

525.5. Išnaudoti atsikuriančią dvarų kultūrą kultūros paveldo objektų pažinimui bei tvariam naudojimui. 

525.6. Integruoti dvarus į agrarinę šalies kultūrą, didinti jų pažinimo sklaidą bei integravimą į agrarinio turizmo 
infrastruktūrą. 

525.7. Skatinti žiedinės ekonomikos kultūros paveldo apsaugos bei pritaikymo procesuose diegimą. 

525.8. Puoselėti ir palaikyti vietos amatus, tradicinius gamybos būdus, žemdirbystę, sodininkystę, žvejybą bei 
kulinarinį paveldą. Šiam tikslui naudotis kultūros paveldo objektais, vietovių vertingosiomis savybėmis. 

525.9. Skatinti ir palaikyti  tradicinių renginių, švenčių kultūros paveldo vietovėse ir objektuose rengimo 
tradiciją. 

 

KULTŪROS PAVELDO ĮVEIKLINIMAS IR TVARUS KULTŪROS PAVELDO  IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS 

526. Išsaugoti ir tinkamai įveiklinti kultūros paveldo ištekliai miesteliuose, kaimuose, etnografiniuose kaimuose, 
jų dalyse bei dvaruose, dvarų sodybose, dvarvietėse bei jų dalyse padeda vietos bendruomenėm puoselėti 
vietos kultūrine ir etnokultūrinę tapatybę, suteikia tvirtą pamatą kultūrinei kaimo kultūros raiškai, 
pritraukia turistinius srautus, skatina lokalią rekreaciją, ugdo kaimo kultūros paveldo pažinimą. Šiam tikslui 
pasiekti numatoma integruoti miestelius, kaimus ir dvarus, jų dalis į darnios plėtros procesus: 
526.1. Sukurti teritorijų planavimo metodiką, pritaikant kompleksinių teritorijų planavimo dokumentus 
integruotiems  kaimų apsaugos, naudojimo ir pritaikymo šiuolaikinaims žmogaus  poreikiams;  

526.2. Sukurti teisines prielaidas kaimiškojo kultūrinio kraštovaizdžio apsaugai bei integravimui į teritorijų 
planavimo dokumentų rengimo procesus; prioritetas teikiamas kaimiškojo kultūrinio kraštovaizdžio 
išsaugojimui ir darniam vystymui, nepažeidžiant vertingųjų savybių;  

526.3. Skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą kultūros paveldo vietovėse, kompleksiniuose ir 
pavieniuose objektuose.Prioritetas teikiamas šaltiniams, vizualiai neužgožiančiams nustatytų vertingųjų 
savybių.  

526.4. Nustatyti visų saugomų vietovių paveldosaugos reikalavimus, tvarkymo ir veiklos plėtojimo sąlygas bei 
apribojimus;  
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526.5. Integruoti dvarų , dvarų sodybų paveldosaugos reikalavimus, įskaitant vizualinės apsaugos nuostatas, 
į visus teritorijų planavimo dokumentus 

526.6. Sukurti teisines prielaidas, diferencijuoti kaimų ir dvarų kultūros paveldo išteklių apsaugos priemones, 
atsižvelgiant į jų kultūrinę, meninę vertes, išlikimo laipsnį, retumą, svarbą vietos bendruomenėm;  

526.7. Sukurti teisines prielaidas kaimų ir dvarų kultūros paveldo išteklių  lengvesniam naudojimui, 
pritaikymui, įveiklinimui, nedarant žalos nustatytoms vertingosioms savybėms arba jas minimaliai 
pažeidžiant; Prioritetą teikti kultūros paveldo išteklių įveiklinimui tradicinėms vietos bendruomenių 
reikmėms. 

526.8. Skatinti žiedinę ekonomiką pritaikant, naudojant ir įveiklinant kaimų ir dvarų kultūros paveldo išteklius. 
Prioritetiniai tvarkybos darbai – remontas, restauravimas, pritaikymas tradicinėms vietos bendruomenių 
reikmėms, nepažeidžiant nustatytų vertingųjų savybių; 

526.9. Naudojantis   vietos dvasios identiteto apsaugos ir įveiklinimo priemonėmis, edukacija, puoselėti ir 
išryškinti kaimų ir dvarų kultūros, susietos su priklausomybe etnografiniam regionui, identitetą; didinti kaimų 
ir dvarų kultūrų nematerialaus paveldo sklaida; 

526.10. Skatinti ir palaikyti kaimų amatų tradicijas, vietos papročius kaip nematerialaus paveldo sklaidos 
šaltinius. 

526.11. Skatinti ir remti  edukacines programas, supažindinančias su paveldosaugos tikslais, principais ir 
priemonėm, įtraukiant vietos amatininkus, kultūros paveldo apsaugos specialistus. Skatinti jų 
bendradarbiavimą; 

526.12. Taikyti priemones  klimato kaitos poveikio kultūros paveldo ištekliams kaimuose ir dvaruose 
prevencijai ar poveikio mažinimui;  

526.13. Skatinant paveldo apsaugos specialistų,  kaimų bendruomenių ir dvarų savininkų  bendradarbiavimą, 
siekiant išmokyti vietos bendruomenes tinkamai atlikti kultūros paveldo objekto priežiūros darbus (įskaitant 
remontą), kurti edukacinę tokių darbų programą,  mokymo bazes bei internetines platformas. 

526.14. Skatinti vietos bendruomenės įdarbinimą kaimų ir dvarų kultūros paveldo išteklių turizmo 
aptarnavimo infrastruktūroje, kultūros paveldo apsaugos savanorių ugdymą, rengiant mokymo programas. 

526.15. sukurti teisines prielaidas kultūros paveldo objektų išsaugojimo ir  įveiklinimo kaimuose ir dvaruose 
fondų steigimui,  skatinti mecenatų, finansuojančių kultūros paveldo apsaugą ir pritaikymą, instituto 
atsiradimą.  

 

ATSPARUMAS KLIMATO KAITAI 

527. Atsižvelgiant į klimato kaitos tendencijas bei siekiant tinkamai aprūpinti žemės ūkį vandens ištekliais, atlikti 
geriamojo, irigacinio ir pramoninio vandens išteklių perspektyvinio poreikio įvertinimą. 

528. Įvertinti ekonominį pagrįstumą ir numatyti valstybinį skatinimo mechanizmą (įtraukiant ir kitas alternatyvios 
energetikos rūšis) švarios sekliosios geoterminės energetikos kaimo vietovėse aktyvesniam vystymui, 
užtikrinant klimato atšilimą lemiančių dujų emisijos patekimo į atmosferą mažinimą, bendrą oro taršos šalyje 
mažėjimą, klimato kaitos problemų dalinį sprendimą. 

529. Atsižvelgiant į ES klimato kaitos ir energetikos politiką, kurioje numatyta, kad kaip viena iš priemonių, 
mažinančių į atmosferą išmetamų šiltnamio dujų kiekius, vis aktualesnis tampa geologinis CO2 dujų 
saugojimas žemės gelmių ertmėse, atlikti CO2 geologinio saugojimo savo teritorijoje vertinimą.  Pirmiausia, 
turi būti įvertintos CO2 „sugavimo“, transportavimo bei geologinio saugojimo sąlygos, nurodant galimas CO2 
saugojimo vietas ir teritorijas, kuriose CO2 saugyklų įrengimas negalimas arba pagrįstas visiškas jų 
atsisakymas. 
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URBANISTIKOS POLITIKOS KAIMO VIETOVĖSE, BIOPRODUKCINIO ŪKIO PLĖTOJIMO  GAIRĖS 

530. Siekiant gerinti kaimo įvaizdį, stabdyti kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimą, sudaryti didesnes veiklos 
galimybes kaime gyvenantiems darbingo amžiaus žmonėms, formuojama gyvybingų ūkių bei vystoma kaimo 
gyvenamųjų vietovių sistema:  

 
530.1. kaimo teritorijų lokalių centrų (mažesni miestai ir stambios kaimo gyvenvietės, įskaitant miestelius), 
kuriuose koncentruojamos administracinės, paslaugų ir aptarnavimo funkcijos, prioritetinis vystymas. Kaimo 
teritorijų lokalinių centrų skaičius nustatomas rengiant savivaldybių teritorijų bendruosius planus ir gali būti 
po 1–2 kiekvienos seniūnijos teritorijoje, atsižvelgiant į gyventojų kasdieninio aptarnavimo objektų išdėstymą 
bei pasiekiamumą. Šiose gyvenvietėse valstybės ir savivaldybių lėšomis kuriama socialinė infrastruktūra, 
tvarkomas gerbūvis. 

530.2. vidutinio dydžio ir smulkiųjų kompaktiškai užstatytų kaimo gyvenviečių tvarkymas ir privažiavimo kelių 
būklės pagerinimas; 

530.3. likusių kaimų ir vienkiemių funkcionavimo poreikio ir tolesnio naudojimo perspektyvų nustatymas. Iš 
jų esamų gyvenamųjų sodybų, pritaikytų ūkių centrams, renovacija ir naujų ūkininkų sodybų kūrimas turėtų 
būti planuojamas tik pagal kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, pagrindžiančius ūkio žemės valdų plėtrą, 
gamybos apimtis ir vietos parinkimą gyvenamojo namo bei gamybinių pastatų išdėstymui; 

530.4. gerinti vietinės reikšmės kelių, reikalingų susisiekimui iš visų kaimo gyvenamųjų vietovių su gyventojų 
aptarnavimo centrais ir darbo objektais, tinklą. 

 

 

TREČIAS SKIRSNIS 

GAMTINĖS TERITORIJOS – EKOLOGINIO BALANSO PAGRINDAS 

GYVYBINGA GAMTINĖ APLINKA 

531. Siekiant stabdyti biologinės įvairovės mažėjimą, su tuo susijusius neigiamus padarinius daugeliui ekosistemų 
paslaugų, tokių kaip buveinių geros būklės užtikrinimas, apdulkinimas, gėlo vandens kiekio ir kokybės 
reguliavimas, dirvožemio formavimas, potvynių reguliavimas bei užtikrinant ekologinius ryšius, kuriuos 
suteikia žalia ir mėlyna infrastruktūra, prisidedant prie miesto ir kaimo ekosistemų sujungimo bei natūralių 
teritorijų etalonų išsaugojimo, biologinės įvairovės išsaugojimui teikiami prioritetai: 

531.1. išsaugoti esamą bioįvairovės tinklą, sukuriant reikiamas prevencines bei technines priemones. 
Išsaugoti natūralių teritorijų etalonus, užtikrinti ir formuoti optimalias biologinės įvairovės raiškos sąlygas; 

531.2. suteikti galimybes tvariam, tolydžiam ir teritoriškai pagal naudojimo normas ir kirtimo būdus 
diferencijuotam miško ūkiui, siekiant išlaikyti ir didinti miškų ekosistemų biologinę įvairovę bei ekologinį-
kompensacinį potencialą; 

531.3. sudaryti teisines ir fizines prielaidas bei paskatos priemones pažeistų ar sunaikintų ekosistemų 
atkūrimui, kitų teritorijų geoekologinio potencialo atkūrimui taikant natūralias ir (arba) technines priemones; 

531.4. užtikrinti tvarų santykinai natūralių ekosistemų ūkinį naudojimą, vengiant neigiamo poveikio 
biologinei įvairovei bei  moksliškai pagrįstą ir teritoriškai tolygiai paskirstytą ypač vertingų gamtinių teritorijų 
formavimą bei apsaugą; 

531.5. tobulinti teisines prielaidas gamtiniu požiūriu vertingų teritorijų apsaugoje dalyvauti visuomeninėms 
organizacijoms ir privačios žemės savininkams; 

531.6. sukurti ir palaikyti darnų ir gyvybingą gamtinį tinklą (ekologinius koridorius), vaidinantį ypatingai 
svarbų vaidmenį biologinės įvairovės geros būklės palaikymui, stiprinimui ir rūšių migracijai; parengti rūšių ir 
buveinių atrankos gaires, kurios padėtų užtikrinti, kad iki 2030 m. bent 30 proc. saugomų rūšių ir buveinių, 
kurių būklė šiuo metu nėra gera, taptų geros būklės arba būtų matoma aiški būklės gerėjimo tendencija; 
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531.7. siekiant pagerinti paviršinių ir gruntinių vandenų būklę sukurti teisines prielaidas, ribojančias paviršinių 
ir gruntinių vandenų taršą iš urbanizuotų ir žemės ūkio teritorijų. Tobulinti moksliškai pagrįstas maisto 
medžiagų balansavimo priemones ir jų realizavimo instrumentus, kurios padėtų sumažinti azoto, fosforo ir 
kitų cheminių medžiagų emisiją į paviršinius ir gruntinius vandenis; 

531.8. veisti apsauginius želdinius (medžius, krūmus, žolynų juostas), kaip paviršinių vandens telkinių taršos 
prevencijos priemonę; 

531.9. užtikrinti sistemingą ir nuolatinę valstybei priklausančių melioracijos infrastruktūros priežiūrą; 

531.10. siekiant pagerinti žemės ūkio ekosistemų būklę, atsparumą klimato kaitai, rizikai aplinkai ir 
socialiniams bei ekonominiams sukrėtimams, bendradarbiauti su ūkininkais siekiant padėti jiems pereiti prie 
visiškai tvaraus ūkininkavimo ir skatinti juos tai daryti; tobulinti esamą bendrą žemės ūkio politiką, skatinant 
taikyti ekologines sistemas ir rezultatais grindžiamas išmokų sistemas; 

531.11. sumažinti neigiamą poveikį pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms, įskainant poveikį jūros dugnui dėl 
žvejybos, dalyje upių atkurti natūralias tėkmes, gerinant sąlygas migruojančioms žuvims; 

531.12. ekologiškai nuskurdintose žemės ūkio veiklai naudojamose teritorijose įveisti bent 10 proc. žemės 
ūkio paskirties įvairaus dydžio želdinių juostas, bei grupes, ar masyvus taip pat formuoti dirbtines pelkes ar 
vandens telkinius pagal žemės naudmenų sklypų išdėstymą planuojančius dokumentus – žemėtvarkos 
projektus ar kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;  

531.13. išsaugoti arba atkurti   biologine įvairove turtingus kraštovaizdžio elementus. 

532. Įvertinti ir numatyti biologinės įvairovės apsaugos tikslais: 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. Saugant biologinę įvairovę, kraštovaizdžio estetines, 
istorines vertybes, erdvių santykį, nustatyti regioninės reikšmės saugotinas kraštovaizdžio panoramas bei 
atvirų kraštovaizdžių teritorijas (aukštapelkės, pievos), kuriose ribojamas želdinių įveisimas. Saugotini arealai 
ir kraštovaizdžiai bei jų apsaugos nuostatos integruojami žemesnio lygmens teritorijų planavimo 
dokumentuose. 

533. Kraštovaizdžio apsaugos ir naudojimo politikos nuostatos: 
533.1. Sukurti prielaidas ir galimybes savaime reikštis natūraliems kraštovaizdį stabilizuojantiems procesams, 
kurie užtikrintų santykinai natūralaus kraštovaizdžio, taip pat ir gamtiniam karkasui priskiriamų teritorijų 
natūralumo išsaugojimą, o silpno geoekologinio potencialo teritorijose jo savaiminio atsistatymo arba 
tikslingos renatūralizacijos galimybes; 

533.2. sukurti žemės melioracijos ir dirvožemio kultūrinimo darbų metu ekologiškai nuskurdinto agrarinio 
kraštovaizdžio teritorijų, kuriose reiškiasi neigiami dirvožemio, paviršinio ir požeminio vandens, biologinės 
įvairovės kokybės pokyčiai, savaiminio ar dirbtinio atsikūrimo teisines prielaidas. Tai realizuojama tikslingai 
didinant agrarinio kraštovaizdžio geoekologinį potencialą, sykiu nustatant sąlygas žemės ūkio naudmenų ir 
dirvožemio derlingumą užtikrinančių savybių apsaugai; 

533.3. saugoti ekologiškai tvarius agrarinius kraštovaizdžius (miškingus, pelkėtus, ežeringus), nuostatas 
formuojant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose; 

533.4. agrarinėse teritorijose, kur yra didžioji dalis nuskurdintų, ekologiškai, nepilnaverčių gamtinio karkaso 
zonų, vandens telkinių, stiprinant kraštovaizdžio ekologines funkcijas turi būti mažinami, kontroliuojami 
erozijos procesai, palaikomas ir didinamas kraštovaizdžio mozaikiškumas, subalansuotai vykdomas 
melioracijos sistemų palaikymas, vandentėkmių vagų renatūralizacija, atkuriamos ar pritaikomos naujai 
veiklai pažeisto ekologinio potencialo teritorijos, saugoma biologinė įvairovė, ribojamas gamtinių išteklių 
naudojimas; 

533.5. įteisinti pajūrio–pamario kraštovaizdžio vizualinės apsaugos zoną, apimančią Kuršių neriją, Kuršių 
marias ir iki 10 km pločio žemyninės pakrantės juostą, įskaitant Nemuno deltą ir Klaipėdos gūbrį; 

533.6. siekti, kad šalies pasienio teritorijos, patenkančios į vizualinio estetinio potencialo arealus ir vietoves, 
kurioms nustatytas ypač raiškios ir vidutinės vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų, pusiau uždarų ir 
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uždarų erdvių kraštovaizdis (Lazdijų, Kalvarijos, Zarasų, Vilniaus r. ir kt. savivaldybės ar jų dalys), 
reprezentuotų regionui ar arealui būdingą kraštovaizdį; 

533.7. rengiant žemesnio lygmens dokumentus įvertinti ir padidinti valstybinių parkų išskirtinės vertės 
suvokimą, sudaryti prielaidas apsaugos ir tvarkymo priemonėms valstybiniuose parkuose numatyti (rengiant 
teritorijų planavimo ar kitus dokumentus) ir įgyvendinti; 

533.8. prisidėti prie geoekologinių, kultūrinių bei rekreacinių kraštovaizdžio funkcijų stiprinimo; įteisinti 
vizualinio estetinio potencialo vertinimą ir jo panaudojimą teritorijų planavimo dokumentų rengime, ypač 
rajonų (savivaldybių) ir vietos lygmenyse; Į teritorijų planavimo dokumentus įtraukti nuostatas dėl 
kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo išsaugojimo; 

533.9. sudaryti sąlygas išskirtinės vertės agrarinių teritorijų kraštovaizdžius identifikuoti, palaikyti, puoselėti 
ir eksponuoti. Tikslinga būtų vertingąsias agrarinio kraštovaizdžio savybes nagrinėti keliais skirtingais pjūviais: 

533.9.1. žemės naudmenų pagrindu išskiriant vertingus tikslingai (žemės reformų metu) suformuoto ir 
organiškai susiformavusio agrarinio kraštovaizdžio fragmentus su jam būdinga gyvenviečių sistema bei savita 
žemėnaudos ir žemėvaldos struktūra. Iš jų atskirai  išskiriami arealai, kuriuose kuriamas perspektyvai 
pritaikytas kultūrinis kaimiškasis agrarinis kraštovaizdis, atitinkantis pagrindinius reikalavimus šiuolaikinės 
našios žemės ūkio technikos darbui pritaikytų, racionalaus dydžio darbo sklypų formavimui, privažiavimo 
kelių,  laukų, vandens ir gamybinių objektų apsauginių želdinių išdėstymui; 

533.9.2. remiantis semantine kraštovaizdžio samprata, išskirti istorinio agrarinio kraštovaizdžio arealus bei 
juos reprezentuojančius panoraminius vaizdus; 

533.9.3. išskirti tipingus ir unikalius agrarinio kraštovaizdžio fragmentus reprezentuojančius kelius ar jų 
atkarpas.  

533.10. ekologiškai jautriose eroduojamų moreninių kalvynų, smėlingų kopynų ir paslėnių teritorijose 
numatyti kraštovaizdį tausojančios ūkinio naudojimo formas ir technologijas, prioritetas skiriamas 
kraštovaizdžio mozaikai atkurti, jai palaikyti ir didinti, vengiant ypač didelio ploto žemės ūkio naudmenų 
formavimo, naudmenų kontūrus derinant prie reljefo formų, kitų natūralių gamtinių ribų; 

533.11. išsaugoti vertingus ir jautrius gamtinius elementus – takoskyrų kraštovaizdžio natūralią struktūrą, 
upių slėnių, ežerų duburių ir žemyninių kopų kraštovaizdį; stabdyti dirvožemių struktūros degradavimą 
kalvotuose arealuose; pertvarkant melioracijos sistemas nekeisti bei atkurti natūralaus hidrografinio tinklo 
struktūrą ir optimizuoti sureguliuotų vandens telkinių hidrologinį režimą. 

534. Į gamtinio karkaso teritorinę struktūrą integruojami gamtos, o kai kuriais atvejais ir kultūros paveldo objektai 
(dvarų parkai, istoriniai želdynai, kapinės), taip pat ir etniniams regionams būdingi architektūrinius ir 
apželdinimo bruožus išlaikiusios sodybos, sodybvietės, kaimai ir kaimavietės, formuojančios organiškai 
susiformavusius konkrečioms gamtinės sąlygoms būdingus etaloninio kraštovaizdžio arealus.  

 

TVARIAI NAUDOJAMI IŠTEKLIAI 

535. Kietųjų naudingųjų iškasenų detaliai išžvalgyti, parengtiniai ir prognoziniai ištekliai iki 2030 metų suskirstomi 
į dvi grupes: naudojami / vystomi ir suspenduoti. Į naudojamų / vystomų grupę patenka naudojami kietųjų 
naudingųjų iškasenų telkiniai, taip pat parengtiniai išžvalgyti telkiniai ir prognoziniai plotai, kurie nepatenka 
į saugomų teritorijų ribas. Įsisavinant šios grupės žemės gelmių išteklius, atliekamos visos procedūros, 
siekiant jų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka. Į suspenduotų grupę patenka tie, kurie pilnai išsidėstę 
saugomų teritorijų ribose ir nėra pradėti naudoti. Iš viso iki 2030 metų bus suspenduoti 365 kietųjų 
naudingųjų iškasenų objektai, iš kurų 47 detaliai išžvalgyti telkiniai, 267 parengtiniai išžvalgyti ir 51 
prognozinis plotas. Juose iš viso bus suspenduota apie 2,2 mln. m3 kietųjų naudingųjų iškasenų (iš jų apie 0,4 
mln. m3 detaliai išžvalgytų, 1,4 mln. m3 parengtiniai išžvalgytų ir 0,4 mln. m3 prognozinių išteklių). Bendras 
suspenduotų išteklių plotas sudaro apie 70 tūkst. ha. Suspenduotų išteklių grupė yra žemės gelmių išteklių 
rezervas ateities kartoms. Po 2030 metų įvertinamas bendras valstybės žemės gelmių išteklių balansas ir 
sprendžiamas šios grupės tolimesnis statusas. Rengiant žemesnio lygmens kompleksinius teritorijų 
planavimo dokumentus vadovautis aprašytu kietųjų naudingųjų iškasenų suskirstymu. 
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536. Siekiant apsaugoti žemės gelmių išteklius nuo teritorijos užstatymo ar kitų veiksmų, trukdančių juos naudoti 
ateityje, teritorijos planuojamos, įvertinus teritorijų žemės gelmių sandarą ir jų išteklius, numatant ūkinės 
veiklos poveikį žemės gelmių būklei, jų ištekliams ir vertingosioms savybėms. Nenaudojami žemės gelmių 
ištekliai turi būti apsaugoti nuo veiksmų, bloginančių jų kokybę bei gavybos sąlygas. 

537. Žemės gelmių naudojimo planuose, baigus eksploatuoti telkinį parinkti tokią žemės naudojimo paskirtį, kuri 
gali būti lengvai pritaikoma, atsižvelgiant į besikeičiantį klimatą bei gyventojų poreikius. Baigus eksploatuoti 
telkinį žemės naudojimo paskirtį parinkti įvertinus liekaninį kasybos poveikį aplinkai bei atsižvelgiant į 
savivaldybių bendrųjų planų sprendinius, kuriuose, siekiant įgyvendinti rekultivacijos sprendinius, 
naudingųjų iškasenų teritorijoms numatoma daugialypė paskirtis. 

538. Vykdant teritorijų planavimo darbus nenumatyti objektų, kuriems reikalingas taršos leidimas, jau įteisintose, 
taip pat planuojamose vandenviečių apsaugos zonose (VAZ) bei pagrindinių vandeningųjų horizontų mitybos 
srityse, sudaryti sąlygas optimaliai planuoti, valdyti ir kontroliuoti požeminio vandens gavybą, sugriežtinant 
VAZ steigimo ir įteisinimo tvarką, pirmenybę suteikiant vykdomoms įvairių valstybinių programų 
priemonėms, kurios garantuoja didžiausią teigiamą poveikį požeminio vandens kokybei ir jos apsaugai. 

539. Planuojant geoterminių sistemų plėtrą, požeminio vandens kokybės užtikrinimui, geoterminių sistemų 
įrengimas neplanuotinas vandenviečių apsaugos zonose iki 3 a juostos. 

540. Siekiant spartinti istorinių bei šiandien besiformuojančių potencialių taršos židinių likvidaciją, atlikti esamos 
situacijos, susijusios su užterštų teritorijų tvarkymu, kompleksinę (teisinio reguliavimo, įgyvendintų 
priemonių efektyvumo, užterštų teritorijų ekologinės būklės (rizikos), finansavimo galimybių ir pan.) analizę. 
Remiantis atliktos analizės rezultatais, parengti užterštų teritorijų tvarkymo planą, numatant priemones, jų 
įgyvendinimo terminus, atsakingas institucijas ir galimus finansavimo šaltinius. 

541. Siekiant tvaraus išteklių (dirvožemis, miškai, rekreacinės teritorijos) naudojimo suformuoti šie prioritetai: 

541.1. Vadovaujantis LR Seimo ir Vyriausybės parengtu Dirvožemio įstatymo projektu, esamus dirvožemio 
išteklius išsaugoti bei juos pagerinti šiais principais: 

1)  neleisti blogėti dirvožemio būklei, tiesiogiai priklausančiai nuo žmonių veiklos ir gamtinių veiksnių; 

2)  skatinti žemės naudotojus saugiai ir racionaliai naudoti žemę, puoselėti dirvožemio kokybę; 

3)  laipsniškai mažinti žalingų veiksnių poveikį dirvožemiui, įgyvendinant tinkamas jo naudojimo 
priemones; išsaugoti dirvožemio derlingumą ir natūralias savybes; 

4)  mažinti dirvožemio degradaciją nuo vandens ir vėjo erozijos; 

5)  naudojant dirvožemį žemės ūkio, miško žemės ir urbanizuotų teritorijų reikmėms – išsaugoti ir 
atkurti viršutinį derlingąjį sluoksnį ir būdingas dirvožemio savybes; 

6)  stabdyti dirvožemio alinimą dėl žmogaus ūkinės veiklos netinkamai naudojant trąšas, augalų 
apsaugos produktus, nuotekų dumblą ir kitas chemines medžiagas, taip pat dėl intensyvaus žemės 
dirbimo, monokultūrų auginimo, urbanizuotų teritorijų plėtros, masinių miškų kirtimų ir intensyvios 
durpynų eksploatacijos; 

7)  sumažinti bendrą cheminių pesticidų naudojimą ir jų keliamą riziką biologinei įvairovei, ypač 
vabzdžiams apdulkintojams. 

541.2. Sukurti tvaraus dirvožemio naudojimo, jo gyvybingumo palaikymo ir atsistatymo žemės ūkio veiklai 
naudojamose teritorijose teisines prielaidas ir finansines priemones, didinant humuso medžiagų kiekį 
dirvožemyje, gerinant jo kokybę, biogenų ir kitų vandens ekosistemoms pavojingų cheminių medžiagų 
efektyvaus absorbavimo galimybes, sudarant palankias sąlygas naudingųjų dirvos mikroorganizmų raiškai, 
tuo prevenciškai mažinant dirvožemio erozijos, sutankinimo galimybes ir stabilizuojant jo būklę. 

541.3. Sudaryti galimybes tvariam, tolydžiam ir teritoriškai pagal naudojimo normas ir kirtimo būdus 
diferencijuotam miško ūkiui, siekiant išlaikyti ir didinti miškų ekosistemų biologinę įvairovę bei ekologinį-
kompensacinį potencialą. 

541.4. Skatinti miško savininkus ir valdytojus savanoriškų sutarčių ar kitokiu pagrindu prisiimti aplinkosaugos 
apribojimus ar vykdyti ūkinę veiklą, skirtą biologinės įvairovės elementams palaikyti ir išsaugoti,  remti 
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natūralių ekosistemų ir gyvybingų populiacijų išsaugojimą. Aplinkosaugos priemonių įgyvendinimui numatyti 
finansinį skatinimą pasitelkiant BŽŪP strateginius planus ir Sanglaudos fondus 

541.5. Didinti apsauginės paskirties miškų plotus. 

541.6. Veiksmingai naudoti miško kirtimo atliekas biokurui gaminti (kasmet potencialiai galima panaudoti iki 
750 tūkst. kub. metrų miško kirtimo atliekų). 

541.7. Užtikrinti santykinai natūralių naudmenų (miškų, pelkių) ir juose produkuojamų biologinių ir abiotinių 
išteklių tolydų ir tvarų naudojimą. 

541.8. Didinti miško plotus nenašiuose žemės ūkio paskirties žemės plotuose. 

541.9. Padidinti žemės ūkio miškininkystės paramos priemonių įsisavinimą vykdant kaimo plėtrą, kuri turi 
didelį potencialą teikti daug naudos biologinei įvairovei, žmonėms ir klimatui. 

541.10. Rekreacinio potencialo teritorijose įveisti rekreacinio prioriteto miškus, išnaudojant natūralias ir 
santykinai natūralias gamtines teritorijas, išsaugant jų  natūralumą ir vietos kultūrinį identitetą, sukurti 
ugdymo programas. 

541.11. Sudaryti sąlygas efektyviam potencialių gamtinių ir rekreacinių išteklių įvairiapusiam naudojimui 
nesudarant prielaidų jų kokybei blogėti. 

541.12. Realizuoti miškų ir kitų rekreacinių teritorijų potencialo didinimą turizmo ir sveikatinimo tikslais, 
plėtojant linijinę rekreacinę infrastruktūrą (sausumos (pėsčiųjų, dviračių, automobilių kelių trasos) ir vidaus 
vandenų ar jūrų keliais rekreacijai), susietą su šalies identiteto akcentavimu. 

 
KULTŪRINIŲ KRAŠTOVAIZDŽIŲ ĮVAIROVĖ, APSAUGOS IR NAUDOJIMO POLITIKOS NUOSTATOS 

542. Kultūriniai kraštovaizdžiai skirstomi į archajiškuosius, kaimiškuosius ir miestovaizdžius. Jų apauga priklauso 
nuo juos formuojančių kultūros paveldo sankaupų prigimties ir tipo. Optimalia kraštovaizdžio struktūra 
laikoma struktūra, kurioje nei vienas iš išskirtų kraštovaizdžių nėra vizualiai užgožiamas, aiškiai matomas iš 
nustatytų apžvalgos taškų ar trasų (gatvių, kelių, upių atkarpos ir pan.). Kultūrinius kraštovaizdžius formuoja 
kultūros paveldo objektai, vietovės bei jas formuojančios vertingosios savybės – užstatymo tipas, 
dominantės, vertikalės, panoramos, siluetai ir gatvių išklotinės, perspektyvos. Kultūriniai kraštovaizdžiai 
saugomi su jų aplinka, nes suvokiami santykyje su ja. 

543. Archajiškuosius kraštovaizdžius formuoja archeologinio ir memorialinio kultūros paveldo objektai, vietovės. 
Didžiausios jų sankaupos fiksuojamos rytinė, pietryčių Lietuvos dalyse bei vakarų Žemaitijoje, didelė 
archeologinio paveldo dalis išsidėsčiusi palei upes ar senvages (žiūrėti „Kultūros politikos ir rekreacijos 
vystymo brėžinyje“). Dalis jų patenka į saugomas teritorijas ar praturtina kaimiškuosius kraštovaizdžius bei 
miestovaizdžius. Jų apsaugai taikomos rezervinis saugojimo režimas, dažnai nustatoma konservacinė žemės 
naudojimo paskirtis draudžianti ūkinę veiklą. Archajiškuosius kultūrinius kraštovaizdžius numatoma naudoti 
rekreacijai, nepažeidžiant nustatytų vertingųjų savybių. Prioritetas teikiamas turizmui ir rekreacijai apžiūrint 
archeologinius ir memorialinius objektus per atstumą, išnaudojant rekreacinius takus bei įrengtus apžvalgos 
taškus, regyklas, bokštus. Draudžiama nesankcionuota archeologija (kasinėjimai be leidimų). Prie 
archajiškųjų kraštovaizdžių priskiriamas povandeninis paveldas, kuriam taikomi analogiški naudojimo 
apribojimai, draudžiantys fiziškai pažeisti objektus po vandeniu. Archajiški kraštovaizdžiai sunkiai apsaugomi 
nuo klimato kaitos neigiamo poveikio, nes yra gamtinėje arba mažai antropogenizuotoje aplinkoje todėl yra 
veikiami klimato kaitos reiškinių tiesiogiai. Jų apsaugą nuo klimato kaitos pokyčių tikslinga tapatinti su 
gamtinės aplinkos apsauga nuo klimato kaitos padarinių 

544. Kaimiškuosius kraštovaizdžius formuoja urbanistinio paveldo – kaimai, jų dalys ir etnografiniai kaimai – 
objektai bei architektūrinio paveldo – dvarai, dvarų sodybos, palivarkai, dvarvietės ir kt. objektai, vietovės. 
Didžiausios jų sankaupos fiksuojamos  centrinėje, pietryčių, pietvakarių ir šiaurinėje Lietuvos dalyse (žiūrėti 
„Kultūros įveiklinimo ir rekreacijos vystymo brėžinyje“). Dvarai ir kaimai yra agrarinio kraštovaizdžio reliktai, 
todėl didžioji jų dalis patenka į agrarinę Lietuvos struktūrą, nors kai kurie dvarai praturtina miestelių 
kraštovaizdius, ar net miestovaizdžius. Jų apsaugai taikomas autentiškos paskirties ar tausojamo naudojimo 
saugojimo režimai. Režimai parenkami  priklausomai nuo jų kultūrinės vertės, reikšmingumo, vertingųjų 
savybių pobūdžio, būklės ir kt. , siekiant kultūros paveldo išteklius naudoti, pritaikyti ir įveiklinti. 
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Kaimiškuosius kraštovaizdžius – kaimus, etnografinius kaimus , bažnytkaimius ir kt. numatoma naudoti 
agrarinėms ar artimoms joms paskirtims, dvarus, dvaro sodybas, dvarvietes ir kt. – gyvenamosioms ar 
visuomeninėms bendruomenių paskirtims, kaimo turizmui ar rekreacinei infrastruktūrai plėtoti. Kaimiškieji 
kraštovaizdžiai yra agrarinės infrastruktūros dalis, todėl jų apsaugą nuo klimato kaitos tikslinga organizuoti 
kartu su agrarinės infrastruktūros pritaikymo klimato kaitos pokyčiams veikla. Kultūros paveldo objektų 
pritaikymas klimato kaitai bei jos prevencijos priemonės organizuojamos atsižvelgiant į už kultūros paveldą 
atsakingų institucijų rekomendacijas, taikant pasaulinę praktiką bei metodikas. 

545. Miestovaizdžius formuoja urbanistinio paveldo – miestai, miesteliai, jų dalys ir architektūrinio paveldo – 
rūmai, pilys, vienuolynai, bažnyčios, pastai ir kt. objektai, kompleksiniai objektai ir vietovės. Miestai ir 
miesteliai išsidėstę dispersiškai, trys iš jų išsiskiria ypatinga estetinę raiška – tai Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Jų 
apsaugai taikomi  autentiškos paskirties ar tausojamo naudojimo saugojimo režimai, nustatomi tvarkymo ir 
veiklos juose apribojimai bei paveldosaugos reikalavimai. LR BP numatoma integruoti istorinių miestų 
senamiesčius, naujamiesčius ir kt. miestų dalis į darnaus vystymosi plėtros procesus, rengti ne tik 
specialiuosius bet ir kompleksinius teritorijų planavimo dokumentus, plėtros strategijas ir programas. 
Kultūros paveldo vietovių ir objektų pritaikymas klimato kaitai bei jos prevencijos priemonės organizuojamos 
atsižvelgiant į už kultūros paveldą atsakingų institucijų rekomendacijas, taikant pasaulinę praktiką bei 
metodikas. Prioritetas teikiamas bendramiestiniams klimato kaitos  prevencijos ir atsparumo sprendiniams, 
pažeidžiantiems nustatytų kultūrinio kraštovaizdžio vertingųjų savybių. 

546. Saugant kultūrinius kraštovaizdžius būtina nustatyti ir saugoti istoriškai susiklosčiusi kultūrinių kraštovaizdžių 
santykį su gamtine, antropogenizuota ir antropogeninę aplinka, nuolat jį stebėti ir pasitikrinti matomumą iš 
nustatytų apžvalgos taškų ir trasų. Prioritetas teikiamas nustatytų vertingųjų savybių, saugomų pastatų, 
pastatų kompleksų, panoramų, siluetų, perspektyvų, gatvių išklotinių matomumui, apžvelgiamumui. 
Nuolatinė santykio priežiūra užtikrins tautinio identiteto išsaugojimą, tapatumą vietos dvasiai bei  tinkamą 
kultūrinių kraštovaizdžių panaudojimą turizmo ir rekreacijos. 

 
KULTŪROS PAVELDO APSAUGA 

547. Nekilnojamasis kultūros paveldas pagal sandarą skirstomas į pavienius, kompleksinius objektus bei vietoves. 
Pavieniams objektams apsaugoti, rengiami tipiniai arba individualus apsaugos reglamentai, kuriais nustatomi 
paveldosaugos reikalavimai. Kultūros paveldo vietovių paveldosaugos reikalavimai, tvarkymo ir veiklos 
plėtojimo nuostatos nustatomi tvarkymo planais – teritorijų planavimo dokumentais. Kompleksinių objektų 
paveldosaugos reikalavimai nustatomi dvejopai : mažesnių kompleksinių objektų paveldosaugos reikalavimai 
nustatomi tipiniais arba individualiais reglamentais, didesnių (daug kompleksinių dalių ir didelė teritorija) – 
specialiaisiais teritorijų planavimo dokumentais. Atsižvelgiant į tai, numatoma: 

547.1. Siekiant integralių ir tvarių  kultūros paveldo vietovių ir kompleksinių objektų  apsaugos sprendinių, 
būtina sudaryti teisines prielaidas, integruoti kultūros paveldo vietovių paveldosaugos reikalavimus, 
tvarkymo ir veiklos plėtros nuostatas į kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus, tam būtina nusistatyti 
paveldosaugos reikalavimų integravimo metodiką, numatyti ir įgyvendinti kultūrinių kraštovaizdžių apsaugos 
priemones. 

547.2. Vietovių ir kultūros paveldo kompleksinių ir pavienių objektų apsaugai taikyti modernias apsaugos, 
būklės stebėsenos, tyrimų, planavimo, tvaraus naudojimo, pritaikymo klimato kaitai metodikas. 

547.3. Rengti reikiamos kvalifikacijos kultūros paveldo apsaugos specialistus, tyrėjus, rūpintis jų žinių 
atnaujinimu. 

547.4. Siekiant kultūros paveldo kompleksinių objektų,  vietovių integralumo, būtina sudaryti teisines 
prielaidas jų įveiklinimui, naudojimui ir pritaikymui, derinant vertybių apsaugos priemones su būtinybe 
pritaikyti kultūros paveldo kompleksinį objektą ar vietovę šiuolaikiniams vietos bendruomenės poreikiams.  

547.5. Siekiant kultūros paveldo pavienių ir kompleksinių objektų integralumo , būtina sudaryti teisines 
prielaidas jų pritaikymui, tvariam naudojimui ir įveiklinimui, derinant nustatytų vertingųjų savybių apsaugą 
su būtinybe pritaikyti kultūros paveldo kompleksinį ar pavienį objektą šiuolaikiniams savininko ar vietos 
bendruomenės poreikiams. 
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547.6. Kultūros paveldo vietovės apsauga neatsiejama nuo tvaraus naudojimo, todėl saugomose vietovėse 
prioritetas teikiamas modernių infrastruktūros technologijų, priemonių, atsinaujinančių energijos šaltinių 
diegimui, neigiamai neįtakojančių nustatytų vertingųjų savybių. 

547.7. LR  BP sprendiniais nustatomi rėmimo teritoriniai prioritetai, remiamo kultūros paveldo pagal 
reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių pobūdį ar jų derinį tipas   ir apimtys.  

 

 

KETVIRTAS SKIRSNIS 

ATSAKINGAI NAUDOJAMA JŪRA IR PAKRANTĖ 

BENDROSIOS VEIKLOS JŪROJE NUOSTATOS 

548. Teritorinio elemento erdvinę sandarą sudaro sausumos ir jūros veiklų sąveikos zona, jūros rajono vidaus 
vandenys, teritoriniai vandenys (teritorinė jūra), išskirtinė ekonominė zona. Kaip atskiras planavimui svarbus 
rajonas išskiriama jūros priekrantė iki 20 m gylio izobatos. Planuojamas rajonas apima vandenį, jūros dugną, 
žemės gelmes ir sausumą. 

549. Jūros akvatorijoje galimos visos veiklos suderinus jas tarpusavyje, išlaikant reikalavimus saugomose 
teritorijose ir gerą jūros aplinkos būklę. 

550. Inžinerinės infrastruktūros tiesimo, grunto šalinimo, naudingųjų iškasenų žvalgybos ir išgavimo darbai, kita 
veikla, pažeidžianti dugno paviršių, negalima gamtos vertybių teritorijose, nuskendusių laivų ir kito 
povandeninio kultūros paveldo buvimo vietose bei teisės aktų nustatyta tvarka neištirtose planuojamos 
teritorijos vietose, kuriose aptikta istorinių ar archeologinių objektų, kol šie radiniai neištirti. 

551. Akvatorijoje esančio povandeninio paveldo apsauga ir prieinamumas viešajam pažinimui užtikrinami, 
plečiant tyrimų duomenimis ir mokslinėmis žiniomis pagrįstų vertybių atranką ir jų įtraukimą į Kultūros 
vertybių registrą, parengiant specialias povandeninio paveldo apsaugos programas ir priemones. 
Vertingiausiomis gamtinio – kultūrinio kraštovaizdžio teritorijomis pripažįstami senųjų Baltijos jūros krantų 
reliktai ties Juodkrante 27–30 m gyliuose ir prie Palangos apie 15 m gylyje esantys povandeniniai kanjonai. 

 

TERITORIJOS NAUDOJIMO FUNKCINIAI PRIORITETAI 

552. Iki 2030 nustatomi šie funkciniai prioritetai: 
552.1. Tausojančios daugiafunkcinės veiklos (TD) – prioritetas teikiamas veikloms, kurios atitinka konkrečios 
saugomos teritorijose saugomiems kompleksams ir/ar objektams (vertybėms) taikomus reikalavimus, palaiko 
ekosistemų pusiausvyrą, biologinę įvairovę. 

552.2. Jūrinės laivybos prioriteto (LL) – prioritetas teikiamas laivybos keliams. 

552.3. Infrastruktūros plėtros prioriteto (LU) – prioritetas teikiamas uostų ir su uostų veikla susijusioms 
teritorijoms (inkaravietės, uostų reidai, grunto šalinimo vietos ir kt.), inžinerinės infrastruktūros koridoriams 
ir objektams jūroje. 

552.4. Naudingų iškasenų gavybos jūroje (LN) – prioritetas teikiamas naudingų iškasenų gavybai, tyrimams, 
žvalgybai, ir gavybai.  

552.5. Bioprodukcinio ūkio prioritetas jūroje (LB) – prioritetas teikiamas žuvininkystės (žvejybos, 
akvakultūros) ir su biologinių išteklių naudojimu susijusioms veikloms. 

552.6. Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros (LA) – prioritetas teikiamas atsinaujinančių energijos išteklių 
gavybai, objektų ir įrenginių, susijusios inžinerinės infrastruktūros įrengimui. 

552.7. Krašto apsaugos prioriteto teritorijos (KA) – teritorijos skirtos krašto apsaugos poreikiams. 

 
JŪROS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO PRIORITETAI 

553. Vystoma mineralinių išteklių paieška, žvalgyba ir eksploatavimas jūrinėje teritorijos dalyje atlikus visas 
reikalingas telkinių žvalgybos, poveikio aplinkai vertinimo ir teritorijų planavimo procedūras. Mineralinių 
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išteklių įsisavinimas jūrinėje dalyje turėtų būti prioritetinis, lyginant su sausumoje išgaunamais šios rūšies 
ištekliais, kadangi tokiu būdu nėra pažeidžiami sausumos plotai, nėra poreikio nuimti ir perdislokuoti 
dirvožemio bei kitos mineralinės dangos gruntus, yra paprastesnis integravimas išeksploatuotų teritorijų 
atgal į supančią aplinką etc. 

554. Vystant naftos darbų plėtrą, bei užtikrinant ekologinį jūros saugumą šiuo metu vykdomos Rusijos naftos 
gavybos atžvilgiu, būtina suaktyvinti poziciją dėl kaimyninių šalių įtraukimo į bendrus ir dvišalius veiksmus, 
sprendžiant ekologinius jūros klausimus, rengiant reagavimo į naftos išsiliejimą planus ir likviduojant 
padarinius, kompensuojant taršos padarytą žalą. 

555. Naftos ir kitų mineralinių išteklių žvalgybos darbai bei gavyba galima visoje akvatorijoje, išskyrus jūros 
priekrantėje, saugomose gamtinėse teritorijose, uostų reiduose, gamtos ir kultūros paveldo objektų 
teritorijose. Teritorijose, kuriose prioritetas teikiamas kitai veiklai (laivybos keliai, krašto apsaugai skirtose 
teritorijose ir kt.) žvalgybos ir išgavimo darbai vykdomi tik suderinus su atsakingomis institucijomis. 

556. Žvejyba galima visoje akvatorijoje atsižvelgiant į kitas esamas ir planuojamas veiklas, organizuojamas karines 
pratybas jūroje, nuostatas dėl veiklų ypatumų saugomose teritorijose, riziką pavojinguose rajonuose, 
kultūros ir gamtos paveldo objektų apsaugos nuostatas ir kt. Žvejyba negalima uostų reidų teritorijose. 

557. Akvakultūra galima tose akvatorijos dalyse, kuriose galimas suderinamumas su kitomis veiklomis. 
Akvakultūra negalima uostų reidų teritorijose, laivybos keliuose, saugomose teritorijose. Krašto apsaugai 
skirtose teritorijose akvakultūros veikla turi būti suderinta su atsakingomis institucijomis. 

 
MĖLYNOJI EKONOMIKA – PRIELAIDOS IR PRIORITETAI 

558. Pasitelkiant MTEPI resursus, vystyti bioekonomikos ir susijusių sričių veiklą, vystyti inovacijų kūrimo sistemą, 
kurti naujus produktus ir paslaugas. 

559. Vystyti Jūrinį slėnį, kuriant reikalingą infrastruktūrą mokslo ir verslo partnerystei ir pritraukiant specialistus, 
reikalingus vietiniam ir tarptautiniam verslui vystyti.  

560. Vystyti akvakultūrą ir sudaryti trūkstamas teisinės prielaidas akvakultūros objektų įrengimui LR jūros 
teritorijoje. 

561. Vystyti Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir šalia esančiose teritorijose transporto-logistikos ir pramonės 
kompleksą, išnaudojant jūrinį potencialą ir prioritetą skiriant laivybos sričiai. 

562. Siekiant plėsti jūrinių veiklų sektorių, didinti laivų aptarnavimo mastus rezervuojamos sausumos teritorijos 
Būtingės giliavandenio uosto ir reikiamos infrastruktūros vystymui: naujai geležinkelio linijai Būtingė–
Kūlupėnai, naujam geležinkelio kelynui tarp Šventosios ir Būtingės ir naujai ar rekonstruojamai automobilių 
kelio jungčiai Būtingė–Darbėnai ir pačiam uostui įrengt. 

563. Siekiant plėsti turistinių paslaugų spektrą, sudaryti sąlygas mažųjų, burinių, vietinio plaukiojimo, žvejybos ir 
kitų laivų aptarnavimui, rezervuojama sausumos teritorija Šventosios jūrų uosto plėtrai.  

 
INFRASTRUKTŪROS (INŽINERINĖS IR SUSISIEKIMO) PLĖTROS PRIORITETAI 

564. Plėtojant KVJU, bet kartu siekiant mažinti neigiamą tranzitinio sunkiojo automobilių transporto poveikį 
Klaipėdos miesto gyventojams ir susisiekimo sistemai, numatyti pietinį ir šiaurinį transporto koridorius 
jungiančius KVJU su tarptautiniais ir nacionaliniais šalies transporto koridoriais.  

565. Gerinti Klaipėdos uosto sąveiką su geležinkelių transportu. Didinti geležinkelių transportu gabenamų krovinių 
iš uosto ir į jį skaičių siekiant, kad kuo didesnis kiekis krovinių būtu pervežama geležinkelių transportu.  

566. Mažinti pervežamų krovinių srautus per centrinę Klaipėdos geležinkelio stotį ir mieste esantį kelyną, 
plėtojant esamas geležinkelio stotis priemiestyje bei planuoti Klaipėdos miesto geležinkelio linijos aplinkkelį. 

567. Plečiant Klaipėdos valstybinį jūrų uostą prioritetas teikiamas tvariems, sausumos ir jūros aplinką 
tausojantiems sprendimams: 

567.1. Siekiant sumažinti į aplinką patenkančių teršalų kiekį, skatinti SGD varomų laivų krovą Klaipėdos uoste, 
taip prisidedant prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų bei kitų į aplinką išmetamų teršalų apimčių mažinimo. 
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567.2. Siekiant sumažinti iš laivų išmetamų teršalų kiekį ir triukšmo lygį uoste, numatoma įrengti elektros 
energijos tiekimo laivams nuo kranto infrastruktūrą.  

567.3. Diegti su SGD susijusias inovacijas – skatinti inžinerinės pramonės įmonių įsitraukimą į naujų SGD 
technologijų, technologinių įrenginių ir transportavimo priemonių kūrimą bei integravimą į rinką. 

567.4. Vystant uosto plėtrą pirmiausia įgyvendinti atitinkamas ekologinio kompensavimo priemones, 
susijusias su gėlo vandens paplitimo zona jūroje, žuvų migracija, krantų erozija ir kt. būtinas užtikrinti darnią 
plėtrą. 

568. Atsinaujinančios energetikos objektų statybai ir įrengimui numatomos dvi prioritetinės teritorijos – 
teritorinėje jūroje ties Palanga tarp Baltijos jūros talasologinio draustinio ir laivybos kelio ir į šiaurę nuo 
Klaipėdos esanti 20–50 m gylių zona, įskaitant Klaipėdos–Ventspilio pakilumą, kartu su Klaipėdos banka. 
Objektai turi atitikti nacionalinio saugumo  ir aplinkosaugos reikalavimus. 

569. Vystantis atsinaujinančių energetinių išteklių technologijoms, energetinių parkų įrengimas gali būti 
planuojamas ne tik prioritetinėse teritorijose, bet ir kitų jūrinių veiklų plėtrai rezervuotose teritorijose, esant 
aplinkosauginiam pagrindimui ir atsižvelgus bei įvertinus jūrinių teritorijų poreikius kitų veiklų plėtros 
reikmėms. 

570. Energijai, gautai iš atsinaujinančių energijos šaltinių, perduoti formuojami inžinerinės infrastruktūros 
koridoriai, atsižvelgiant į jau esamos infrastruktūros trasas ir nustatytus infrastruktūros koridorius. Kabelių 
trasos ir parkų priežiūrai būtini laivų judėjimo koridoriai tikslinami, rengiant žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo dokumentus, įvertinus esamą ir planuojamą jūros naudojimą ir aplinkosauginius reikalavimus. 

571. Siekiant tausoti jautrias jūros dugno ekosistemas inžinerinės infrastrukturos trasos jungiančios jūroje 
esančius objektus su sausuma ir sausumoje esančius objektus per jūrą su kita sausuma (tarp jų ir kitoje 
valstybėje) gali būti įrengiamos tik numatytuose inžinerinės infrastruktūros koriduoriuose. Nuostata taikoma 
visoje akvatorijoje.  

572. Atsižvelgiant į esamą laivybos intensyvumą ir informaciją apie laivų judėjimą išlaikomi esami laivybos keliai. 

573. Nustatomas laivybos tranzito koridorius LIEZ ties Klaipėdos banka. 

574. Plėtoti žvejybos veikloje susidarančių atliekų, nepageidaujamos priegaudos, laivų techninių atliekų tvarkymo 
bei utilizavimo infrastruktūrą. 

575. Skatinama spartesnė Šventosios jūrų uosto rekonstrukcija pritaikant uosto infrastruktūrą platesniam veiklų 
spektrui: 

575.1. ilginti įplaukimo kanalą, įrengti reikalingą infrastruktūrą žvejų laivams – susisiekimo, infrastruktūrą 
laimikiui iškrauti, laivams laikyti ir aptarnauti, atliekoms šalinti ir kt. 

575.2. įrengti reikalingą infrastruktūrą mažiesiems, buriniams, pramoginiams laivams laikyti ir aptarnauti, 
tinkamas krantines rekreacijai ir pramogoms organizuoti, kt. 

576. Skatinamas prieplaukų ir mažųjų uostelių įrengimas:  

576.1. Numatoma prieplauka, skirta mažų žvejybos laivelių laimikio iškrovimui, Karklės kaimo šiaurinėje 
dalyje ties Rikinės upeliu. Būtina pritaikyti tinkamą susisiekimo infrastruktūrą sausumoje. 

576.2. Numatomas daugiafunkcinis mažasis uostas šiaurinėje KVJU plėtros teritorijos dalyje ties Melnrage, 
skirtas mažiesiems, buriniams, pramoginiams laivams laikyti ir aptarnauti, rekreacijai ir pramogoms 
organizuoti. 

 

SAUSUMOS IR JŪRINIŲ TERITORIJŲ EKOSISTEMŲ PUSIAUSVYRA 

577. Jūroje formuojamas gamtinis karkasas, išskiriamos geomorfologiškai skirtingos zonos, kurios  sąlygoja veiklas 
ir vystymo galimybes: 

577.1. Kuršių nerijos ir žemyninio kranto priekrantė – teritorija nuo kranto linijos iki 20 m gylio, tai jautriausia 
ir hidrodinamiškai aktyviausia jūros–sausumos sąveikos zona, kurioje prioritetas teikiamas buveinių apsaugai, 
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tvariai priekrantės žvejybai ir akvakultūrai taikant tausojančius gamtines buveines žvejybos būdus, uostų ir 
uostelių infratruktūros plėtrai taikant ekologines kompensavimo priemones, rekreacijai įveiklinant 
saususmos ir vandens kultūros ir gamtos paveldo objektus. 

577.2. Pakilumos – Klaipėdos Ventspilio pakiluma, Klaipėdos banka, Kuršių–Sambijos pakiluma, prioritetas 
teikiamas buveinių apsaugai, verslinei žvejybai, taikant tvarius žvejybos būdus, saugančius ekosistemas, 
atsinaujinančių energijos išteklių gavybai. 

577.3. Įdaubos ir jų šlaitai – Gdansko įdauba, Nemuno proslėnis, Gotlando įdaubos šlaitas, prioritetas 
teikiamas verslinei žvejybai, mineralinių ir naftos išteklių gavybai. Ši akvatorijos dalis taip pat rezervuojama 
nenumatytiems Valstybės poreikiams ir ateities veikloms vystyti 

578. Siekiama išsaugoti erdvinį saugomų gamtinių arealų vientisumą, koncentruojant saugomų jūrinių teritorijų 
plėtros galimybes Lietuvos jūrinėje teritorijoje esamose pakilumose. Saugomų teritorijų steigimas turi būti 
vykdomas pagal mokslinių tyrimų rezultatais pagrįstus naujų saugomų teritorijų steigimo pagrindžiamuosius 
dokumentus. 

579. Siekiant atkurti gyvuosius išteklius ir atkurti biologinę įvairovę numatoma: 

579.1. skatinti tausojančius gamtines buveines žvejybos, objektų įrengimo, naudingų iškasenų išgavimo 
būdus, švarų jūrų transportą, nuotekų šalinimo iš laivų mažinimą. 

579.2. skatinti žuvų nerštaviečių ir migracijos kelių mokslinius tyrimus, siekiant numatyti priemones jų būklei 
gerinti. 

579.3. integruoti jūrų mokslo kryptis bei siekti technologinės pažangos vystant naujus jūros aplinkos būklės 
stebėjimo metodus. 

579.4. mažinti taršos židinius sausumoje, nustatyti vandensaugos tikslus atitinkančias sąlygas objektams, 
kurie tiesiogiai lemia vandens taršą (pasklidoji tarša, tarša žemės ūkio maistinėmis medžiagomis, tarša iš 
urbanizuotų teritorijų, transporto ir energetikos sektorių). 

580. Atsižvelgiant į galimus klimato kaitos pokyčius ir krantų erozijos intensyvėjimą užtikrinti nuolatinę jūros 
paplūdimių ir apsauginio kopagūbrio priežiūrą bei krantosaugos priemonių taikymą, sudarant galimybę 
paplūdimius atkurti naudojant jūroje esančius smėlio šaltinius ir uostuose iškasamą švarų gruntą. Inžinerines 
krantotvarkos priemones taikyti tik iškilus ekstremalioms grėsmėms gyventojų saugumui. 

 

KRAŠTO APSAUGOS POREIKIAI JŪROJE 

581. Rezervuojama teritorija Kairių karinio poligono plėtrai. 

582. Numatoma plėtros teritorija karinių pratybų jūroje rajonui teritorinėje jūroje. 

583. Numatyti Šventosios jūrų uoste 2 ha ploto ir 100 m krantinę Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų 
poreikiams. 

 


