
Brėžinyje pateikiami tematiniai sprendiniai dėl valstybinės 
svarbos infrastruktūros objektų išdėstymo, valstybės reikšmės 
projektų ir kai kurių veiklų apribojimų. Išskirtos prioritetinės teri-
torijos atsinaujinančios energetikos (vėjo jėgainių parkų) vysty-
mui sausomoje. 

Nurodytos prioritetinės elektros energijos tinklo plėtros jung-
tys bei pastotės ir prioritetinės magistralinio dujotiekio jungtys. 
Išskirtos prioritetinės 5G ryšio vystymo teritorijos miestuose ir 
susisiekimo tinkle.  

Pateiktas strateginių objektų išdėstymas pagal sprendiniuose 
pateiktą sąrašą (sunumeruota). Teritorijos, reikalingos šių 
objektų įrengimui, rezervuojamos valstybės poreikiams. 

Tai preliminari informacija viešojo administravimo subjektams, 
investuotojams, žemės ir miško savininkams, kitiems suin-
teresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims apie valstybės 
poreikius ir ketinimus nurodytose teritorijose. Šios teritorijos 
(tikslinant riba ir poreikį) turi būti pažymėtos žemesnio lygmens 
kompleksiniuose ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentu-
ose, juos rengiant, keičiant ar koreguojant. 
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    © Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
3. Žemės gelmių registras, 2020
    © Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
4. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos duomenys
5. Lietuvos transporto saugos administracijos duomenys
6. Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Strateginių ir valstybei svarbių objektų eksplikacija:
  1. Projektas „Rail Baltica“
  2. Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektas 
      (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros 
      kompleksas)
  3. Projektas „Via Baltica“
  4. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtrą, įrengiant išorinį uostą 
      projektas
  5. Naujas tarptautinis oro uostas tarp Vilniaus ir Kauno
  6. Nacionalinės koncertų salė „Tautos namai“
  7. Sapiegų rūmų kultūros pažinimo centras
  8. Kauno centrinio pašto aktualizavimas įkuriant Lietuvos architektūros
      centrą
  9. Veikiančių LEZ ir pramonės parkų vystymas
10. Kauno, Klaipėdos, Akmenės LEZ ribų plėtimas
11. Naujų teritorijų stambioms investicijoms pritraukti kūrimas
      Vilniaus, Kauno regionuose
12. Naujų pramoninių teritorijų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir
      Alytaus regionuose kūrimas
13. Vilniaus ir Kauno VLC vystymo projektai (pritaikymas logistikos,
      sandėliavimo ir gamybos veikloms)
15. Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos
16. Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio
      modernizavimo, įrengiant vietiniusir atsinaujinančius energijos
      išteklius naudojančias kogeneracines elektrines, projektai
17. Vėjo elektrinių parkas Kruonio HAE teritorijoje
18. Vėjo jėgainių parko jūroje prijungimas prie žemyninės dalies
19. Lietuvos kariuomenės karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų,
      esančių Jonavos rajono savivaldybės Ruklos seniūnijoje ir   
      Švenčionių rajono savivaldybės Pabradės seniūnijoje, išplėtimo 
      projektas
20. Naujo poligono ir karinio mokymo teritorijos  įrengimas apie 12 000 ha  
      (120 km2) krašto apsaugos sistemos tikslams vakarinėje Lietuvos
      teritorijos dalyje
21. Lietuvos kariuomenės Kairių karinio poligono ir karinio mokymo
      teritorijų išplėtimas iki 900 ha krašto apsaugos sistemos tikslams


