
LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO 
KONKRETIZUOTI SPRENDINIAI

Brėžinyje pavaizduoti svarbiausi sprendiniai, skirti regionų 
plėtrai, valstybės prioritetai regionuose. Regionuose siekiama 
kurti naujas galimybes, kurios padėtų mažinti atskirtį, skatintų 
naujas socialinės plėtros tendencijas, padėtų spręsti problemas.

Nustatytos teritorijos, kuriose prioritetas skiriamas pramonės, 
logistikos ir intensyvaus bioprodukcinio ūkio plėtrai, naudingų 
iškasenų gavybai. Kitose teritorijose prioritetas skiriamas gam-
tiniams rekreaciniams ištekliams įsisavinti, kuriant rekreacinius 
parkus ir kompleksus, plėtojant kompleksines turizmo paslau-
gas. 

Užtikrinant policentrinės hierarchinės struktūros tęstinumą, 
numatoma visais įmanomais būdais remti regioninius cen-
trus – Panevėžį, Šiaulius, Uteną, Alytų, Ukmergę, Tauragę, 
Telšius, Mažeikius, Biržus ir Rokiškį. Atitinkamai nustatyt-
iems prioritetams pritaikyti susisiekimo sistemos, inžinerinės 
infrastruktūros vystymo ir kt. sprendiniai.
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Partnerystė teikiant regioninio lygmens paslaugas

Prioritetinė partnerystė, įveiklinanti esamus
geologinius objektus
Prioritetinė partnerystė siekiant mažinti turizmo
paslaugų sezoniškumą

Regioniniu lygmeniu veikiantys funkciniai ryšiai

Esamas geležinkelis
Esamas siaurabėgis geležinkelis

!! Esama geležinkelio stotis

(!o Rezervuojama teritorija naujam tarptautiniam oro
uostui tarp Vilniaus ir Kauno miestų

 Tarptautinių oro uostų infrastruktūros plėtra

!o Nacionalinio reikšmingumo oro uostas

¬¬o Plėtojami esami civiliniai aerodromai

Esamas magistralinis kelias

Esamas krašto kelias

!!í Vystomas Klaipėdos valstybinis jūrų uostas

!!Î
Vystomas daugiafunkcinis Šventosios valstybinis
jūrų uostas

!í Planuojamas vidaus vandenų krovinių uostas

!ó Planuojami nauji uosteliai
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(( Regioninės reikšmės kultūros paveldo arealai
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##### Nacionalinės reikšmės kultūros paveldo arealai

Kultūrinio ir gamtinio paveldo zonos

Užstatytos teritorijos

Jūra

Upės ir ežerai

Upės

Miškai

·¶ Astravo atominė elektrinė

!k Planuojama anhidrito požeminė šachta

Û  Įsisavinami sapropelio telkiniai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kiti žymėjimai

ESAMA
Administracinės ribos

Lietuvos Respublikos Valstybės siena

Susisiekimo sistema

Urbanistinių centrų partnerystės

Gretimų valstybių sienos

Lietuvos teritorinė jūra

!o Tarptautinio reikšmingumo oro

Esamos saugomos teritorijos (valstybiniai
parkai, draustiniai ir rezervatai)

Astravo atominės elektrinės apsaugos zona
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SPRENDINIAI
Urbanistiniai centrai

Sostinės metropolinis centras

Transnacionalinių ryšių
metropolinis centras

Pajūrio metropolinis centras

Regioninis plėtojamo tipo centras

Regioninis palaikomojo tipo centras

a kategorijos lokalūs regionų centrai
(plėtojamojo tipo)
b kategorijos lokalūs regionų centrai
(papildomojo tipo)
c kategorijos lokalūs regionų centrai
(palaikomojo tipo)

Regioninis papildomojo tipo centras
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Regioniniai centrai:

Lokalūs regionų centrai:
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Santykinai reto poreikio paslaugos

Dalis santykinai reto poreikio paslaugų

Santykinai vidutinio poreikio paslaugos

Dalis santykinai vidutinio poreikio paslaugų

Santykinai dažno poreikio paslaugos

Būtinojo poreikio paslaugos

Bendrųjų paslaugų teikimas urbanistiniuose
centruose

Partnerystė teikiant tarptautinio lygmens paslaugas

Prioritetinė partnerystė siekiant aukštos pridėtinės
vertės veiklų sinergijos

Partnerystė įveiklinant kultūrinius ir gamtinius
išteklius

;

;

Rengiami bendri kompleksiniai teritorijų planavimo
dokumentai ir projektai
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Formuojama faktinė miesto riba tarp miestų ir
žiedinių savivaldybių

Kiti urbanistiniai sprendiniai

Formuojamos mobilumo paslaugų zonos

Aukšto lygmens (efektyvumo) mobilumo
paslaugos

Vidutinio lygmens (efektyvumo) mobilumo
paslaugos

Mobilumas kaip teisė

Susisiekimo sistemos vystymas
Susisiekimo koridoriai svarbūs įgyvendinant
regioninės plėtros prioritetus

Ó2 Planuojamos geležinkelio stotys

Geležinkelio modernizavimas

Vystomi multimodaliniai ir intermodaliniai
transporto mazgai

Planuojami aplinkkeliai

Geležinkeliai

Oro uostai

Jūra ir vidaus vandenys

Ekonominių veiklų vystymas

¯L Vystomi LEZ

"@ Prioritetiniai regionų ekonominės plėtros centrai

Vystomi ir kuriami rekreaciniai parkai

Teikiamas prioritetas žuvininkystei

Rekreacijos ir turizmo vystymo kryptys

^ Plėtojamas kurortas

^ Plėtotina kurortinė teritorija

""̂ Prioritetas, siekiant kurortinės teritorijos statuso

""5 Vystomi turizmo paslaugų centrai

¯̄¿ Kuriami regioniniai kompetencijų centrai

Vystomi piligriminiai Šv Jokūbo keliai

Esamos ir vystomos EuroVelo trasos

" " " " "

" " " " "

" " " " "

" " " " " Gamtinių rekreacinių išteklių įveiklinimo prioriteto
arealai

Geologinių objektų įveiklinimo potencialas

Kultūros paveldas

Aplinkosauga

Žemės gelmių potencialas

Prioritetas teikiamas priemonėms mažinti
pasklidąją taršą

Planuojama Rail Baltica geležinkelio linija
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