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LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ 

ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Santrumpos 
 

AA ir KKV PP 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programa 

AM Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 

AM PP Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2021-2030m. aplinkos apsaugos ir 

klimato kaitos valdymo plėtros programa. 

DKPA dominuojančio kultūros paveldo arealai. 

DJF Darnaus judumo fondas 

EIM Ekonomikos ir inovacijų ministerija 

EM Energetikos ministerija 

ES Europos Sąjunga 

ET Europos taryba 

FN Lietuvos Respublikos finansų ministerija 

FZ Funkcinė zona – dviejų ar daugiau savivaldybių tarybų bendru sutarimu formuojama 

Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ribų nesaistoma vientisa teritorija, 

pasižyminti esamais ar kuriamais ekonominiais ir (arba) socialiniais ryšiais, skirta 

viešosioms paslaugoms bendrai teikti ir (arba) esamos ir (ar) būsimos viešosios 

infrastruktūros objektams bendrai steigti ir (ar) naudoti. 

KMS Kauno miesto savivaldybė 

KK Kultūrinis kraštovaizdis. 

KKE Kultūros keliai. 

KP Kultūros paveldas. 

KPA Kultūros paveldo arealai 

KPO Kultūros paveldo objektai (NKPAĮ 2str. KPO– pavieniai, kompleksiniai ar į 

kompleksą įeinantys objektai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, t. y. 

žemės sklypuose, sklypų dalyse, vandens, miško plotuose ar jų dalyse esantys statiniai 

ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi vertingųjų savybių ir kartu su jiems priskirta 

teritorija yra atskiri daiktinės teisės objektai ar gali jais būti).  

KPPP Kelių priežiūros ir plėtros programa 

KRS Kauno rajono savivaldybė 

KAM Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija 

KM Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 

KVR Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registras. 

LAKD VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija 

LRBP Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (sprendiniai) 

LRV PP Lietuvos Respublikos vyriausybės programos įgyvendinimo planas 

LNKC Lietuvos nacionalinis kultūros centras, kaip Nematerialaus kultūros paveldo vertybių 

sąvado valdytojas 

LNUK Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija 

LTG infra Lietuvos viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklą valdanti įmonė 

LTIP2030P Lietuvos transporto infrastruktūros plėtros iki 2030 m. planas 



MITA Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 

MKP materialus kultūros paveldas. 

NKP nematerialus kultūros paveldas 

NKTP Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano 

NPAKC Nacionalinis paveldo apsaugos kompetencijų centras prie Kultūros ministerijos. 

NKPVS Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas 

NŽT Nacionalinė žemės tarnyba 

PP Pažangos priemonė 

PPS Pasaulio paveldo sąrašas. 

PPV pasaulio paveldo vertybės. 

RPAKC Regioniniai paveldo apsaugos kompetencijų centrai  

RPT Regioninės plėtros taryba 

SADM Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

SKK Saugomas  kultūrinis kraštovaizdis. 

SM Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 

SMPP 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministerijos susisiekimo plėtros programa 

ŠJUD SĮ Šventosios jūrų uosto direkcija 

ŠMSM Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

ŠMSM PP Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos plėtros programa 

TMD Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

URM Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 

VASAB VASAB yra tarpvyriausybinis daugiašalis Baltijos jūros regiono bendradarbiavimas 

teritorijų planavimo ir plėtros srityje, kuriam vadovauja už teritorijų planavimą ir 

plėtrą atsakinga Ministrų konferencija, vadovaujama Baltijos jūros regiono teritorijų 

planavimo ir plėtros komiteto (CSPD/BSR), sudaryto iš atitinkamų ministerijų ir 

regioninių valdžios institucijų (Vokietija, Rusija) atstovų. 

VERT Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 

VTPSI Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 

VMS Vilniaus miesto savivaldybė 

VRM Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 

VRS Vilniaus rajono savivaldybės administracija 

ŽŪM Žemės ūkio ministerija 

ŽŪM PP Žemės ūkio ministerijos 2021-2030m. Žemės ūkio, maisto, kaimo plėtros ir 

žuvininkystės plėtros programa  

Vidinė 

konversija 

Žemės ūkio veiklų pobūdžio ar intensyvumo keitimas tarpusavyje skyriaus (pagal 

EVRK 2 red.) ribose. 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

26-33 Valstybės 

konkurencingumui 

tarptautiniame kontekste 

stiprinti ir šalies 

urbanistinių centrų 

gyvybingumui skatinti 

pasitelkiamas partnerysčių 

principas. 

Parengti galimų partnerysčių 

tipų, taikymo galimybių ir 

ypatybių studijas ir/ar 

metodiką. 

Sudaryti tarpinstitucinę 

tikslinę darbo grupę skirtą 

partnerysčių tipų, taikymo 

galimybių ir ypatybių studijai 

ir/ar metodikai (toliau kartu 

– studijai) parengti. 

 

Parengti 3 skirtingų lygmenų 

partnerysčių įgyvendinimo 

studijas: nacionalinio, 

regioninio ir vietos. 

 

  

K Nenustatyta 

Lietuvos 

Respublikos 

strateginio 

valdymo 

įstatymas 

Sudaryti aiškūs partnerysčių taikymo modeliai, jų 

įgyvendinimo procesai, mechanizmai, suformuota 

partnerysčių įgyvendinimui ir veikimui teisinė aplinka.  

AM ministerijos, 

savivaldybės 

Formuojant 

darbo grupę 

prioritetas 

teikiamas 

teritorijų 

planavimo 

srityje 

atestuotiems 

architektams, 

papildomai 

įtraukiant 

ministerijų, 

savivaldybių 

administracijų

, Valstybinės 

teritorijų 

planavimo ir 

statybos 

inspekcijos, 

Lietuvos 

architektų 

rūmų kt. 

susijusių 

institucijų 

deleguotus 

atstovųs 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšos  

2024 

m. 

2023 

m. III 

ketv. 

Atkreipiame dėmesį, kad galimybių ir ypatybių 

studijos parengimas sukurs tik pagrindą, kuriuo 

remiantis bus galima inicijuoti eilės teisės aktų 

(Teritorijų planavimo įstatymo, Erdvinių 

duomenų specifikacijos, Teritorijų planavimo 

normų, Kompleksinio teritorijų planavimo 

dokumentų rengimo taisyklių ir kt.) 

pakeitimus. Pažymime, kad ši įgyvendinimo 

priemonė turi būti atliekama kiek įmanoma 

operatyviau priešingu atveju Lietuvos 

Respublikos bendrajame plano (toliau – 

LRBP) partnerysčių sprendinių įgyvendinimas 

nusikelia į 2026 metus. Manome, kad LRBP 

įgyvendinimas neturėtų būti papildomai 

vilkinamas, atsižvelgiant kad jau daugiau kaip 

metus vėluojama patvirtinti Lietuvos 

Respublikos bendrojo plano sprendinių 

įgyvendinimo programą (toliau - LRBP SĮP) ir 

dėl to kiekvieną dieną pažeidžiami Teritorijų 

planavimo įstatymo 13 str. 1 d. 2 p. 

reikalavimai.   

Pažymime, kad atsižvelgiant į partnerysčių 

subjektus formuosis skirtingos partnerystės 

siejamos su skirtingo lygmens strateginio 

valdymo dokumentais, dėl ko turės būti 

rengiamos ir atskiros metodikos, todėl LRBP 

SĮP siūlome iš karto numatyti 3 atskiras 

galimybių studijas skirtas skirtingo lygmens 

partnerystėms: nacionalinio, regioninio ir 

vietos.  Atsižvelgdami į partnerysčių svarbą 

visų kitų LRBP sprendinių įgyvendinimui 

siūlome: 

1) partnerysčių taikymo metodams 

aprašyti ir teisės aktų pakeitimo 

projektams parengti, suformuoti 

tarpinstitucinę (apimančią visus 

suinteresuotus subjektus) darbo grupę; 

2) ženkliai sutrumpinti įgyvendinimo 

terminus; 

3) darbo grupės rengiama galimybių 

studija -   pradinį etapas, kurio tikslas 

darbo grupei  pasiruošti ir parengti visų 

susijusių teisės aktų pakeitimų projektus   

4) LRBP SĮP pateikti negaigtinį teisės aktų 

sąrašą,  kuriuos turi peržiūrėti darbo 

grupė įtraukiant partnerystes. 

 

Vadovaujantis studijos 

rezultatais įgalioti aukščiau 

sudarytą darbo grupę 

parengti partnerysčių 

įgyvendinimo priemonėms ir 

metodams detalizuoti 

reikalingus teisės aktų 

projektus, kad būtų 

sudarytos Tikslinti teisės aktus 

tikslu sudaryti sąlygos 

partnerysčių taikymui 

žemesnio lygmens TPD. 

Keičiami teisės aktai: 

Teritorijų planavimo 

įstatymas, Erdvinių duomenų 

specifikacijos, Teritorijų 

planavimo normos, 

Kompleksinio teritorijų 

planavimo dokumentų 

rengimo taisyklės 

T Nenustatyta 

Lietuvos 

Respublikos 

strateginio 

valdymo 

įstatymas 

AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšos  

2025 

2024 

m. I 

ketv. 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Papildomai siūlome LRBP SĮP 3 priede 

aiškiai įvardinti šios priemonės 

įgyvendinimo rodiklius. 

 
27 

 

 

Urbanistinių centrų 

partnerystės teikiant 

tarptautinio lygmens 

(santykinai reto poreikio ir 

kitas šalies 

konkurencingumui 

aktualias) paslaugas. Tai 

Vilniaus–Kauno, Šiaulių–

Panevėžio ir Klaipėdos ir 

pajūrio įtakos zonos 

partnerystės, kuriose 

dalyvauja minėti 

urbanistiniai centrai. 

Prioritetą teikti paslaugų, 

verslo sąlygų gerinimui, 

investicijų pritraukimui, 

mokymo, mokslo ir 

inovacijų centrų 

bendradarbiavimui, 

siekiant konkurencingumo 

ir ekonominės, socialinės, 

kultūrinės ir kitų sričių 

integracijos tarptautiniu 

mastu. 

 

 

a) Rengiant Vilniaus, Kauno 

regionų, šiuose regionuose 

veikiančių savivaldybių 

planavimo dokumentus 

atsižvelgti į LRBP sprendinių 

nuostatą: 

 - formuoti Vilniaus-Kauno 

partnerystę teikiant tarptautinio 

lygmens paslaugas funkcinio 

papildomumo principu, 

bendradarbiaujant 

nacionalinėms institucijoms, 

kurti sinergiją didinančią 

bendrą šalies vaidmenį 

tarptautiniu lygmeniu. 

Prioritetą teikti paslaugų, verslo 

sąlygų gerinimui, investicijų 

pritraukimui, mokymo, mokslo 

ir inovacijų centrų 

bendradarbiavimui. 

S Nenustatyta Suformuotos urbanistinių centrų Vilniaus–Kauno, 

Šiaulių–Panevėžio ir Klaipėdos regiono partnerystės, 

teikiant tarptautinio lygmens paslaugas funkcinio 

papildomumo principu, bendradarbiaujant nacionalinėms 

institucijoms. Sukurta urbanistinių centrų veiklos 

sinergija, didinanti bendrą šalies vaidmenį tarptautiniu 

lygmeniu.  

Vilniaus, 

Kauno 

regionuos

e 

veikiančio

s 

savivaldyb

ės 

AM, VRM, 

EIM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (AM, VRM, 

EIM), savivaldybės 

biudžeto lėšos, kitų 

subjektų lėšos 

2030 

2025 

m. 

Pažymime, kad ši priemonė yra realiai 

neįgyvendinama, kol nebus parengti reikalingi 

teisės aktų pakeitimai (t. y. realizuotos 

sprendinio 26-33  priemonės) ir nustatyti 

partnerysčių perkėlimo į žemesnio lygmens 

teritorijų planavimo dokumentus (toliau – 

TPD) rodikliai ir metodika.  

Papildomai siūlome suformuluoti 

įgyvendinimo priemonę, nes dabar pateikta 

priemonė iš esmės nesiskiria nuo LRBP 

sprendinio, t. y. pakartojamas tas pats 

sprendinys, o ne veiksmai (priemonės), 

kurie turi būti atliekami, LRBP 

sprendiniams (tikslams) įgyvendinti.  

Prašome LRBP SĮP 3 priede aiškiai 

suformuluoti šios priemonės įgyvendinimo 

rodiklius, kurie būtų aktualūs ir patikrinami 

LRBP sprendinius detalizuojant žemesnio 

lygmens TPD. 

Taip pat siūlome trumpinti sprendinio 27 

numatytą įgyvendinimo terminą, priešingu 

atveju LRBP SĮP sudaroma galimybė visoms 

LRBP numatytoms Vilniaus–Kauno, Šiaulių–

Panevėžio ir Klaipėdos ir pajūrio įtakos zonos 

partnerystėms realiai  neveikti net iki 2030 

metų. Siūlome priemonės įgyvendinimui 

nustatyti 2025 m. datą. 

 

b) Įrengiant Šiaulių, Panevėžio 

regionų, šiuose regionuose 

veikiančių savivaldybių 

planavimo dokumentus 

atsižvelgti į LRBP sprendinių 

nuostatą: 

 - formuoti Šiaulių-Panevėžio 

partnerystę teikiant tarptautinio 

lygmens paslaugas funkcinio 

papildomumo principu, 

bendradarbiaujant 

nacionalinėms institucijoms, 

kurti sinergiją didinančią 

bendrą šalies vaidmenį 

tarptautiniu lygmeniu. 

Prioritetą teikti paslaugų, verslo 

sąlygų gerinimui, investicijų 

pritraukimui, mokymo, mokslo 

ir inovacijų centrų 

bendradarbiavimui. 

S Nenustatyta 
 

Šiaulių, 

Panevėžio 

regionuos

e 

veikiančio

s 

savivaldyb

ės 

AM, VRM, 

EIM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos, savivaldybės 

biudžeto lėšos, kitų 

subjektų lėšos 

2030 

2025 

m. 

c) Rengiant Klaipėdos regiono, 

šiame regione veikiančių 

savivaldybių planavimo 

dokumentus atsižvelgti į LRBP 

sprendinių nuostatą: 

 - formuoti Klaipėdos regione 

partnerystes teikiant 

tarptautinio lygmens paslaugas 

funkcinio papildomumo 

principu, bendradarbiaujant 

nacionalinėms institucijoms, 

S Nenustatyta 
 

Klaipėdos 

regione 

veikiančio

s 

savivaldyb

ės 

AM, VRM, 

EIM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos, savivaldybės 

biudžeto lėšos, kitų 

subjektų lėšos 

2030 

2025 

m. 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

kurti sinergiją didinančią 

bendrą šalies vaidmenį 

tarptautiniu lygmeniu. 

Prioritetą teikti paslaugų, verslo 

sąlygų gerinimui, investicijų 

pritraukimui, mokymo, mokslo 

ir inovacijų centrų 

bendradarbiavimui. 

95 Vilnių ir Kauną, Šiaulius 

ir Panevėžį, Klaipėdą ir 

jos regioną stiprinti 

taikant partnerystės 

principą. Išnaudojant 

turimą bei numatomą 

infrastruktūrą, didžiųjų 

miestų partnerysčių 

sukuriamą sinergiją, 

didinti bendrą šalies 

vaidmenį tarptautiniu 

lygmeniu, atitinkamai 

generuojant visokeriopą 

naudą šalies vidinei 

gerovei, didinti gyvenimo 

kokybę regionuose. 

Taikyti sprendinio 27 

priemones 

       
Pažymime, kad sprendinys 95 gali būti  

įgyvendinamas tik erdvinėmis priemonėmis, 

todėl strateginiai sprendiniai negali būti 

taikomi, t. y. nepagrįsta nuoroda į sprendinio 

27 strategines priemones. Siūlome nuorodą 

išbraukti ir numatyti erdvinio pobūdžio 

priemonių taikymą. 

 

 

Papildomai pažymime, kad sprendinys 95 yra 

neįgyvendinamas tol, kol nebus parengti 

reikalingi teisės aktų pakeitimai (sprendinio 

26-33  realizavimas) ir nustatyti partnerysčių ir 

paslaugų perkėlimo į žemesnio lygmens 

teritorijų planavimo dokumentus (toliau – 

TPD) rodikliai ir metodika. 

 

96 

 

Tarptautinio lygmens 

urbanistinėje struktūroje 

veikiančių urbanistinių 

centrų partnerystes 

formuoti teikiant 

tarptautinio lygmens 

paslaugas, taikant funkcijų 

konsolidaciją, rengiant 

valstybės dalies 

bendruosius planus, 

strateginius arba 

specialiojo teritorijų 

planavimo dokumentus 

 

Taikyti sprendinio 27 

priemones 

       

Rengti valstybės dalių 

bendruosius planus ir/ar 

specialiojo teritorijų planavimo 

dokumentus (pagal poreikį, 

įvertinus 27 p. sprendinio 

priemonių įgyvendinimą) 

E Nenustatyta Teritorijų planavimo dokumentais sukuriamos sąlygos 

formuoti ir įgyvendinti tarptautinio lygmens urbanistinėje 

struktūroje veikiančių urbanistinių centrų partnerystes. 

AM VRM, EIM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos, savivaldybės 

biudžeto lėšos, kitų 

subjektų lėšos 

2030 

m. 

34 Plėtoti LR BP 

koncepcijoje nustatytą 

urbanistinę policentrinę 

hierarchinę struktūrą, 

sudarančią prielaidas 

tolygiai teritorijų raidai. 

Stiprinti urbanistinę 

struktūrą urbanistinių 

centrų, regionų ir 

institucijų partnerystėmis, 

dalinantis funkcijomis, 

paslaugomis, 

infrastruktūra.  

Integruoti ir detalizuoti 

nustatytą policentrinę 

hierarchinę struktūrą, jos 

vystymo principus į žemesnio 

lygmens teritorijų planavimo 

dokumentus (pagal poreikį 

atliekant pastarųjų dokumentų 

rengimą, keitimą ar 

koregavimą).  

E Nenustatyta Žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai yra 

vienoje ideologinėje plotmėje su aukščiausio - valstybės 

lygmens teritorijų planavimo dokumentu. Integruoti bei 

detalizuoti LRBP sprendiniuose numatyti urbanistinės 

policentrinės hierarchinės struktūros vystymo sprendiniai 

(atitinkamų lygmenų urbanistiniai centrai, funkciniai 

ryšiai) sudaro sąlygas stiprinti urbanistinę struktūrą 

urbanistinių centrų, regionų ir institucijų partnerystėmis, 

dalinantis funkcijomis, paslaugomis, infrastruktūra. 

Savivaldy

bės 

AM Valstybės biudžeto 

lėšos (AM),  

savivaldybės biudžeto 

lėšos,  

kitų subjektų lėšos 

2030 

m. 
Prašome įgyvendinimo priemonę papildyti 

metodais (pavyzdžiais), kaip turėtų būti  

įgyvendinami sprendiniai su policentrine 

hierarchine struktūra rengiant žemesnio 

lygmens TPD. 

Formuluojant metodus siūlome remtis K. 

Šešelgio darbuose išdėstyta regioninio 

planavimo metodika. 
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Stiprinti šalies tarptautinio 

lygmens urbanistinės 

struktūros urbanistinių 

a) Integruoti LRBP nustatytus 

tarptautinio lygmens 

urbanistinės struktūros 

K Nenustatyta Įtvirtinti LRBP tarptautinio lygmens urbanistinės 

struktūros sprendiniai Baltijos jūros regiono planavimo 

AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM); 

2030 

m. 
Siūlome LRBP SĮP aiškiai įvardinti, kad 

atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę situaciją 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

centrų vaidmenį Baltijos 

jūros regiono (toliau – 

BJR) ir Europos Sąjungos 

urbanistinėje struktūroje, 

taikant urbanistinių centrų 

funkcijų konsolidaciją 

partnerystės principu. 

 

sprendinius į VASAB 

dokumentus.  

dokumentuose ir strategijose. Sudarytos sąlygos Lietuvos 

- konkurencingos valstybės formavimui. 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

LRBP numatytas urbanistinės integracijos ašių 

vystymo į Minską ir Kaliningradą 

įgyvendinimas yra neterminuotai stabdomas 

ir šie LRBP reikalavimai nebetaikomi. 

 

(Analogiška pastaba sprendiniams 222, 242, 

278) 

 

Taip pat siūlome papildyti priemone: 

Prioritetas teikiamas esamų apleistų ir 

neefektyviai naudojamų gamybinių 

teritorijų konversijai ir modernizavimui. 

 

b) Integruoti LRBP nustatytus 

tarptautinio lygmens 

urbanistinės struktūros 

sprendinius į Europos Sąjungos 

formuojamus planavimo 

dokumentus (taip pat į ESPON 

programas, projektus).  

K Nenustatyta Įtvirtinti LRBP tarptautinio lygmens urbanistinės 

struktūros sprendiniai Europos Sąjungos planavimo 

dokumentuose ir strategijose. Sudarytos sąlygos Lietuvos 

- konkurencingos valstybės formavimui. 

AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 

37 Tarptautinio lygmens 

šalies urbanistinėje 

struktūroje stiprinti 

funkcinius ryšius 

tarptautinių susisiekimo 

koridorių IX B, „Via 

Baltica“, „Rail Baltica“ 

pagrindu (žr. brėž. 

Konkurencinga valstybė 

2030 m.). Šalies 

urbanistinės struktūros 

gyvybingumui užtikrinti 

įveiklinti esamas 

urbanizuotas teritorijas jas 

vystant kompaktiškomis 

struktūromis, turinčias 

tiesioginius ryšius su jais. 

Šalia transporto koridorių 

vystyti ekonominio 

aktyvumo koridorius, 

kuriant ir plėtojant 

pramonės ir logistikos 

centrus. Naujas plėtros 

teritorijas vystyti taikant 

kompaktiškumo principus, 

neskatinant ištisinės 

urbanizacijos šalia 

transporto koridorių tarp 

urbanistinių centrų. 

Rengiant Klaipėdos, Tauragės, 

Telšių, Šiaulių, Kauno, 

Vilniaus, Marijampolės, 

Panevėžio regionų, 

savivaldybių, kurios tiesiogiai 

ribojasi su susisiekimo 

koridoriais IX B, „Via Baltica“, 

„Rail Baltica“ planavimo 

dokumentus atsižvelgti į LRBP 

sprendiniuose nustatytus 

vystymo principus:  

 - įveiklinti esamas 

urbanizuotas teritorijas šalia 

tarptautinių susisiekimo 

koridorių IX B, „Via Baltica“, 

„Rail Baltica“, jas vystant 

kompaktiškomis struktūromis; 

 - šalia tarptautinių susisiekimo 

koridorių IX B, „Via Baltica“, 

„Rail Baltica“ vystyti 

ekonominio aktyvumo 

koridorius, kuriant ir plėtojant 

pramonės ir logistikos centrus. 

Pagal poreikį keisti, koreguoti 

savivaldybės ar žemesnio 

lygmens teritorijų planavimo 

dokumentus numatytiems 

vystymo principams realizuoti. 

 

Prioritetas teikiamas 

esamų apleistų ir 

neefektyviai naudojamų 

gamybinių teritorijų 

konversijai ir 

modernizavimui. 

S Nenustatyta Sudaromos sąlygos intensyvesniam tarptautinių 

susisiekimo koridorių IX B, „Via Baltica“, „Rail Baltica“ 

naudojimui kartu kuriant gyvybingas ekonomines veiklas 

prisidedančias prie šalies stiprinimo ir konkurencingumo 

tarptautiniame kontekste. 

Klaipėdos, 

Tauragės, 

Telšių, 

Šiaulių, 

Kauno, 

Vilniaus, 

Marijamp

olės, 

Panevėžio 

regionų  

savivaldyb

ės, kurios 

tiesiogiai 

ribojasi su 

susisiekim

o 

koridoriais 

IX B, „Via 

Baltica“, 

„Rail 

Baltica“. 

AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 

38 Tarptautiniame lygmenyje 

veikiančius urbanistinius 

centrus integruojant į 

tarptautinę urbanistinę 

sistemą, prioritetą teikti 

esamo teritorinio, mokslo, 

infrastruktūros, inovacijų, 

ekonominio, rekreacinio ir 

kt. potencialo naudojimui 

Taikyti sprendinio 27 

priemones 

       
Pažymime, kad sprendinys 38 gali būti  

įgyvendinamas tik erdvinėmis priemonėmis, 

todėl strateginiai sprendiniai negali būti 

taikomi, t. y. nepagrįsta nuoroda į sprendinio 

27 strategines priemones. Siūlome nuorodą 

išbraukti ir numatyti erdvinio pobūdžio 

priemonių taikymą. 

 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

ir plėtrai, bei rengti naujus 

inovatyvius tarptautinius 

projektus.  

39 

 

Siekiant šalies 

konkurencingumo 

didinimo ir urbanistinės 

sistemos bei jos elementų, 

veikiančių šalies, Baltijos 

jūros regiono (toliau – 

BJR) ir ES kontekste, 

stiprinimo, taip pat 

integracijos į tarptautinę 

urbanistinę sistemą, 

kompleksiškai vystyti 

tarptautinio ir nacionalinio 

lygmens urbanistines 

struktūras. Tarptautiniu 

lygmeniu veikiančius 

urbanistinius centrus 

(Vilnius, Kaunas, 

Klaipėda, Šiauliai ir 

Panevėžys) integruoti į 5 

nacionalinio lygmens 

prioritetines partnerysčių 

grupes, taip užtikrinant, 

regioninių urbanistinių 

centrų stabilumą ir augimą 

(žr. brėž. Galimybių 

Lietuva 2030 m.).  

Taikyti sprendinio 34  

priemones 

       
 

Rengiant regionų, savivaldybių 

planavimo dokumentus 

atsižvelgti į LRBP sprendinių 

nuostatą: 

- į prioritetinių partnerysčių 

grupes įraukti atitinkamoje 

grupėje esantį urbanistinį 

centra, veikiantį ir tarptautiniu 

lygmeniu (atitinkamai ar 

Vilnių, ar Kauną, ar Klaipėdą, 

ar Šiaulius, ar Panevėžį) 

S Nenustatyta Kompleksiškai vystomos tarptautinio ir nacionalinio 

lygmens urbanistinės struktūros. Tarptautiniu lygmeniu 

veikiantys urbanistiniai centrai (Vilnius, Kaunas, 

Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys) veikia nacionalinio 

lygmens prioritetinėse partnerysčių grupėse, sudarant 

sąlygas regioninių urbanistinių centrų stabilumui ir 

augimui. 

savivaldyb

ės 

AM, VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų 

(AM, VRM); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
 

40 Formuoti urbanistinių 

centrų Vilniaus–Kauno, 

Šiaulių–Panevėžio ir 

Klaipėdos regiono 

partnerystes, teikiant 

tarptautinio lygmens 

paslaugas funkcinio 

papildomumo principu, 

bendradarbiaujant 

nacionalinėms 

institucijoms. Kurti 

teritoriniu aspektu 

santykinai mažu atstumu 

vienas nuo kito esančių 

urbanistinių centrų 

sinergiją, didinančią 

bendrą šalies vaidmenį 

tarptautiniu lygmeniu.  

Taikyti sprendinio 27 

priemones 

S 
 

Suformuotos urbanistinių centrų Vilniaus–Kauno, 

Šiaulių–Panevėžio ir Klaipėdos regiono partnerystės, 

teikiant tarptautinio lygmens paslaugas funkcinio 

papildomumo principu, bendradarbiaujant nacionalinėms 

institucijoms. Sukurta urbanistinių centrų veiklos 

sinergija, didinanti bendrą šalies vaidmenį tarptautiniu 

lygmeniu.  

    
 

41 Tarptautiniu lygmeniu 

veikiančių urbanistinių 

centrų Vilniaus, Kauno, 

Klaipėdos, Šiaulių ir 

Panevėžio, kaip ir kitų 

urbanistinių centrų, 

augimo neriboti tikslingai 

planuojant teritorijas, 

Suformuoti darbo grupę 

skirtą sprendinio 

įgyvendinimo metodikos 

parengimui, kurioje būtų 

numatytas veiksmų planas, 

etapai LRBP sprendinių 

žemesnio lygmens TPD 

įgyvendinimui. 

E Nenustatyta Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio miesto 

savivaldybių bendruosiuose planuose nustatyti vystymo 

sprendiniai atitinka LRBP sprendinius.  

Vilniaus, 

Kauno, 

Klaipėdos, 

Šiaulių, 

Panevėžio 

miestų 

savivaldyb

ės 

VTPSI; 

Lietuvos 

architektų 

rūmai; 

Lietuvos 

architektų 

sąjunga 

 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
Pažymime, kad priemonės pavadinime 

vartojama labai neaiški formuluotė: „augimo 

neriboti tikslingai planuojant teritorijas, tačiau 

jis turi būti darnus...“ Siūlome keisti šios 

priemonės aprašymą.  

 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

tačiau jis turi būti darnus, 

atitinkantis LR BP 

koncepciją ir šiame 

dokumente nustatytas LR 

BP deklaruojamas 

ambicijas ir vizijas.  

 

Integruoti į Vilniaus, Kauno, 

Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio 

miestų savivaldybių 

bendruosius planus nuostatą: 

žemesnio lygmens TPD 

skatinti darnią, LR BP 

koncepciją atitinkančią, 

urbanistinių centrų plėtrą. 

 -  augimo neriboti tikslingai 

planuojant teritorijas, tačiau jis 

turi būti darnus, atitinkantis LR 

BP koncepciją ir šiame 

dokumente nustatytas LR BP 

deklaruojamas ambicijas ir 

vizijas.  

Pagal poreikį keisti ar koreguoti 

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 

Šiaulių, Panevėžio miesto 

savivaldybių bendruosius 

planus, juose aiškiai numatant 

urbanizacijos kryptis. 

Savivaldybių 

bendruosiuose planuose 

turi būti įvertinama 

nuostata miestų plėtrą 

vystyti racionaliai 

panaudojant teritorijas, 

išsaugant teritorijų 

rezervą ateities 

poreikiams. Miestų 

augimas turi siekti LR BP 

deklaruojamų ambicijų ir 

vizijų, tačiau negali 

prieštarauti darnaus 

vystymosi tikslams. 

Išlieka neaišku kokiomis metodinėmis 

priemonėmis vadovautis, kad žemesnio 

lygmens TPD (detalizuojantys LRBP 

sprendinius) įgautų visiems suprantamą ir 

galimą apibūdinti erdvinį pavidalą? 

Siūlome sprendinio 41 įgyvendinimą pradėti 

nuo darbo grupės skirtos metodikos 

parengimui subūrimo. 

 

Atkreipiame dėmesį, kad pastaruoju metu 

numatyta miestų plėtra viršija kelis kartus 

esamas užstatytas teritorijas, todėl miestų 

plėtros ribojimas nėra aiškus. Norint darnaus 

miesto augimo, turi būti nustatyta proporcinga 

miesto teritorija, kurioje galėtų būti iš ties 

susiformuota kompaktiška struktūra. Augimo 

neribojimas planą įgyvendinančioms 

institucijoms reikš ne ką kitą, kaip laisvą ir 

neapribotą dar didesnės plėtros nustatymą. 

Todėl siūloma išvengti šios dviprasmiškos 

formuluotės pažodinio naudojimo. Čia turėtų 

būti ne pažodžiui perkeliama nuostata, o 

pateikiamas konkretus reikalavimas, kurį 

siūlome išdėstyti taip: 

„Savivaldybių bendruosiuose planuose turi 

būti įvertinama nuostata „Miestų plėtrą 

vystyti racionaliai panaudojant teritorijas, 

išsaugant teritorijų rezervą ateities 

poreikiams. Miestų augimas turi siekti LR 

BP deklaruojamų ambicijų ir vizijų, tačiau 

negali prieštarauti darnaus vystymosi 

tikslams.“ 
 

  

43 Nacionalinio lygmens 

urbanistinėje struktūroje 

plėtoti ir stiprinti 

regioninio lygmens 

Šiaulių, Panevėžio, 

Alytaus, Utenos, 

Marijampolės, Tauragės, 

Telšių, Mažeikių, 

Ukmergės, Rokiškio ir 

Biržų urbanistinius 

centrus, stiprinant jų 

tarpusavio sąveiką ir 

sąveiką su šalies 

metropoliniais centrais 

Vilniumi, Kaunu ir 

Klaipėda nacionalinių 

Rengiant regionų, savivaldybių 

planavimo dokumentus 

atsižvelgti į LRBP sprendinių 

nuostatą: 

- Plėtoti ir stiprinti regioninio 

lygmens Šiaulių, Panevėžio, 

Alytaus, Utenos, Marijampolės, 

Tauragės, Telšių, Mažeikių, 

Ukmergės, Rokiškio ir Biržų 

urbanistinius centrus, stiprinant 

jų tarpusavio sąveiką ir sąveiką 

su šalies metropoliniais centrais 

Vilniumi, Kaunu ir Klaipėda 

nacionalinių prioritetinių 

partnerysčių pagrindu, teikiant 

sąlyginai vidutinio ir reto 

S Nenustatyta Regioninių urbanistinių centrų sustiprėjimas, racionaliau 

organizuojamos paslaugos, didinama paslaugų kokybė, 

sumažinta regionų atskirtis. 

Savivaldy

bės  

AM, VRM, 

EIM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM, VRM, EIM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
Pažymime, kad per nurodytas „sąlyginai 

vidutinio ir reto poreikio paslaugas“ 

neįmanoma identifikuoti, suformuluoti ir 

suteikti tą įsivaizduojamą turinį sprendiniams 

dėstomiems žemesnio lygmens TPD, kol 

nebus parengti reikalingi teisės aktų 

pakeitimai (realizuotos sprendinio 26-33 

priemonės) ir nustatyti partnerysčių ir 

paslaugų perkėlimo į žemesnio lygmens 

TPD rodikliai ir metodika. 

 

Papildomai siūlome suformuluoti 

įgyvendinimo priemonę, nes dabar pateikta 

priemonė iš esmės nesiskiria nuo LRBP 

sprendinio, t. y. pakartojamas tas pats 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

prioritetinių partnerysčių 

pagrindu, teikiant 

sąlyginai vidutinio ir reto 

poreikio paslaugas, 

regioninio lygmens 

paslaugas. 

poreikio paslaugas, regioninio 

lygmens paslaugas. 
sprendinys, o ne veiksmai (priemonės), 

kurie turi būti atliekami, LRBP 

sprendiniams (tikslams) įgyvendinti. 

44 Įvertinus galimą 

teritorinio potencialo 

bendrumą, nacionalinio 

lygmens urbanistinėje 

struktūroje vystyti 

prioritetines partnerysčių 

grupes: Šiaurės Lietuvos, 

Pietų Lietuvos, Vakarų 

Lietuvos, Rytų Lietuvos, 

Vidurio Lietuvos 

partnerysčių grupes  

Taikyti sprendinių 26, 27 

priemones 

  
Taikant prioritetinės partnerystės principus, sustiprinami 

regionai, racionaliau organizuojamos paslaugos, didinama 

paslaugų kokybė, mažinama regionų atskirtis. 

    
Prašome papildyti LRBP SĮP I skyrių ir pateikti  

sąvokos „teritorinio potencialo bendrumas“ 

apibrėžimą. 

 
 

46 Užtikrinant policentrinės 

hierarchinės struktūros 

tęstinumą, viešosiomis 

investicijomis remti 

regioninius centrus – 

Panevėžį, Šiaulius, Uteną, 

Alytų, Marijampolę, 

Ukmergę, Tauragę, 

Telšius, Mažeikius, Biržus 

ir Rokiškį.  

Taikyti sprendinio 73 b ir c 

priemones 

  
Regioniniuose urbanistiniuose centruose išvystytos, 

prieinamos, kokybiškos viešosios paslaugos, pritrauktos 

investicijos, padidinta gyvenimo kokybė, veikia 

gyvybinga ekonominė aplinka. 

    
 

47 Regioninės urbanistinės 

struktūros erdvinę 

organizaciją išlaikyti 

kuriant ir stiprinant 

alternatyvių transporto 

priemonių tinklą. Viešo ir 

privataus transporto, 

pėsčiųjų ir dviračių takų, 

sausumos ir vandens 

transporto sistema turi 

užtikrinti regiono teritorijų 

kiek įmanoma tolygesnį 

pasiekiamumą ir didinti 

gyventojų mobilumo 

galimybes, gerinti 

gyvenimo kokybę. 

Taikyti sprendinių 298-302 

priemones 

  
Naudojantis transporto sistemomis pagerintas regiono 

teritorijų pasiekiamumą, padidintos gyventojų mobilumo 

galimybės, pagerinta gyvenimo kokybė. 

    
 

48 Plėtoti regioninės 

urbanistinės struktūros 

kompleksiškumą, t. y. 

sutelkti greta vienas kito 

tai, kas tarpusavyje yra 

glaudžiai susiję: 

gyvenimas – darbas, 

gyvenimas – aptarnavimas 

ir panašiai. 

Rengiant regionų, savivaldybių 

planavimo dokumentus 

atsižvelgti į nuostatą: 

- plėtoti regiono urbanistinės 

struktūros kompleksiškumą, 

sudaryti sąlygas telkti greta 

vienas kito tai, kas tarpusavyje 

yra glaudžiai susiję: gyvenimas 

– darbas, gyvenimas – 

aptarnavimas (galimos ir kitos 

stiprias sąsajas turinčios sritys). 

S Nenustatyta Sudarytos sąlygos racionalesnei regionų urbanistinei 

struktūrai formuotis, atitinkamai tvariau vystoma aplinka, 

mažesnės sąnaudos infrastruktūros išlaikymui ir 

plėtojimui. 

Savivaldy

bės  

AM, VRM, 

EIM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM, VRM, EIM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
Pakartotinai prašome LRBP SĮP apibūdinti 

kompleksiškumo kriterijus ir kokie rodikliai 

galėtų pagrįsti jų įgyvendinimą, nes 

vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 4 

straipsnio 3 dalimi, rengiant žemesnio lygmens 

TPD dokumentus privaloma vadovautis 

aukštesnio teritorijų planavimo lygmens 

patvirtintais teritorijų planavimo dokumento 

sprendiniais, juos detalizuojant. 

 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Pagal poreikį keisti ar koreguoti 

savivaldybės ar žemesnio 

lygmens teritorijų planavimo 

dokumentus. 

Papildomai žr. sprendinio 70 pastabą. 

49 

 

Valstybės, savivaldybės 

lygmens teritorijų 

planavimo dokumentuose 

ir regionų plėtros planuose 

nustatyti urbanistinių 

aglomeracijų ribas, 

numatyti bendrų 

sprendinių, apimančių 

kelias savivaldybes ir 

privataus ir viešojo 

sektorių partnerysčių 

(toliau – PPP) galimybes, 

teikti prioritetą ir numatyti 

priemones apleistų 

teritorijų ir kitų vidinių 

teritorinių resursų 

įsisavinimui (žr. 73–83 

p.). 

 

Parengti ribų nustatymo 

metodiką ir atlikti susijusių 

teisės aktų pakeitimus 

pasirengiant priemonės 

įgyvendinimui. 
 

Rengiant regionų, savivaldybių 

planavimo dokumentus 

atsižvelgti į nuostatas: 

- numatyti bendrų sprendinių, 

apimančių kelias savivaldybes, 

privataus ir viešojo sektorių 

partnerysčių galimybes,  

- teikti prioritetą ir numatyti 

priemones apleistų teritorijų ir 

kitų vidinių teritorinių resursų 

įsisavinimui. 

 

 

S Nenustatyta Pasiektas sklandus urbanistinės aglomeracijos 

funkcionavimas, išvystyti ekonominiai, socialiniai, 

kultūriniai, transporto ryšiai. 

Savivaldy

bės  

AM, VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM, VRM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
LRBP SĮP lieka nenurodyta, kaip bus 

reikalaujama ir pagal kokią metodiką reikės 

realiai numatyti urbanistinių aglomeracijų 

ribas: 

1) Ar rengiant savivaldybės teritorijos 

bendrąjį planą bus privaloma susitarti 

su kaimyninėmis savivaldybėmis? 

2)  Ar reikės tuos susitarimus suderinti 

raštiškai, kad būtų galima realizuoti šį 

LR BP sprendinį? 

   

Taip pat LRBP SĮP 3 priede nurodyti tik: 

gyvenimo kokybės rodikliai (urbanistinėse 

aglomeracijose). Pažymime, kad tai nėra 

pakankamas sprendinio 49 priemonės 

įgyvendinimo rodiklis. 

 

Prašome papildyti LRBP SĮP I skyrių ir pateikti  

sąvokos „regioninis plėtros planas“ 

apibrėžimą arba pateikti nuorodas į šio 

planavimo dokumento apibrėžimą 

(išaiškinimą). 

Regionų planavimo 

dokumentuose ir/ar regionų 

ir/ar savivaldybių teritorijų 

planavimo dokumentuose 

(rengiant naujus, keičiant ar 

koreguojant esamus)  nustatyti 

urbanistinių aglomeracijų ribas. 

E Nenustatyta 
 

Savivaldy

bės  

AM, VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM, VRM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 

 
 

50 Vietovės lygmens 

urbanistinė struktūros 

pagrindu laikyti vietovės 

lygmeniu veikiančius 

metropolinius, 

regioninius, lokalius ir 

žemiausio lygmens 

vietinius urbanistinius 

vienetus (miestus, 

miestelius, kaimus ir kitas 

gyvenamąsias vietoves), 

kurie turi optimizuoti 

paslaugų teikimo kokybei 

reikalingą infrastruktūrą, 

taikyti partnerystės 

principą jai išlaikyti / 

plėtoti. Vietovės lygmens 

urbanistinę struktūrą 

formuoti vadovaujantis 

LR BP sprendinių 

nuostatomis rengiant 

žemesnio lygmens 

Parengti paslaugų teikimo 

kokybei reikalingos 

infrastruktūros optimizavimo 

metodiką. 

 

 

Rengiant savivaldybių 

planavimo dokumentus 

atsižvelgti į nuostatas: 

- optimizuoti paslaugų teikimo 

kokybei reikalingą 

infrastruktūrą, taikyti 

partnerystės principą jai 

išlaikyti / plėtoti. 

 

 

S Nenustatyta Optimizuota paslaugų teikimo kokybei reikalinga 

infrastruktūra, taikomas partnerystės principas jai išlaikyti 

/ plėtoti. 

Savivaldy

bės  

AM, VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM, VRM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
Programoje taip ir lieka nenurodyta, kaip ir 

pagal kokią metodiką reikės realiai įgyvendinti 

strateginį sprendinį: „optimizuoti paslaugų 

teikimo kokybei reikalingą infrastruktūrą, 

taikyti partnerystės principą jai išlaikyti / 

plėtoti“. Nežiūrint į tai, kad tai yra strateginis 

sprendinys, rengiant žemesnio lygmens TPD ir 

savivaldybėms ir rengėjams yra būtina žinoti jo 

turinį. 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

teritorijų planavimo 

dokumentus. 

 
 

51 (51.1 - 

51.4) 

 

Skirtingų lygmenų 

urbanistinėje struktūroje 

veikiančius urbanistinius 

centrus pagal funkciją ir 

juose vykdomą veiklą, 

teikiamas paslaugas, 

įvertinant gyventojų 

skaičių, skirstyti į 

metropolinius, 

regioninius, lokalinius ir 

vietinius centrus. 

Detalesnis centrų 

vystymas apsprendžiamas 

strateginiais planais ir 

žemesnio lygmens 

kompleksinio teritorijų 

planavimo dokumentais. 

Taikyti sprendinio 34 

priemones 

       
Atkreipiame dėmesį, kad sprendinio 34 

priemonės yra erdvinės, tuo tarpu sprendiniui 

51 numatoma S (strateginio) pobūdžio 

priemonė. Todėl ir toliau metodiškai lieka 

neaišku, kaip realiai žemesnio lygmens TPD 

užtikrinti ir išreikšti viešąsias paslaugas, 

gyvenimo kokybę ir kt. Taip pat neaišku, kas 

tikrins ir prižiūrės, kad būtų įgyvendintas 

laukiamas rezultatas: „Išlaikyta, galimai ir 

papildomai išvystyta, šalies policentrinė 

hierarchinė urbanistinių centrų sistema, 

užtikrintas santykinai tolygus urbanistinių 

centrų išsidėstymas Lietuvos teritorijoje“. 

Rengiant regionų, savivaldybių 

planavimo dokumentus 

atsižvelgti į nuostatas: 

- formuojant detalias 

urbanistinių centrų vystymo 

galimybes, jos turi 

neprieštarauti LRBP 

sprendiniams (taip pat dėl 

hierarchinio lygmens).  

S Nenustatyta Išlaikyta, galimai ir papildomai išvystyta, šalies 

policentrinė hierarchinė urbanistinių centrų sistema, 

užtikrintas santykinai tolygus urbanistinių centrų 

išsidėstymas Lietuvos teritorijoje. 

Savivaldy

bės  

AM, VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM, VRM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 

52. Įvertinant socialinius, 

ekonominius, kultūrinius 

pokyčius, lokalinių centrų 

kategorijos gali būti 

tikslinamos rengiant 

valstybės dalies 

bendruosius planus. 

Lokalinius centrus (žr. 

brėž. Regionai 2030 m.) 

kategorizuoti taip:  

- A kategorijos lokalinius 

centrus (plėtojamojo tipo, 

stipraus potencialo); 

- B kategorijos lokalinius 

centrus (papildomojo tipo, 

pakankamo potencialo); 

- C kategorijos lokalinius 

centrus (palaikomojo tipo, 

nepakankamo potencialo, 

reikalingas esamo 

socialinio potencialo 

stiprinimas). 

Taikyti sprendinio 3 priemones 
  

Išlaikoma policentrinė hierarchinė urbanistinė sistema. 
    

 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

53 A kategorijos 

urbanistinius centrus – 

Druskininkus, Visaginą, 

Šilutę, Plungę, Jurbarką, 

Anykščius, Radviliškį, 

Palangą, Gargždus, 

Kėdainius, Trakus, 

Varėną, Zarasus, Jonavą, 

Šalčininkus – stiprinti 

ekonominių veiklų 

pagrindu, pagal turimą 

stiprų potencialą  

Taikyti sprendinių 199, 199.1,  

199.2. priemones 

  
Sustiprinti A kategorijos urbanistiniai centrai, sumažinta 

regionų atskirtis, vykdomas santykinai tolygus šalies 

vystymas. 

    
 

54 B kategorijos 

urbanistinius centrus – 

Skuodą, Neringą, Šilalę, 

Pagėgius, Raseinius, 

Naująją Akmenę, Joniškį, 

Pakruojį, Kelmę, Šakius, 

Kaišiadoris, Švenčionis, 

Prienus, Vilkaviškį, 

Birštoną, Lazdijus, 

Pasvalį, Kupiškį, 

Kuršėnus, Elektrėnus, 

Molėtus, Ignaliną, 

Kretingą, Širvintas – 

stiprinti funkcinių ryšių su 

to paties ir aukštesnio 

lygmens urbanistiniais 

centrais pagrindu pagal 

turimą potencialą. 

Parengti strateginius planus B 

kategorijos urbanistiniams 

centrams, kurie numatytų 

galimas ekonominės veiklos 

vystymo gaires. Strateginių 

planų parengimą  įtraukti į EIM 

rengiamus plėtros programų 

priemonių planus 

S Nenustatyta Sustiprinti B kategorijos urbanistiniai centrai, sumažinta 

regionų atskirtis, vykdomas santykinai tolygus šalies 

vystymas. 

Savivaldy

bės  

EIM, VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM, VRM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
 

55 C kategorijos 

urbanistinius centrus – 

Rietavą, Kybartus, 

Kalvariją, Kazlų Rūdą, 

Žiežmarius, Vievį, 

Eišiškes, Nemenčinę, 

Pabradę, Švenčionėlius – 

stiprinti bendruomenių 

veiklų, funkcinių ryšių su 

to paties ir aukštesnio 

lygmens urbanistiniais 

centrais bei žemiausio 

lygmens urbanistiniais 

vienetais pagrindu. 

Parengti strateginius planus C 

kategorijos urbanistiniams 

centrams, kurie numatytų 

galimas ekonominės veiklos 

vystymo gaires. Strateginių 

planų parengimą  įtraukti į EIM 

rengiamus plėtros programų 

priemonių planus 

S Nenustatyta Sustiprinti C kategorijos urbanistiniai centrai, sumažinta 

regionų atskirtis, vykdomas santykinai tolygus šalies 

vystymas. 

Savivaldy

bės  

EIM, VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM, VRM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
 

56 Urbanistiniuose centruose 

derinti skirtingų sektorių 

(socialinės, susisiekimo ir 

inžinerinės infrastruktūros 

plėtros, kultūros paveldo 

ir gamtos apsaugos, 

investicijų ir darbo vietų 

kūrimo, viešojo transporto 

sistemos plėtros ir pan.) 

interesus funkcinių ryšių 

ir institucijų 

Rengiant regionų, savivaldybių 

planavimo dokumentus 

atsižvelgti į nuostatas: 

- Urbanistiniuose centruose 

derinti skirtingų sektorių 

(socialinės, susisiekimo ir 

inžinerinės infrastruktūros 

plėtros, kultūros paveldo ir 

gamtos apsaugos, investicijų ir 

darbo vietų kūrimo, viešojo 

transporto sistemos plėtros ir 

S Nenustatyta Suformuotas urbanistinių centrų sklandesnis 

funkcionavimas, pagerintos gyvenimo, darbo sąlygos ir 

pasiekta aukštesnė aplinkos kokybė.  

Savivaldy

bės  

AM, VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM, VRM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
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ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 
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(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

bendradarbiavimo 

pagrindu. 

pan.) interesus funkcinių ryšių 

ir institucijų bendradarbiavimo 

pagrindu.  

57 Viešųjų paslaugų 

infrastruktūra ir jos 

teikiamų paslaugų pasiūla 

turi atitikti paklausą. 

Viešųjų paslaugų tinklo 

efektyvumui užtikrinti 

viešąsias paslaugas sieti 

su urbanistinių centrų 

hierarchija, bet 

neapsiriboti tik ja (žr. II 

sk. 2 skirsn.) 

Taikyti sprendinio 73 b ir c 

priemones 

  
Tvariai ir subalansuotai vystoma Lietuvos teritorija ir 

sumažinta regioninė atskirtis 

    
 

 
 

58 

 

 

 

Šalies urbanizuotas 

teritorijas vystyti taikant 

kompaktiškumo principus 

pagal kompaktiško miesto 

modelius, skatinant 

regionus ir miestus kurti 

daugiafunkces 

urbanistines struktūras, 

užtikrinančius gyvenimo 

kokybės, tinkamus 

paslaugų pasiekiamumo ir 

gyventojų judumo 

parametrus. 

 

 

 

a) Parengti kompaktiškumo 

principų (konkrečių, 

detalizuotų) ir jų taikymo 

galimybių Lietuvoje studiją 

arba tai nusakyti Tvarių miestų 

gairėse. 

S Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano 6.2. darbo 

„Tvarūs ir 

pasiekiami 

miestai“ 6.2.12 

veiksmas 

„Parengti ir 

patvirtinti tvarių 

miestų 

vystymosi 

gaires dėl 

gyvenamosios 

aplinkos 

kokybės 

gerinimo, 

želdynų 

gausinimo, 

darnaus judumo, 

atsakingo ir 

tvaraus 

vartojimo 

skatinimo, 

atliekų, oro, 

vandens, garso 

taršos ir 

poveikio 

klimato kaitai 

mažinimo“ 

Identifikuoti kompaktiškumo principai ir aiški jų 

įgyvendinimo schema sudarantys sąlygas tvariam 

urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymui. 

AM - Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2023 

m. 
Siūlome papildyti priemonę ir laukiamą 

rezutltatą papildoma nuostata: 

„Vystant visuomeninius, komercinius 

centrus prioritetas teikiamas esamų apleistų 

ir neefektyviai naudojamų gamybos, 

infrastruktūros teritorijų konversijai ir 

modernizavimui“ 

 

b) Papildyti teritorijų 

planavimo normas ir/ar 

Kompleksinio teritorijų 

planavimo dokumentų rengimo 

taisykles ir/ar kitus teisės aktus 

kompaktiškumo principais. 

T Nenustatyta Suformuota teisinė aplinka sudaranti sąlygas sklandžiai 

taikyti ir įgyvendinti kompaktiškumo principus. 

AM - Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2026 

m.  
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

c) Pagal poreikį rengti, keisti ar 

koreguoti teritorijų planavimo 

dokumentus. 

E Nenustatyta Suformuoti teritorijų planavimo dokumentai sudarantys 

sąlygas urbanizuotas ir urbanizuojamas teritorijas vystyti 

pagal kompaktiškumo principus. 

Savivaldy

bės 

- Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
 

Taikyti sprendinių 

283,293,294,300-302 

priemones 

       
 

59 Užtikrinti urbanizuotų ir 

urbanizuojamų teritorijų 

vystymo 

kompleksiškumą: įrengti 

visą privalomą žaliąją, 

socialinę, inžinerinę ir 

susisiekimo ir kt. 

infrastruktūrą, 

užtikrinančią kokybiškas 

gyvenimo, darbo, poilsio, 

laisvalaikio sąlygas.  

Įtraukti į savivaldybių teritorijų 

planavimo dokumentus LRBP 

sprendinių nuostatą: 

- Užtikrinti urbanizuotų ir 

urbanizuojamų teritorijų 

vystymo kompleksiškumą 

(išsprendžiant visą reikalingą 

socialinę, inžinerinę ir kitą 

infrastruktūrą). 

E Nenustatyta Suformuoti teritorijų naudojimo reglamentai savivaldybių 

teritorijų planavimo dokumentuose, kurie sudaro sąlygas 

vystyti urbanizuotas ir urbanizuojamas teritorijas tik tokiu 

atveju, jei numatoma ir visa infrastruktūra reikalinga 

teritorijos (įvertinant jos specifiką) vystymui. 

savivaldyb

ės 

AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
 

60 

 

Įsisavinant naujas plėtros 

teritorijas ir siekiant jų 

kokybės, miestų 

urbanistinę struktūrą 

plėtoti laikantis teisės 

aktuose nustatytų, bendru 

sutarimu pasiekiamo 

žemės sklypų 

konsolidavimo principų, 

ypač kai naujai vystomose 

teritorijose nėra reikiamos 

infrastruktūros. Mažiausia 

galima konsoliduotų 

žemės sklypų teritorija 

naujai urbanizacijai 

privalo užtikrinti 

teritorijos inžinerinės ir 

socialinės infrastruktūros 

atsiperkamumą 

savivaldybėms. 

Urbanistinė plėtra gali 

vykti tik įvertinus būtinų 

komunalinių paslaugų ir 

infrastruktūros 

prieinamumą 

urbanizuojamose ir 

prioritetinėse teritorijose. 

a) Parengti žemės 

konsolidacijos (miestų 

teritorijoms ar kitoms 

teritorijoms, kurios numatomos 

urbanizuoti) formavimo ir 

įgyvendinimo procesų studiją. 

S Nenustatyta Identifikuota žemės konsolidacijos (urbanizuotose ir 

urbanizuojamose teritorijose miestų administracinėse 

ribose ir ne tik) metodika, procesas, reikalingi teisinės 

aplinkos pokyčiai ir kita informacija reikalinga.  

AM - Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2023 

m. 
 

b) Vykdyti teisinės aplinkos 

paruošimą dėl žemės 

konsolidacijos taikymo 

urbanizuotose ir 

urbanizuojamose teritorijose 

miestų ir ne tik ribose (šiai 

dienai konsolidacija gali būti 

taikoma tik kaimo 

gyvenamosios vietovės 

teritorijoje, orientuota į žemės 

ūkio veiklų poreikius). 

T Nenustatyta Sudarytos sąlygos vykdyti žemės konsolidaciją 

urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose miestų 

administracinėse ribose ir ne tik.  

AM - Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2025 

m. 
 

61 

 

 

 

Rengiant miestų 

kompleksinius teritorijų 

planavimo dokumentus ir 

strateginius planus taikyti 

prioritetinius teritorijų 

vystymo režimus: 

modernizavimą (tame 

Rengiant savivaldybių 

planavimo dokumentus 

atsižvelgti į nuostatą: 

- Miestuose taikyti 

prioritetinius teritorijų vystymo 

režimus: modernizavimą (tame 

tarpe ir kompleksinę 

S Nenustatyta Įsisavinti urbanizacijai vidiniai miestų plėtros teritoriniai 

rezervai, racionaliai naudojamas žemės fondas, vykdomas 

tvarus vystymasis. 

Savivaldy

bės 

-  Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
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ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

tarpe ir kompleksinę 

renovaciją), urbanizuotų 

teritorijų regeneraciją ir 

konversiją, numatant 

prioritetines plėtros, 

renovavimo ir konversijos 

teritorijas ir finansavimą 

šioms teritorijoms vystyti. 

Investicijas koncentruoti 

kompleksiniam ir 

kompaktiškam teritorijos 

sutvarkymo rezultatui 

pasiekti. 

 

 

 

renovaciją), urbanizuotų 

teritorijų regeneraciją ir 

konversiją, numatant 

prioritetines plėtros, 

renovavimo ir konversijos 

teritorijas, finansavimą šioms 

teritorijoms vystyti.  

- Investicijas koncentruoti 

kompleksiniam ir 

kompaktiškam teritorijos 

sutvarkymo rezultatui pasiekti. 

Įtraukti į savivaldybių teritorijų 

planavimo dokumentus LRBP 

sprendinių nuostatą: 

- Miestuose taikyti 

prioritetinius teritorijų vystymo 

režimus: modernizavimą (tame 

tarpe ir kompleksinę 

renovaciją), urbanizuotų 

teritorijų regeneraciją ir 

konversiją, numatant 

prioritetines plėtros, 

renovavimo ir konversijos 

teritorijas, finansavimą šioms 

teritorijoms vystyti.  

- Investicijas koncentruoti 

kompleksiniam ir 

kompaktiškam teritorijos 

sutvarkymo rezultatui pasiekti. 

E Nenustatyta 
 

Savivaldy

bės 

- Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
 

Skatinti pastatų renovaciją  S Nenustatyta 
 

AM savivaldybės, 

EM, SADM, 

VRM, EIM, 

SM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM, EM, SADM, 

VRM, EIM, SM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
 

Taikyti sprendinio 313 

priemones 

       
 

62 Šalia esamų ar 

planuojamų taršių 

pramoninių ar gamybinių 

teritorijų riboti 

gyvenamosios, 

visuomeninės ir 

rekreacinės paskirties 

pastatų statybą aplinkos 

taršos ir triukšmo 

apsaugos zonose, 

atsižvelgti į teisės aktus ir 

perspektyvinius triukšmo 

žemėlapius. Mažinti 

aplinkos taršą 

pagalbinėmis 

Įtraukti į savivaldybių teritorijų 

planavimo dokumentus LRBP 

sprendinių nuostatą: 

- Šalia esamų ar planuojamų 

taršių pramoninių ar gamybinių 

objektų teritorijų riboti 

gyvenamosios, visuomeninės ir 

rekreacinės paskirties pastatų 

statybą apsaugos zonose, 

atsižvelgiant į teisės aktų 

reikalavimus ir perspektyvinius 

triukšmo žemėlapius. Mažinti 

aplinkos taršą pagalbinėmis 

apželdinimo, srautų valdymo, 

triukšmą mažinančiomis 

E Nenustatyta Tikslingai planuojamos teritorijos skirtos pramonės 

veikloms nesukuriant interesų ir lūkesčių konflikto su 

gyvenamąja, visuomeninių, rekreacinių objektų aplinka.  

Savivaldy

bės 

- Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
Rūmai atkreipia dėmesį, kad priemonė turėtų 

būti formuluojama atsižvelgiant į konkrečios 

planuojamos teritorijos dominuojančią paskirtį, 

t. y. jeigu didžioji dalis planuojamos teritorijos 

yra priskiriama gyvenamajai paskirčiai, 

prioritetas turėtų būti teikiamas pavienių taršių 

pramoninių ar gamybinių įmonių sustabdymo 

ir/ar iškėlimo į užmiestį galimybės įvertinimui 

ar taršos suvaldymo priemonių įgyvendinimui 

numatant kompensacinius mechanizmus. 

Analogiškai dominuojančioje pramoninių 

teritorijų kaimynystėje (įskaitant sanitarinės 

apsaugos zonų ribas) neplanuoti gyvenamųjų 

kvartalų. Pažymime, kad LRBP SĮP neturėtų 
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s 
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išvardintos 

kelios 
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kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 
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atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

apželdinimo, srautų 

valdymo, triukšmą 

mažinančiomis 

priemonėmis. 

Patiriantiems aplinkos 

taršos žalą, numatyti 

kompensacinius 

mechanizmus. 

priemonėmis. Atsižvelgiant į 

konkrečios planuojamos 

teritorijos specifiką, 

prioritetas turėtų būti 

teikiamas pavienių taršių 

pramoninių ar gamybinių 

įmonių taršos suvaldymui 

numatant kompensacinius 

mechanizmus (analogiški 

prioritetai ir pavienių 

gyvenamosios, visuomeninės 

ir rekreacinės paskirties 

pastatų atžvilgiu 

dominuojančiose 

pramoninėse teritorijose).  

 Patiriantiems aplinkos taršos 

žalą, numatyti kompensacinius 

mechanizmus. 

būti įteisinamos tokios priemonės, kai 

esamiems ar planuojamiems taršiems 

pramoniniams ar gamybiniams objektams 

nekeliamas reikalavimas mažinti taršą, ir už 

žalą aplinkai numatomos kompensacijos 

patiriantiems taršą. Taip pat nedetalizuota kas 

turės mokėti kompensacijas – teršianti 

gamybinė įmonė ar valstybė (savivaldybė). 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus 

siūlome keisti priemonės aprašymą (siūloma 

redakcija paryškinta). 

63 Skatinti netaršios 

pramonės įmonių (aukštą 

pridėtinę vertę kuriančių 

įmonių, smulkių įmonių, 

socialinių verslų) 

integraciją į miestų 

centrines dalis, siekiant 

optimalaus santykio tarp 

gyvenamųjų ir darbo vietų 

ir mažinant kelionių 

atstumą. 

Rengiant savivaldybių 

planavimo dokumentus 

atsižvelgti į nuostatą: 

- Skatinti netaršios pramonės 

įmonių (aukštą pridėtinę vertę 

kuriančių įmonių, smulkių 

įmonių, socialinių verslų) 

integraciją į miestų centrines 

dalis, siekiant optimalaus 

santykio tarp gyvenamųjų ir 

darbo vietų ir mažinant kelionių 

atstumą. 

 

 

S Nenustatyta Optimalaus santykys tarp gyvenamųjų ir darbo vietų, 

sumažintas kelionių atstumas. 

Savivaldy

bės 

- Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
Siūlome papildyti priemonę ir laukiamą 

rezultatą šia papildoma nuostata: 

„Papildyti žemės naudojimo būdų aprašą 

papildomu žemės naudojimo būdu, kuris 

užtikrintų netaršios pramonės vystymą 

gyvenamosiose teritorijose (netaršios 

pramonės būdas turėtų riboti pramonės 

veiklos rūšis, galimą poveikį visuomenės 

sveikatai ir taip pat jos mastą (įskaitant 

užstatymo plotą, tūrinę struktūrą ir kt.)“ 

 

64 Planuojant ir projektuojant 

aplinką, pastatus ir jų 

prieigas, transporto 

sistemas bei informacines 

technologijas, taikyti 

universalaus dizaino ir 

integruoto planavimo bei 

viešųjų erdvių ir gatvių 

humanizavimo principus, 

kad ta pačia aplinka ir 

produktais galėtų naudotis 

visi asmenys, neišskiriant 

specialiųjų poreikių.  

Įtraukti į savivaldybių teritorijų 

planavimo dokumentus LRBP 

sprendinių nuostatą: 

- Planuojant ir projektuojant 

aplinką, pastatus ir jų prieigas, 

transporto sistemas bei 

informacines technologijas, 

taikyti universalaus dizaino ir 

integruoto planavimo bei 

viešųjų erdvių ir gatvių 

humanizavimo principus, kad ta 

pačia aplinka ir produktais 

galėtų naudotis visi asmenys, 

neišskiriant specialiųjų 

poreikių.  

E Nenustatyta Sukurta aplinka, kuria gali naudotis visi asmenys, 

neišskiriant specialiųjų poreikių. 

Savivaldy

bės 

- Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
 

65 Skatinti įperkamo 

kokybiško būsto ir 

savivaldybės būsto pasiūlą 

remtinoms socialinėms 

grupėms, jaunoms 

šeimoms, vienišoms 

mamos, tėvams, 

daugiavaikėms šeimoms, 

Rengiant savivaldybių 

planavimo dokumentus 

atsižvelgti į LRBP sprendinių 

nuostatą: 

- Skatinti įperkamo kokybiško 

būsto ir savivaldybės būsto 

pasiūlą remtinoms socialinėms 

grupėms, jaunoms šeimoms, 

S Nenustatyta Suformuoti mišrūs gyvenamieji rajonai, kurių 

bendruomenės puoselėja socialinę sanglaudą. Sudarytos 

sąlygos išvengti socialinės atskirties ir segregacijos. 

Savivaldy

bės 

- Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
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s 
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išvardintos 
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už tam tikrą 
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(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

užtikrinant būsto 

tipologijos ir kainos 

įvairovę, kokybišką 

gyvenamąją aplinką ir 

viešąsias erdves. 

Viešosiomis 

investicijomis remti tokią 

būsto politiką, kurioje 

skatinami integruoto būsto 

požiūriai, atsižvelgiant į 

švietimo, darbo, būsto ir 

sveikatos paslaugų ryšius  

(prioritetas teikiamas 

būsto, esančio 

urbanizuotoje / 

urbanizuojamoje 

teritorijoje ir turinčioje 

išvystytą inžinerinę ir 

socialinę infrastruktūrą, 

finansavimui), užkertant 

kelią atskirčiai ir 

segregacijai. Skatinti 

įperkamo ir darnaus būsto 

įrengimą miestų dalyse su 

tinkama socialine 

infrastruktūra kuriant 

mišrius gyvenamuosius 

rajonus, kurių 

bendruomenės puoselėja 

socialinę sanglaudą. 

vienišoms mamos, tėvams, 

daugiavaikėms šeimoms, 

užtikrinant būsto tipologijos ir 

kainos įvairovę, kokybišką 

gyvenamąją aplinką ir viešąsias 

erdves. Viešosiomis 

investicijomis remti tokią būsto 

politiką, kurioje skatinami 

integruoto būsto požiūriai, 

atsižvelgiant į švietimo, darbo, 

būsto ir sveikatos paslaugų 

ryšius  (prioritetas teikiamas 

būsto, esančio urbanizuotoje / 

urbanizuojamoje teritorijoje ir 

turinčioje išvystytą inžinerinę ir 

socialinę infrastruktūrą, 

finansavimui), užkertant kelią 

atskirčiai ir segregacijai. 

Skatinti įperkamo ir darnaus 

būsto įrengimą miestų dalyse su 

tinkama socialine infrastruktūra 

kuriant mišrius gyvenamuosius 

rajonus, kurių bendruomenės 

puoselėja socialinę sanglaudą. 

66 Urbanistiniams centrams 

ir jų planuojamoms 

teritorijoms taikyti 

kompaktiškumo principus: 

kokybiškos vietinės 

paslaugos, urbanistinių 

teritorijų regeneracija, 

efektyvus mobilumas ir 

optimali susisiekimo 

infrastruktūra, vietinė 

produkcija, intensyvus 

naudojimas, tankumas, 

darnus būstas, miestų 

žalios ir viešos erdvės (žr. 

4 pav.). Šie principai 

svarbūs ilgalaikiame ir 

urbanistiniame ir teritorijų 

planavime, siekiant 

optimizuoti miesto formos 

erdvinę dimensiją ir 

įgyvendina darnaus 

vystymosi tikslą Nr. 11 

(pasiekti, kad miestai ir 

gyvenvietės taptų 

Taikyti sprendinio 58 

priemones 

  
Miestų vystymasis vykdomas vadovaujantis 

kompaktiškumo principais. 

    
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

įtraukūs, saugūs, atsparūs 

ir darnūs). 

67 Konkrečius kompaktiško 

miesto sprendinius ir/ar 

kompaktiškumo principus 

bei jų vertinimo kriterijus 

nustatyti žemesnio 

lygmens teritorijų 

planavimo dokumentuose 

įvertinus individualią 

urbanistinių centrų 

specifiką. 

Taikyti sprendinio 58 

priemones 

  
Kompaktiškumo principai pritaikyti individualiai, 

išsaugant kiekvieno miesto identitetą, savitą charakterį ir 

struktūrą. 

    
 

  

68 

 

 

 

 

 

Vystant miestus 

atsižvelgti į urbanizuotų 

teritorijų vietos 

geografinės ir geologinės 

sąrangos ypatumus. 

Planavimo ir projektavimo 

etapuose įvertinti klimato 

kaitos grėsmes. 

Identifikuoti  vietoves, kur 

kyla potvynių, purvo 

nuošliaužų, erozijos 

grėsmė (vietovės 

nustatomus pagal  

Lietuvos požeminio 

vandens proveržio rizikos 

zonų, ekogeologinius, 

teritorijų šlaitų stabilumo 

vertinimo žemėlapius ir 

kt.). Su klimato kaita 

siejami sprendiniai turi 

būti integruoti į rengiamas 

klimato kaitos programas, 

atnaujinti ekstremalių 

situacijų valdymo planus, 

rengti prisitaikymo prie 

klimato kaitos planus. 

 

 

 

 

 

a) Didinti klimato kaitos 

politikos veiksmingumą 

S AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-06-01  

Formuojamos urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos 

prisitaikančios prie klimato kaitos. Parengti prisitaikymo 

prie klimato kaitos planai. 

AM EM, SADM, 

VRM, EIM, 

SM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EM, SADM, VRM, 

EIM, SM, AM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
 

b) Didinti atsparumą 

ekstremaliesiems 

hidrometeorologiniams 

reiškiniams  

S AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-06-01  

 

c) Modernizuoti ir plėsti 

paviršinių (lietaus) nuotekų 

tvarkymo infrastruktūrą 

urbanizuotose teritorijose 

S AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-07-01 

 

d) Parengti prisitaikymo prie 

klimato kaitos planus 

S Nenustatyta 
 

 

Taikyti sprendinių 306, 325 

priemones 

       
 

e) Parengti Tvarių miestų gaires S Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

įgyvendinimo 

plano 6.2. darbo 

„Tvarūs ir 

pasiekiami 

miestai“ 6.2.12 

veiksmas 

„Parengti ir 

patvirtinti tvarių 

miestų 

vystymosi 

gaires dėl 

gyvenamosios 

aplinkos 

kokybės 

gerinimo, 

želdynų 

gausinimo, 

darnaus judumo, 

atsakingo ir 

tvaraus 

vartojimo 

 
AM - Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

skatinimo, 

atliekų, oro, 

vandens, garso 

taršos ir 

poveikio 

klimato kaitai 

mažinimo“ 

69 

 

 

 

 

Kelius ir kitą 

infrastruktūrą planuoti 

atsižvelgiant į būsimas 

klimato sąlygas (liūtis, 

karščio bangas ir pan.). 

Vandens nutekėjimo 

sistemas modernizuoti 

atsižvelgiant į 

reikalavimus, susijusius su 

prisitaikymu prie klimato 

kaitos ir didėjančią 

poplūdžio tikimybę ir 

įvertinant kompaktiškoje 

miestų struktūroje 

vyraujančių vandeniui 

nepralaidžių paviršių 

kiekį. Skatinti pralaidžių 

dangų plėtrą, žaliosios 

infrastruktūros priemonių 

panaudojimą.  

 

 

 

 

Parengti su sprendinio 

įgyvendinimo tvarka susijusių 

teisės aktų projektų 

pakeitimus 

 

Rengiant savivaldybių 

planavimo dokumentus 

atsižvelgti į LRBP sprendinių 

nuostatą: 

- Kelius ir kitą infrastruktūrą 

planuoti atsižvelgiant į būsimas 

klimato sąlygas (liūtis, karščio 

bangas ir pan.).  

- Vandens nutekėjimo sistemas 

modernizuoti atsižvelgiant į 

reikalavimus, susijusius su 

prisitaikymu prie klimato kaitos 

ir didėjančią poplūdžio 

tikimybę ir įvertinant 

kompaktiškoje miestų 

struktūroje vyraujančių 

vandeniui nepralaidžių paviršių 

kiekį.  

- Skatinti pralaidžių dangų 

plėtrą, žaliosios infrastruktūros 

priemonių panaudojimą.  

S Nenustatyta Padidintas urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų 

atsparumas klimato kaitai. 

Savivaldy

bės, AM 
AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
Šiame punkte nesuformuota jokia 

įgyvendinimo priemonė, o tik pakartojamas 

LRBP sprendinys (žr. sprendinio 70 

pastabą), todėl lieka neaišku kaip turi būti 

įgyvendinami LRBP sprendiniai.  

Pažymime, kad turi būti numatyta papildoma T 

pobūdžio priemonė, nes vadovaujantis aktualia 

Teritorijų planavimo įstatymo ir susijusių 

teisės aktų redakcija nėra galimybių 

įgyvendinti šį LRBP sprendinį. 

 

 

 

Įtraukti į savivaldybių teritorijų 

planavimo dokumentus LRBP 

sprendinių nuostatą: 

- Kelius ir kitą infrastruktūrą 

planuoti atsižvelgiant į būsimas 

klimato sąlygas (liūtis, karščio 

bangas ir pan.).  

- Vandens nutekėjimo sistemas 

modernizuoti atsižvelgiant į 

reikalavimus, susijusius su 

prisitaikymu prie klimato kaitos 

ir didėjančią poplūdžio 

tikimybę ir įvertinant 

kompaktiškoje miestų 

struktūroje vyraujančių 

vandeniui nepralaidžių paviršių 

kiekį.  

- Skatinti pralaidžių dangų 

plėtrą, žaliosios infrastruktūros 

priemonių panaudojimą.  

E Nenumatyta 
 

Savivaldy

bės 

- Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

 
 

Gerinti vandens telkinių būklę S Nenumatyta 
 

Savivaldy

bės 

AM, ŽŪM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

(AM, ŽŪM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

Modernizuoti ir plėsti 

geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

infrastruktūrą, įskaitant 

vandentvarkos įmonių 

stambinimą   

S Nenumatyta 
 

Savivaldy

bės 

AM, VRM, 

viešojo 

geriamojo 

vandens 

tiekimo ir 

nuotekų 

tvarkymo 

įmonės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM, VRM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

 
 

Taikyti sprendinių 306, 325 

priemones, sprendinio 68 e 

priemonę 

       
 

70 

 

Siekiant sukurti sveiką ir 

įvairų miesto ekosistemos 

tinklą, saugoti ir, esant 

galimybei, plėtoti žaliąsias 

zonas integruojant miesto 

miškus, parkus, kitus 

želdynus, žaliąją 

architektūrą (žaliuosius 

stogus, fasadus), 

pralaidžias dangas miestų 

apsaugai nuo potvynių ir 

šilumos salų susidarymo.  

 

Įtraukti į savivaldybių teritorijų 

planavimo dokumentus LRBP 

sprendinių nuostatą bei ją 

detalizuoti: 

 - Siekiant sukurti sveiką ir 

įvairų miesto ekosistemos 

tinklą, saugoti ir, esant 

galimybei, plėtoti žaliąsias 

zonas integruojant miesto 

miškus, parkus, kitus želdynus, 

žaliąją architektūrą (žaliuosius 

stogus, fasadus), pralaidžias 

dangas miestų apsaugai nuo 

potvynių ir šilumos salų 

susidarymo.  

E Nenustatyta Padidintas urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų 

atsparumas klimato kaitai, sustiprintos ekosistemos. 

Savivaldy

bės 

- Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
Šiame punkte nesuformuota jokia 

įgyvendinimo priemonė, o tik pakartojamas 

LRBP sprendinys. Pažymime, kad 

nurodymas „įtraukti į savivaldybės lygmens 

teritorijų planavimo dokumentus LRBP 

sprendinius ir juos detalizuoti“ negali būti 

laikoma LRBP SĮP suformuota priemone, 

nes valstybės bendrojo plano sprendinių 

perkėlimas įtvirtintas ir numatytas 

Teritorijų planavimo įstatymo 4 str. 3 d. 

„Kiekvienas žemesnio teritorijų planavimo 

lygmuo privalo vadovautis aukštesnio teritorijų 

planavimo lygmens patvirtintais teritorijų 

planavimo dokumento sprendiniais, juos 

detalizuojant“ 
Taikyti sprendinio 68 e 

priemonę 

       
 

71 Vystant statybas naudoti 

aplinkai nekenksmingas 

statybines medžiagas, 

prioritetą teikiant netoliese 

gaminamai produkcijai, 

taip užtikrinant 

transportavimo atstumo 

mažinimą, išmetamų į orą 

šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų (toliau – 

ŠESD) ir kitų teršalų 

sumažinimą bei gamtos 

apsaugą. 

Rengiant savivaldybių 

planavimo dokumentus 

atsižvelgti į LRBP sprendinių 

nuostatą: 

 - Vystant statybas naudoti 

aplinkai nekenksmingas 

statybines medžiagas, prioritetą 

teikiant netoliese gaminamai 

produkcijai, taip užtikrinant 

transportavimo atstumo 

mažinimą, išmetamų į orą 

šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų (toliau – ŠESD) ir kitų 

teršalų sumažinimą bei gamtos 

apsaugą. 

S Nenustatyta Padidintas urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų 

atsparumas klimato kaitai, sumažinti išmetamų į orą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų teršalų kiekiai. 

Savivaldy

bės 

- Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
Žr. sprendinio 70 pastabą 

72 Urbanizacijos plėtrą, 

statybą (ypač 

daugiaaukštę), Šiaurės 

Lietuvos karstiniame 

rajone, upių slėnių 

Įtraukti į savivaldybių teritorijų 

planavimo dokumentus LRBP 

sprendinių nuostatą: 

 - Urbanizacijos plėtrą, statybą, 

Šiaurės Lietuvos karstiniame 

E Nenustatyta Išlaikyta Šiaurės Lietuvos karstinio rajono apsauga.  Savivaldy

bės 

- Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

2030 

m. 
Žr. sprendinio 70 pastabą 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

šlaituose, požeminio 

vandens galimo proveržio 

teritorijose, planuoti tik 

įvertinus konkrečių vietų 

inžinerines geologines ir 

geotechnines, 

hidrogeologines sąlygas, 

remiantis tyrimų 

rezultatais bei teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

rajone, upių slėnių šlaituose, 

požeminio vandens galimo 

proveržio teritorijose, planuoti 

tik įvertinus konkrečių vietų 

inžinerines geologines ir 

geotechnines, hidrogeologines 

sąlygas, remiantis tyrimų 

rezultatais bei teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

  

73 (taip pat 

apima 74 - 

79, 82-83) 

 

 

Šalies urbanistinėse 

aglomeracijose kurti / 

stiprinti urbanistines 

sistemas, intensyvinti 

funkcinius ryšius tarp 

urbanistines aglomeracijas 

sudarančių elementų.  

 

 

a) Taikyti sprendinių 49, 87 

priemones 

 
2021–2030 M. 

REGIONŲ 

PLĖTROS 

PROGRAMA 

Pasiektas sklandus urbanistinės aglomeracijos 

funkcionavimas, išvystyti ekonominiai, socialiniai, 

kultūriniai, transporto ryšiai (taip pat užtikrinti viešųjų 

paslaugų vystymo koordinavimas, transporto, 

ikimokyklinio ugdymo, sveikatos priežiūros 

koordinavimas). Numatytos bendros priemonės siekiant 

valdyti miestų drieką ir įgyvendinti kompaktiško miesto 

sprendinius. Pasiektas efektyvus infrastruktūros 

naudojimas per urbanistinėse aglomeracijose esančių 

savivaldybių įvairaus pobūdžio partnerystes ir 

bendradarbiavimą. Skatinant kompaktiškumą tikslingai 

nukreiptos lėšos urbanistinės aglomeracijos teritorijų 

infrastruktūros ir multifunkcinių policentrinių struktūrų 

vystymui. 

    
Rūmams lieka neaišku, kodėl prie sprendinio 

nurodžius priemonės pobūdį siūloma taikyti 

kitų sprendinių priemones, kurių pobūdis 

nesutampa.   

Pažymime kad sprendinio 49 priemonė yra E – 

erdvinė: „Regionų planavimo dokumentuose 

ir/ar regionų ir/ar savivaldybių teritorijų 

planavimo dokumentuose (rengiant naujus, 

keičiant ar koreguojant esamus)  nustatyti 

urbanistinių aglomeracijų ribas“. Todėl ir 

toliau metodiškai lieka neaišku, kaip žemesnio 

lygmens TPD užtikrins LR BP įgyvendinimą, 

nes nėra jokių metodinių nuostatų dėl 

„Urbanistinių aglomeracijų“ apibūdinimo.  

Sprendinio 87 priemonė yra T – teisėkūros, 

deleguota į 88 priemonę - Sukurti LRBP 

kompaso 2030 m. veikimo ir taikymo metodiką. 

Todėl kol kas nėra aktuali, kaip ir miglotas 

„kompaso“ instrumentas... Priede 3 nurodyta, 

kad turi būti: Parengti planai naudojant 

vizualaus modeliavimo metodą arba LRBP 

kompasą. Pažymime, kad abi nurodomos 

priemonės nėra parengtos. 

Taip ir lieka neaišku, kas nulems ir pateiks 

rengėjams privalomąsias „Urbanistinių 

aglomeracijų“ aprėptis ir jų teisinę situaciją kol 

nėra įvykdytos visos išvardintos priemonės.  

Siūlome į LRBP SĮP neįtraukti metodų ar 

priemonių, kurios dar nėra parengtos ir 

reikalingo metodo (tvarkos) sukūrimą 

numatyti kaip LRBP sprendinio 

įgyvendinimo priemonės etapą. 

b) Sukurti modernią viešojo 

valdymo institucijų žmogiškųjų 

išteklių valdysenos sistemą.  

S 2021–2030 M. 

PLĖTROS 

PROGRAMOS 

VALDYTOJOS 

LIETUVOS 

RESPUBLIKO

S VIDAUS 

REIKALŲ 

MINISTERIJO

S VIEŠOJO 

VALDYMO 

PLĖTROS 

PROGRAMA  

 
VRM ministerijos, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(VRM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 

c) Tobulinti administracinių ir 

viešųjų paslaugų kokybę, 

prieinamumą ir viešųjų 

paslaugų teikimą. 

S 2021–2030 M. 

PLĖTROS 

PROGRAMOS 

VALDYTOJOS 

LIETUVOS 

RESPUBLIKO

S VIDAUS 

REIKALŲ 

MINISTERIJO

S VIEŠOJO 

VALDYMO 

PLĖTROS 

PROGRAMA  

 
VRM ministerijos, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(VRM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 

80 Urbanistinėse 

aglomeracijos centruose 

taikyti kompaktiško 

miesto principus. 

Rengiant regionų, savivaldybių 

planavimo dokumentus 

atsižvelgti į LRBP sprendinių 

nuostatas: 

S 
 

Sudarytos sąlygos koordinuotam, racionaliam 

urbanistinės aglomeracijos vystymui. 

Savivaldy

bės 

- Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Gyvenamąją plėtrą vystyti 

ten, kur jau išplėtota 

socialinė ir centralizuota 

inžinerinė infrastruktūra ir 

susisiekimo sistema, riboti 

monofunkcinę 

gyvenamąją statybą 

neurbanizuotose 

teritorijose, kur 

savivaldybės 

infrastruktūra neišvystyta. 

Žemesnio lygmens TPD 

numatyti galimybes 

pertvarkyti 

nekompaktiškai 

suplanuotas teritorijas 

numatant kompensacines 

priemones. Skatinti nuo 

urbanistinių centrų 

nutolusias plėtrai 

suplanuotas, bet 

neįsisavintas teritorijas 

perplanuoti žemės ūkio, 

rekreacinės paskirties ar 

kitoms veikloms. Siekiant 

urbanistinių centrų 

teritorijų kompaktinio 

vystymo taip pat jų 

planavimo kokybės 

gerinimo, tobulinti 

teritorijų planavimo 

normas. 

 

- Urbanistinės aglomeracijos 

centruose taikyti kompaktiško 

miesto principus.  

- Gyvenamąją plėtrą vystyti 

ten, kur jau išplėtota socialinė ir 

centralizuota inžinerinė 

infrastruktūra ir susisiekimo 

sistema, riboti monofunkcinę 

gyvenamąją statybą 

neurbanizuotose teritorijose, 

kur savivaldybės infrastruktūra 

neišvystyta.  

- Numatyti galimybes 

pertvarkyti nekompaktiškai 

suplanuotas teritorijas numatant 

kompensacines priemones. 

Skatinti nuo urbanistinių centrų 

nutolusias plėtrai suplanuotas, 

bet neįsisavintas teritorijas 

perplanuoti žemės ūkio, 

rekreacinės paskirties ar kitoms 

veikloms.  

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

 

 

Įtraukti į regionų ir 

savivaldybių teritorijų 

planavimo dokumentus 

(rengiant naujus, keičiant ar 

koreguojant esamus)  LRBP 

sprendinių nuostatas: 

- Urbanistinės aglomeracijos 

centruose taikyti kompaktiško 

miesto principus.  

- Gyvenamąją plėtrą vystyti 

ten, kur jau išplėtota socialinė ir 

centralizuota inžinerinė 

infrastruktūra ir susisiekimo 

sistema, riboti monofunkcinę 

gyvenamąją statybą 

neurbanizuotose teritorijose, 

kur savivaldybės infrastruktūra 

neišvystyta.  

- Numatyti galimybes 

pertvarkyti nekompaktiškai 

suplanuotas teritorijas numatant 

kompensacines priemones. 

Skatinti nuo urbanistinių centrų 

nutolusias plėtrai suplanuotas, 

bet neįsisavintas teritorijas 

perplanuoti žemės ūkio, 

rekreacinės paskirties ar kitoms 

veikloms.  

E Nenustatyta Savivaldy

bės 

- Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
 

 
 

84 Lietuvos urbanizuotos 

teritorijos yra užstatytos 

skirtingais būdais su 

skirtingu teritorijų 

Įtraukti į kompleksinio 

teritorijų planavimo 

dokumentus (rengiant naujus, 

keičiant ar koreguojant esamus)  

E Nenustatyta Suformuotos sąlygos kompaktiškesniam miestų 

vystymuisi neprarandant individualaus tapatumo. 

Savivaldy

bės 

AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM); 

savivaldybių biudžetų; 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

tankumu, intensyvumu, 

pastatų tipologija, viešųjų 

erdvių savybėmis, pastatų 

masteliu. Tam, kad 

miestai taptų kompaktiški 

ar išsaugotų savo 

kompaktiškumą, 

kiekvienam užstatymo 

tipui taikyti skirtingus 

planavimo ir vystymo 

principus, skirtingas 

vystymą ribojančias ar 

skatinančias priemones. 

LRBP sprendinių nuostatas bei 

jas detalizuoti: 

- siekiant miestų 

kompaktiškumo, kiekvienam 

užstatymo tipui taikyti 

skirtingus planavimo ir 

vystymo principus, skirtingas 

vystymą ribojančias ar 

skatinančias priemones. 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

85 Intensyvios urbanizacijos 

funkcinį prioritetą taikyti 

urbanistinių centrų 

urbanizuotoms 

teritorijoms (žr. 7 pav., žr. 

brėž. Galimybių Lietuva 

2030 m.), kuriose 

dominuoja efektyvus 

miesto teritorijos ir kitų 

išteklių (gamtinių, 

energetinių) naudojimas 

(miesto teritorijos 

daugiafunkciškumo 

užtikrinimas ir 

kompaktiškumas – 

užstatymo tankinimas 

natūralios aplinkos 

apsuptyje, intensyvus 

viešojo transporto 

naudojimas ir skatinimas).  

Įtraukti į regionų ir 

savivaldybių teritorijų 

planavimo dokumentus 

(rengiant naujus, keičiant ar 

koreguojant esamus)  LRBP 

sprendinių nuostatas: 

- Taikyti ir detalizuoti 

numatytus urbanizacijos 

funkcinius prioritetus pagal 

LRBP sprendiniuose numatytas 

sąlygas. 

E Nenustatyta Detalizuoti intensyvios urbanizacijos funkciniai 

prioritetai, sudarytos sąlygos jų įgyvendinimui. 

Savivaldy

bės 

- Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
 

86 Ekstensyvios 

urbanizacijos funkcinį 

prioritetą taikyti 

teritorijoms, kuriose 

dominuoja efektyvus 

miestelių ir kaimų 

gyvenamųjų vietovių ir 

agrarinių urbanizuotų 

kraštovaizdžių teritorijų 

naudojimas, 

suburbanizuotos 

teritorijos. Vystymo 

prioritetą teikti ne naujai 

plėtrai, o esamų fizinių 

struktūrų tiksliniam 

įveiklinimui ir 

pernaudojimui taikant 

kompaktiško miesto 

sprendinius. 

Taikyti sprendinio 85 

priemones 

E 
 

Detalizuoti ekstensyvios urbanizacijos funkciniai 

prioritetai, sudarytos sąlygos jų įgyvendinimui. 

    
 

 
 

88 Parengti planavimo 

įrankio LRBP kompasas 
Parengti LRBP kompasą 

2030 

S Nenustatyta Sukuriamas įrankis, sudarantis sąlygas planuoti grindžiant 

tarpdisciplininių duomenų sąveikos rezultatais, 

AM Atestuoti 

architektai 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

2023 

m. 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

2030 m. taikymo, rengiant 

įvairaus lygmens teritorijų 

planavimo dokumentus 

aprašą, įrankio tobulinimo 

metodiką. Naudoti LRBP 

kompasas 2030 m. įrankį 

kaip visiems šalies 

gyventojams prieinamą 

erdvinę informaciją realiu 

laiku, sutartų ir nuolat 

stebimų šalies būklės 

rodiklių rinkinį.  

 

Sukurti LRBP kompaso 2030 

m. veikimo ir taikymo 

metodiką. 

vaizduojamais teritoriškai. Tokiu būdu galimi tikslingesni 

planavimo sprendimai bei tokių sprendimų tikslingumo 

stebėsenai. LRBP kompasas 2030 m. gali būti įvardintas 

ir kitaip, atitinkant sisteminio įrankio teritorijų planavime 

viziją.  

(AM); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

Pažymime, kad vis dar nėra sukurtas LRBP 

kompasas 2030, todėl siūlome pirmiausia 

numatyti šio kompaso parengimą ir tuomet 

apsvarstyti jo veikimo ir taikymo metodiką. 

 

87 Rengiant žemesnio 

lygmens planavimo 

dokumentus ar miestų 

bendruosius planus, 

stebint sprendinių 

įgyvendinimą, planuojant 

viešąsias investicijas, 

esant poreikiui, naudoti 

vizualaus modeliavimo 

metodą arba planavimo 

įrankį LR BP kompasas 

2030 m.. Remiantis 

sukurto planavimo įrankio 

rezultatais pagrįsti 

prioritetines plėtros ar 

urbanistinės aglomeracijos 

teritorijų ribas. 

Papildyti Teritorijų planavimo 

normas įvedant LRBP kompaso 

2030 m. taikymą (taip pat 

prioritetinių plėtros teritorijų, 

urbanistinių aglomeracijų ribų 

nustatymui).  

(Ši priemonė taikoma tik 

įgyvendinus 88 sprendinio 

priemonę). 

T Nenustatyta Sukurta teisinė aplinka LRBP kompaso 2030 m. taikymui AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2023 

m. 

81 Planuojant urbanistines 

aglomeracijas taikyti 

vizualaus modeliavimo 

metodus ir jų pagrindu 

sukurtus tarptautinėje 

praktikoje naudojamus 

planavimo įrankius  (LR 

BP kompasas 2030 m. 

planavimo įrankį ir / ar 

kitus inovatyvius 

planavimo įrankius 

sprendinių formavimui ir 

pagrindimui) (žr. 87–89 

p.). 

Taikyti sprendinio 87 

priemones 

  
Taikant taip pat vizualaus modeliavimo metodus ir jų 

pagrindu sukurtus tarptautinėje praktikoje naudojamus 

planavimo įrankius, nustatytos urbanistines 

aglomeracijos. 

    
Neaktuali priemonė, kol nėra parengtas 

LRBP kompasas 2030. 

 

89 Esant poreikiui, rengiant 

žemesnio lygmens 

teritorijų planavimo 

dokumentus (valstybės 

dalies, savivaldybės ar 

savivaldybės dalies 

bendruosius planus), kurti 

naują planavimo įrankį 

(taikyti vizualaus 

modeliavimo metodą), 

naudojant LR BP 

kompasas 2030 m. kaip 

Formuoti ir kurti kitus 

planavimo įrankius jei 

neįgyvendinamos 88, 87 p. 

sprendinių priemonės 

T Nenustatyta Sukurti įrankiai padedantys detaliau ir tikslingiau vykdyti 

teritorijų planavimą, ypač planuoti urbanizuotas ir 

urbanizuojamas teritorijas.  

AM - Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2023 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

pagrindą, parenkant 

antropogeninei ir gamtinei 

aplinkai aktualius 

rodiklius.  
 

 
žr. skyrių "Partnerystės" 

        
 

 
 

138 Diegti skaitmenines 

technologijas, 

skaitmeninti viešųjų 

paslaugų teikimą, 

efektyvinti jų veikimo 

greitį, kurti viešųjų, 

bendruomeninių paslaugų, 

vietinės rinkos, kultūrinių 

mainų platformas, 

išnaudoti švarios energijos 

ir mobilių paslaugų 

galimybes. 

Rengiant regionų, savivaldybių 

planavimo dokumentus 

atsižvelgti į LRBP sprendinių 

nuostatas: 

- Diegti skaitmenines 

technologijas, skaitmeninti 

viešųjų paslaugų teikimą, 

efektyvinti jų veikimo greitį, 

kurti viešųjų, bendruomeninių 

paslaugų, vietinės rinkos, 

kultūrinių mainų platformas, 

išnaudoti švarios energijos ir 

mobilių paslaugų galimybes. 

S Nenustatyta Padidintas kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojams 

paslaugų pasiekiamumas ir prieinamumas, ekonominis 

gyvybingumas. 

Savivaldy

bės 

- Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
Nežiūrint į tai, kad 138, 139 priemonės yra 

strateginio pobūdžio, taip ir lieka nenurodyta, 

kaip tai turės būti išreikšta tekstu ar grafiškai 

realiuose žemesnio lygmens TPD 

sprendiniuose.  

Prašome papildyti priemone - parengti 

sprendinių įgyvendinimo metodiką. 

Papildomai žr. sprendinio 70 pastabą 

 

139 Išmaniųjų technologijų 

pagalba kurti efektyvias 

prekybos jungtis tarp 

miestų ir kaimų 

ūkininkams suteikiant 

prieigą prie vietos rinkų ir 

prekybos tinklų. 

Rengiant regionų, savivaldybių 

planavimo dokumentus 

atsižvelgti į LRBP sprendinių 

nuostatas: 

- Išmaniųjų technologijų 

pagalba kurti efektyvias 

prekybos jungtis tarp miestų ir 

kaimų ūkininkams suteikiant 

prieigą prie vietos rinkų ir 

prekybos tinklų. 

S Nenustatyta Padidintas kaimo gyvenamųjų vietovių ekonominės 

aplinkos gyvybingumas. 

Savivaldy

bės 

- Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 

140 Inicijuoti miestų ir kaimų 

partnerystes ir 

savivaldybių 

bendradarbiavimo 

mechanizmus, siekiant 

teikti viešas paslaugas ir 

skatinti vietos lygmens ir 

regionų darnų vystymą. 

Rengiant regionų, savivaldybių 

planavimo dokumentus 

atsižvelgti į LRBP sprendinių 

nuostatas: 

- Inicijuoti miestų ir kaimų 

partnerystes ir savivaldybių 

bendradarbiavimo 

mechanizmus, siekiant teikti 

viešas paslaugas ir skatinti 

vietos lygmens ir regionų darnų 

vystymą. 

S Nenustatyta Padidintas kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojams 

paslaugų pasiekiamumas ir prieinamumas. 

Savivaldy

bės 

- Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
Taps aktualu tik įgyvendinus sprendinių 26-33 

priemones. 

Kadangi LRBP oficialiai yra teritorijų 

planavimo dokumentas, ir toliau lieka neaišku, 

kaip ir kokiomis metodinėmis priemonėmis 

vadovaujantis reikės „atsižvelgti“ į LR BP 

nuostatą:  „Inicijuoti miestų ir kaimų 

partnerystes ir savivaldybių bendradarbiavimo 

mechanizmus, siekiant teikti viešas paslaugas 

ir skatinti vietos lygmens ir regionų darnų 

vystymą“. 

 

Prašome papildyti priemone - parengti 

sprendinių įgyvendinimo metodiką. 

 

 

Papildomai žr. sprendinio 70 pastabą 

 

141 Plėtotinos veiklos kaimo 

vietovėse be žemės ir 

miškų ūkio – turizmo 

paslaugos, amatai, statyba, 

remontas, trumposios 

maisto grandinės, 

aplinkosauga, viešosios 

paslaugos, bendruomeninė 

veikla, susisiekimo 

paslaugos. 

Rengiant regionų, savivaldybių 

planavimo dokumentus, 

atsižvelgti į LRBP sprendinių 

nuostatas: 

- Plėtotinos veiklos kaimo 

vietovėse be žemės ir miškų 

ūkio – turizmo paslaugos, 

amatai, statyba, remontas, 

trumposios maisto grandinės, 

aplinkosauga, viešosios 

paslaugos, bendruomeninė 

veikla, susisiekimo paslaugos. 

S Nenustatyta Padidintas kaimo gyvenamųjų vietovių gyvybingumas. Savivaldy

bės 

- Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

141.1 Vystyti vietinius centrus 

(miestai ir kaimo 

gyvenamosios vietovės, 

užtikrinantys būtino 

poreikio paslaugas ir 

aptarnaujantys mažiausius 

teritorinius vienetus), 

kuriuose koncentruojamos 

administracinės, paslaugų 

ir aptarnavimo funkcijos. 

Kaimo gyvenvietėse 

viešosiomis investicijomis 

stiprinama kultūrinė ir 

bendruomeninė veikla. 

Rengiant regionų, savivaldybių 

planavimo dokumentus, 

atsižvelgti į LRBP sprendinių 

nuostatas: 

- Vystyti vietinius centrus 

(miestai ir kaimo gyvenamosios 

vietovės, užtikrinantys būtino 

poreikio paslaugas ir 

aptarnaujantys mažiausius 

teritorinius vienetus), kuriuose 

koncentruojamos 

administracinės, paslaugų ir 

aptarnavimo funkcijos. Kaimo 

gyvenvietėse viešosiomis 

investicijomis stiprinama 

kultūrinė ir bendruomeninė 

veikla. 

S Nenustatyta Užtikrinamas paslaugų teikimas kaimo gyvenamųjų 

vietovių gyventojams. 

Savivaldy

bės 

- Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
Žr. sprendinio 70 pastabą. 

 

Įtraukti į regionų ir 

savivaldybių teritorijų 

planavimo dokumentus 

(rengiant naujus, keičiant ar 

koreguojant esamus)  LRBP 

sprendinių nuostatas: 

- Vystyti vietinius centrus 

(miestai ir kaimo gyvenamosios 

vietovės, užtikrinantys būtino 

poreikio paslaugas ir 

aptarnaujantys mažiausius 

teritorinius vienetus), kuriuose 

koncentruojamos 

administracinės, paslaugų ir 

aptarnavimo funkcijos. Kaimo 

gyvenvietėse viešosiomis 

investicijomis stiprinama 

kultūrinė ir bendruomeninė 

veikla. 

E Nenustatyta Savivaldy

bės 

- Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis  

2030 

m. 
 

 
 

142, 144 Bendrųjų viešųjų paslaugų 

teikimo sistemą sieti su 

formuojama šalies 

urbanistine sistema, t. y. 

įtvirtinant Lietuvos 

hierarchinį policentrinį 

gyvenamųjų vietovių 

tinklą, kartu atsižvelgiant į 

gyventojų skaičių 

skirtinguose Lietuvos 

regionuose. Viešąsias 

paslaugas urbanistinėje 

struktūroje išdėstyti 

atsižvelgiant į viešųjų 

paslaugų pasiūlą ir 

paklausą, paslaugų gavėjų 

mobilumą, kai pačios 

būtiniausios ir dažnai 

Taikyti sprendinių 43, 48, 73 b 

ir c punktų (tačiau įtraukiant 

visų lygmenų urbanistinius 

centrus) priemones 

       
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

naudojamos paslaugos 

teikiamos visų lygmenų 

urbanistiniuose centruose, 

o santykinai reto ir 

santykinai vidutinio 

poreikio naudojimo 

paslaugos teikiamos 

aukštesnio lygmens 

urbanistiniuose centruose 

(metropoliniuose ir 

regioniniuose). 

143 Taikant partnerysčių, 

paslaugų papildomumo ir 

specializacijos principus, 

efektyviai naudojant 

ekonominius išteklius, 

žemesnio lygmens 

urbanistinis centras gali 

teikti ir aukštesnio 

lygmens paslaugas, jeigu 

tai yra efektyviau 

atsižvelgiant į esamą 

infrastruktūrą, esamą / 

planuojamą susisiekimo 

lygį, geografinę regiono 

sandarą ar kitus 

objektyvius kriterijus 

Įtraukti sąlygą į  Regionų 

plėtros planus, Savivaldybių 

planavimo dokumentus, 

nurodančią, kad objektyviai 

įvertinus esamą infrastruktūrą ir 

matant poreikį, žemesnio 

lygmens urbanistinis centras 

gali teikti ir aukštesnio lygmens 

paslaugas.  

S Nenustatyta Sprendinyje numatomas principas, kuriuo deklaruojamas 

aukštesnio lygmens paslaugų teikimo įgalinimas 

žemesnio lygmens urbanistiniuose centruose (esant 

poreikiui), nurodytas atitinkamų institucijų/įstaigų 

dokumentuose 

VRM Savivaldybės, 

SAM, SADM, 

ŠMSM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(VRM), savivaldybių 

biudžetų 

Iki 

2024 

m. 

 

145 Esant perteklinei viešųjų 

paslaugų infrastruktūrai ir 

atsižvelgiant į 

demografinę situaciją, 

vykdyti tokios 

infrastruktūros 

efektyvinimą, diegti 

funkcijų sujungimo, 

daugiafunkciškumo ir 

infrastruktūros bendro 

valdymo ir dalijimosi 

principus 

Įtraukti sąlygą į Regionų 

plėtros planus, Savivaldybių 

planavimo dokumentus, 

nurodančią, kad objektyviai 

įvertinus esamą viešųjų 

paslaugų infrastruktūrą ir 

matant perteklių, vykdyti 

viešųjų paslaugų infrastruktūros 

efektyvinimą (reorganizaciją)  

S Nenustatyta Sprendinyje numatomas perteklinių viešųjų paslaugų 

infrastruktūros efektyvinimo principas įgalintas 

atitinkamų institucijų/įstaigų dokumentuose 

VRM Savivaldybės, 

SAM, SADM, 

ŠMSM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(VRM), savivaldybių 

biudžetų 

Iki 

2024 

m. 

 

146 Ten, kur tokios 

infrastruktūros trūksta, 

steigti naujas viešųjų 

paslaugų teikimo įstaigas, 

tačiau nauja viešųjų 

paslaugų infrastruktūra 

gali būti kuriama tik 

objektyviai įvertinus 

esamos infrastruktūros 

partnerysčių grupėje 

panaudojimo galimybes 

Įtraukti sąlygą į Regionų 

plėtros planus, Savivaldybių 

planavimo dokumentus, 

nurodančią, kad  tik objektyviai 

įvertinus poreikį ir galimas 

partnerystes, nesukuriant 

perteklinės infrastruktūros, 

steigti naujas  viešųjų paslaugų 

teikimo įstaigas.  

S Nenustatyta Sprendinyje numatomas naujų viešųjų paslaugų 

infrastruktūros kūrimo (tik esant pagrįstam ir pamatuotam 

poreikiui) principas įveiklinamas atitinkamų 

institucijų/įstaigų dokumentuose 

VRM Savivaldybės, 

SAM, SADM, 

ŠMSM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(VRM), savivaldybių 

biudžetų 

Iki 

2024 

m. 

 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

148 

 

 

 

 

LR BP sprendinių 

įgyvendinimas turi 

užtikrinti, kad:                

148.1. gyventojų, kurie 

būtinojo poreikio 

paslaugas iš 

gyvenamosios vietos 

pasieks per 30 min. 

(tankiai gyvenamose 

vietovėse – pėsčiomis; 

kitose – automobiliu), 

dalis kiekviename regione 

2030 m. sudarys ne 

mažiau kaip 99 proc.   

148.2. gyventojų, kurie 

ekonominiuose centruose 

sutelktas darbo vietas ir 

paslaugas (parduotuves, 

kultūros ir laisvalaikio 

objektus, finansinių 

paslaugų įstaigas) iš 

gyvenamosios vietos 

pasiekia per 45 min., dalis 

kiekviename regione 2030 

m. sudarys ne mažiau kaip 

98 proc. 

 

 

 

 

Įvertinti, kokią šalies dalį 

sudarys teritorijos, kuriose bus 

užtikrintas patogus ir priimtinas 

paslaugų pasiekiamumą tiek 

miesto, tiek kaimo 

gyventojams, kuomet būtinojo 

paslaugos pasiekiamos per 30 

min (tankiai gyvenamose 

vietovėse – pėsčiomis; kitose – 

automobiliu), o ekonominiuose 

centruose sutelktos paslaugos 

pasiekiamos per 45 min 

paslaugos pasiekiamos per 45 

min  

K Nenustatyta Įvertintos realios teritorijų pasiekiamumo galimybės,  

nustatytas egzistuojančios teritorinės atskirties mastas. 

Atlikto įvertinimo pagrindu galėtų būti kuriamas ir 

vystomas pakankamai patogus viešųjų paslaugų tinklas, 

priimtinas tiek miesto, tiek regionų gyventojams. 

Įgyvendinti sprendinį padėtų ir paraleliai įgyvendinami 

susisiekimo, transporto dalies sprendiniai. 

SM SADMS, SAM, 

VRM, ŠMSM, 

Savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldybių 

biudžetų 

Iki 

2030 

m. 

Nežiūrint į tai, kad 148 priemonė yra ir 

strateginio, ir kitokio pobūdžio, formuluotė 

taip ir liko nepakeista ir neišaiškinta. 

Nedetalizuota  kaip bus skaičiuojamos laiko 

sąnaudos, ar jos bus įtraukiamos į savivaldybės 

TPD sąlygas?  

 

Prašome papildyti priemone - parengti 

sprendinių įgyvendinimo metodiką. 

 

 

Pažymime, kad žemesnio lygmens TPD 

(bendrieji planai) pagal galiojančius teisinius 

instrumentus funkcinėse zonose ar teritorijų 

tipuose nurodo galimybes išvardintų paslaugų 

ar objektų atsiradimui. Abejojame priemonėje 

numatyto minučių skaičiavimo pagrįstumu ir 

galimybe realiai ją įgyvendinti. 

Taikyti sprendinių 298, 300 

priemones 

       

Įtraukti sąlygą į Savivaldybių 

planavimo dokumentus, kuria 

būtų akcentuojamas 

pasiekiamumo (gyvenamosios 

vietos, paslaugų, darbo vietos, 

kultūros ir laisvalaikio objektų) 

savivaldybėse plėtojimas ir 

gerinimas, atsižvelgiant į 

gyventojų poreikius.  

S Nenumatyta Sprendinyje numatoma viešųjų paslaugų pasiekiamumo 

per atitinkamą laiką (būtinųjų paslaugų per 30 min 

pėsčiomis/automobiliu, priklausomai nuo gyvenamos 

vietovės; paslaugų ekonominiuose centruose - per 45 

min) sąlyga įveiklinama atitinkamų institucijų/įstaigų 

dokumentuose 

Savivaldy

bės 

SM, SADMS, 

SAM, VRM, 

ŠMSM 

Savivaldybių biudžetų Iki 

2024 

m. 

Didinti darbo vietų 

pasiekiamumą ir viešųjų 

paslaugų prieinamumą visiems 

S VRM_Regionų 

PP_pažangos 

priemonė 01-

002-07-01-02 

(RE) 

 
VRM Savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(VRM), savivaldybių 

biudžetų 

Įgyven

dinama 

nuolat 

Sumažinti pažeidžiamų 

visuomenės grupių gerovės 

teritorinius skirtumus 

S VRM_Regionų 

PP_pažangos 

priemonė 09-

003-02-02-11 

(RE) 

 
VRM SADM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(VRM) 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 
 

149, 150 

 

 

 

 

Siekiant darnaus švietimo 

infrastruktūros tinklo, 

tinkamos ikimokyklinio 

ugdymo aprėpties 

užtikrinimas, steigiant 

naujas ikimokyklinio 

Užtikrinti visiems prieinamą 

ankstyvąjį ugdymą 

S Švietimo 

PP_priemonė 

nr. 12-003-03-

01-04 

Siekiamybė, kad vaikų, nuo 3 metų iki privalomo 

ugdymo amžiaus, dalyvaujančių ikimokyklinio ugdymo 

programose, dalis būtų 95 proc. 

Savivaldy

bės 

ŠMSM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

2025 

m. / 

2030 

m. 

Nežiūrint į tai, kad nurodytos priemonės yra 

strateginio pobūdžio, jos ir toliau išlaiko tuos 

pačius E – erdvinių priemonių bruožus ir 

teiginius, kurių, atsižvelgiant į žemesnio 

lygmens TPD apimtį, nepavyks perkelti.  



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

ugdymo įstaigas 

gyvenvietėse, turinčiose 

daugiau nei 1 000 

gyventojų. 

 

 

 

 

finansavimo šaltinių 

lėšos 
 

Parengti ikimokyklinio ugdymo 

infrastuktūros plėtros 

savivaldybėse galimybių studiją 

S Švietimo 

PP_priemonė 

nr. 12-003-03-

01-04 

Parengta studija informatyviai ir faktais pagrįs 

ikimokyklinės infrastruktūros poreikį (ir geografiniu-

teritoriniu aspektu) 

ŠMSM Savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 

Įtraukti sąlygą į savivaldybių 

planavimo dokumentus, 

pabrėžiančią, kad naujos 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

steigiamos gyvenvietėse, 

turinčiose daugiau nei 1 000 

gyventojų (ir jei yra poreikis) 

E Nenustatyta Daugiau vaikų turės galimybę patekti į ikimokyklinio 

ugdymo įstaigas visuose regionuose. Tikslingai sukurtas 

poreikius atitinkantis ikimokyklinio ugdymo tinklas. 

Siekiama miestų ir priemiesčių prioritetinėse urbanistinės 

plėtros teritorijose sukurti trūkstamą infrastruktūrą. 

Savivaldy

bės 

ŠMSM, Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2025 

m. / 

2030 

m. 

Atlikti ikimokyklinio ugdymo 

infrastruktūros plėtros 

savivaldybėse vertinimą, 

nustatant esamos 

infrastruktūros pritaikymo ar 

naujos kūrimo galimybes 

ikimokyklinio ugdymo 

prieinamumui užtikrinti 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, I misija, 

1.1.1. punktas 

Atliktas vertinimas leis argumentuotai ir pagrįstai kurti / 

optimizuoti ikimokyklinės infrastruktūros tinklą 

ŠMSM SADM, 

Savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2022 

m. 
 

Padidinti ugdymo prieinamumą 

atskirtį patiriantiems vaikams 

S VRM_Regionų 

PP_pažangos 

priemonė 12-

003-03-01-23 

(RE) 

Didesnė dalis vaikų iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų 

lankys ugdymo įstaigą 

VRM ŠMSM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(VRM), Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

151, 152 

 

 

 

 

 

 

Bendrojo ugdymo įstaigų 

efektyvinimas (pertvarka) 

savivaldybių lygmeniu 

atsižvelgiant į 

demografines tendencijas. 

Bendrojo ugdymo įstaigų 

pertvarka apima mokyklų 

reorganizavimą, jas 

apjungiant, atliekant 

struktūrinius 

pertvarkymus ir 

palaipsniui 

nekomplektuojant tam 

tikrų klasių, kitoms 

reikmėms perduodant 

ugdymo poreikiams 

nenaudojamas mokyklų 

patalpas, kt. Esant 

ekonominiam 

pagrįstumui, 

bendradarbiauti su šalia 

esančiomis 

savivaldybėmis, 

apjungiant ir / arba 

dalinantis bendra 

Atlikus mokyklų 

inventorizaciją, perduoti kitoms 

reikmėms ugdymo poreikiams 

nenaudojamas mokyklų 

patalpas 

S Nenustatyta Neapleisti ir panaudoti mokyklų pastatai (nemaža dalis jų 

renovuoti) 

ŠMSM Savivaldybės 

(ypač 

akcentuojant 

nurodytas 

LRBP 152 

sprendinyje) 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2025 

m. / 

2030 

m. 

Pakartojame Rūmų anksčiau teiktą pastabą, 

kad neužbaigus šiuo metu vykdomos švietimo 

reformos nėra pagrindo taikyti naujus 

rodiklius.  

Siūlome sprendinių 151,152 įgyvendinimo 

punktus išbraukti iš LRBP SĮP, dėl 

neaiškumo ar švietimo sistemos reforma iki 

2030 m. bus įgyvendinta.  

Pažymime, kad neužbaigus reformos ir bandant 

į žemesnio lygmens TPD perkelti LRBP 

nuostatas  dirbtinai sukuriamas konfliktas tarp 

TPD rengėjų ir derinančiųjų institucijų, taip pat 

sukuriama priemonė stabdyti TPD derinimo 

procedūras dėl galimo prieštaravimo LRBP 

sprendiniams. 

Įtraukti į ŠMSM  rengiamus 

Švietimo PP priemonių planus 

bei savivaldybių planavimo 

dokumentus sąlygą, kad, atlikus 

mokyklų inventorizaciją, 

ugdymo poreikiams 

nenaudojamos mokyklų 

patalpos turi būti perduotuos 

kitoms reikmėms  

K Nenumatyta Efektyviai naudojami mokyklų pastatai, tiek seni, tiek 

renovuoti. Taikant partnerysčių principus įveiklinti kaip 

multikultūriniai centrai. 

ŠMSM Savivaldybės 

(ypač 

akcentuojant 

nurodytas 

LRBP 152 p.) 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2025 

m. / 

2030 

m. 

Įtraukti į ŠMSM  rengiamus 

Švietimo PP priemonių planus 

bei savivaldybių planavimo 

dokumentus sąlygą, kad esant 

poreikiui, turi būti vykdomas 

bendradarbiavimas su šalia 

esančiomis savivaldybėmis, 

apjungiant ir / arba dalinantis 

bendra infrastruktūra ir / arba 

žmogiškaisiais ištekliais 

S Nenumatyta Depopuliaciją patiriančiuose regionuose optimizuotas 

mokyklų tinklas, atitinkantis šalies poreikius. Sukurtas 

optimalią gyventojų skaičiaus situaciją atitinkantis 

infrastruktūros tinklas 

ŠMSM Savivaldybės 

(ypač 

akcentuojant 

nurodytas 

LRBP 152 

sprendinyje) 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2025 

m. / 

2030 

m. 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

infrastruktūra ir / arba 

žmogiškaisiais ištekliais. 

Bendrojo ugdymo įstaigų 

efektyvinimą vykdyti 

įvertinus šiuos 

pagrindinius stebėsenos 

rodiklius: mokymosi 

plotą, tenkantį vienam 

mokiniui (kv. m.), 

ugdymo reikmėms ir 

aplinkai išlaikyti 

skiriamas lėšas (tūkst. 

Eur), tenkančias vienam 

mokiniui. 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinti „Tūkstantmečio 

mokyklų“ programą 

S Švietimo 

PP_priemonė 

nr. 12-003-03-

01-01 

Tai priemonė, kuri numatyta ŠMSM siekiant mokyklų 

pažangos, tad į šią priemonę galėtų būti įtrauktas 

mokyklų efektyvinimo aspektas (mokyklų sujungimo, 

uždarymo, pertvarkymo klausimai) 

ŠMSM Savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 

Vykdyti bendrojo ugdymo 

įstaigų monitoringą (kuriuo 

remiantis bus vykdoma 

reorganizacija) pagal 152 

sprendinyje nurodytus rodiklius 

E Nenumatyta Atsižvelgiant į nurodytus rodiklius reorganizuotas 

mokyklų tinklas (jas apjungiant, atliekant struktūrinius 

pertvarkymus ir palaipsniui nekomplektuojant tam tikrų 

klasių, kitoms reikmėms perduodant ugdymo poreikiams 

nenaudojamas mokyklų patalpas, kt.). Numatyta, kad 

mokyklų tinklo efektyvinimas bus vykdomas dviem 

etapais - stebėsenos rodiklių įvertinimas atliktas 2025 m. 

ir 2030 m.. Pastabose nurodytos savivaldybės, kurioms 

teiktinas mokyklų tinklo efektyvinimo prioritetas. 

ŠMSM Savivaldybės 

(ypač 

akcentuojant 

nurodytas 

LRBP 152 

sprendinyje) 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2025 

m. / 

2030 

m. 

 

Plėtoti įvairialypį švietimą 

vykdant visos dienos mokyklų 

veiklą 

S VRM_Regionų 

PP_pažangos 

priemonė 12-

003-03-02-17 

(RE) 

Išplėstas švietimo paslaugų tinklas VRM ŠMSM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(VRM), Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

Padidinti ugdymo prieinamumą 

atskirtį patiriantiems vaikams 

S VRM_Regionų 

PP_pažangos 

priemonė 12-

003-03-01-23 

(RE) 

Didesnė dalis vaikų iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų 

lankys ugdymo įstaigą 

VRM ŠMSM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(VRM), Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

153 

 

 

 

 

 

Profesinių mokyklų tinklo 

pertvarka, efektyvinant šių 

įstaigų tinklą visuose 

Lietuvos regionuose. 

Vykdant profesinių 

mokyklų tinklo pertvarką, 

jungti profesinio mokymo 

įstaigas su bendrojo 

ugdymo įstaigomis, 

sudaryti jungtinės veiklos 

sutartis tarp profesinio 

mokymo ir bendrojo 

ugdymo įstaigų dėl 

bendrojo ugdymo 

programų, lokaliuose 

centruose veikiančius 

profesinio mokymo 

įstaigų skyrius perkelti į 

bendrojo ugdymo 

mokyklas jose įsteigiant 

atskirą profesinio 

mokymo skyrių, 

profesinio mokymo 

įstaigose steigti 

suaugusiųjų mokymo 

skyrius. 

Sukurti rinkos poreikius 

atliepiančią profesinio ugdymo 

sistemą 

S Švietimo PP 

priemonė nr. 

12-003-03-04-

03 

Stiprinamos ir akcentuojamos profesinio ugdymo 

specialybės, atitinkančios darbo rinkos poreikius 

ŠMSM Savivaldybės, 

SADM, EIM, 

ŽŪM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Parengti galimybių studiją, 

įvertinančia profesinių mokyklų 

tinklo esamą būklę, 

atskleidžiančią šių mokyklų 

poreikius, numatant galimą 

tinklo efektyvinimo strategiją 

K Nenustatyta Studijos metu išryškintos esamo profesinių mokyklų 

tinklo ypatybės, kurios padės geriau išdėstyti gaires 

tolimesniems profesinių mokyklų tinklo efektyvinimo 

veikloms. 

ŠMSM Savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2023 

m. 
 

Remiantis parengta galimybių 

studija, pagal kurią matomas 

poreikis ir  galimybės, jungti 

profesinio mokymo įstaigas su 

bendrojo ugdymo įstaigomis, 

sudaryti jungtinės veiklos 

sutartis tarp profesinio mokymo 

ir bendrojo ugdymo įstaigų dėl 

bendrojo ugdymo programų 

E Nenustatyta Atsižvelgiant į demografines sąlygas, dalis profesinių 

mokyklų (o ir bendrojo ugdymo mokyklų) tampa 

tuštesnės, turinčios perteklinę infrastruktūrą, nepilnai 

išnaudojamus žmogiškuosius išteklius. Tad vykdant 

apjungimą, turėtų efektyviau būti panaudojami 

žmogiškieji ištekliai (mokyklos personalas) 

ŠMSM Savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Remiantis parengta galimybių 

studija, esant poreikiui 

lokaliuose centruose 

E Nenustatyta Dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo (ypač regionuose) 

mokyklos tuštėja, tad nepilnai išnaudojamas mokyklos 

infrastruktūrinis ir žmogiškasis potencialas. Tad vykdant 

ŠMSM Savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

2030 

m. 
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dalies 
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Priemon

ės 
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T- 
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dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 
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vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

veikiančius profesinio mokymo 

įstaigų skyrius perkelti į 

bendrojo ugdymo mokyklas 

jose įsteigiant atskirą profesinio 

mokymo skyrių. 

apjungimą, turėtų efektyviau būti panaudojami 

žmogiškieji ištekliai (mokyklos personalas) bei pilnai 

naudojama bendrųjų mokyklų infrastruktūra 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Profesinio mokymo įstaigose 

steigti suaugusiųjų mokymo 

skyrius. 

E Nenustatyta Įgyvendinus šią priemonę galima būtų tikėtis ištuštėjusių 

patalpų funkcionalaus panaudojimo 

ŠMSM Savivaldybės, 

SADM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Peržiūrėti PMĮ tinklą – įvertinti 

valdomą turtą, nacionalinius ir 

regioninius ūkio raidos ir darbo 

rinkos poreikius 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, I misija, 

1.8.6. punktas 

Įvertintas ir įvardintas turtas, kurį būtų galima panaudoti 

efektyviau 

ŠMSM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2024 

m. 
 

154 

 

 

Efektyvinti Vilniaus, 

Šiaulių, Kauno ir 

Klaipėdos regionuose 

esančių universitetų 

tinklą, jungiant 

universitetus, regionuose 

steigiant universitetų 

filialus, specializuotas 

akademijas ir pažangias 

kolegijas. 

 

Užtikrinti efektyvų mokslo ir 

studijų sistemos valdymą 

S Švietimo PP 

pažangos 

priemonė nr. 

12-003-03-04-

02 

Efektyviai veikiantis aukštųjų mokyklų tinklas ŠMSM Aukštosios 

mokyklos, EIM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Atnaujinti kolegijų tinklą, 

įvertinus potencialą, 

nacionalinius ir regioninius 

ūkio raidos ir darbo rinkos 

poreikius 

S Švietimo PP 

pažangos 

priemonė nr. 

12-003-03-04-

02;        

 

 

Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, I misija, 

11.7.4. punktas 

 
ŠMSM Savivaldybės, 

Aukštosios 

mokyklos, EIM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM);  Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2025 

m. / 

2030 

m. 

 

 

Įtraukti į ŠMSM  Švietimo PP 

priemonę nr.12-003-03-04-02 

sąlygą, kad, efektyvinant 

universitetų tinklą, turi būti 

diegiamos efektyvaus 

infrastruktūros valdymo, 

daugiafunkciškumo, funkcijų 

apjungimo, bendrai valdomos 

infrastruktūros praktikos 

S LRBP 

Koncepcija, 

Priedas Nr. 1, 1 

skyrius, 6 

punktas 

 
ŠMSM 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 
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T- 

teisėkūr

os, K- 
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Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

155 Taikant partnerysčių, 

paslaugų papildomumo ir 

specializacijos principus 

regioniniuose centruose 

gali būti teikiamos kai 

kurios santykinai reto 

poreikio paslaugos tik šios 

paslaugos turi: 

Taikyti sprendinių 153, 154, 

202 priemones 

       
 

155.1 Užtikrinti balansą tarp 

universitetinio, koleginio 

aukštojo mokslo ir 

profesinio rengimo 

Taikyti sprendinių 153, 154 

priemones 

  
Efektyviai veikiantis mokymo įstaigų tinklas ŠMSM 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

155.2 Panaikinti dubliavimą 

mieste, regione, sektoriuje 

ir tarp subsektorių 

(universitetų, kolegijų, 

profesinio mokymo 

įstaigų) 

Taikyti sprendinių 153, 154 

priemones 

   
ŠMSM 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

155.3 Stiprinti strateginį 

bendradarbiavimą su 

mokslo institutais, mokslo 

ir technologijų parkais, 

sudarant palankias sąlygas 

efektyviai įveiklinti 

slėniuose sukoncentruotą 

mokslo ir studijų 

infrastruktūrą, bei siekiant 

tenkinti vietos ir 

tarptautinio verslo 

poreikius; telkti potencialą 

plačios aprėpties mokslo 

universitetų steigiant juos 

metropoliniuose 

urbanistiniuose centruose, 

vystant įvairias 

partnerystes tarp 

universitetų (akademijų), 

kolegijų ir profesinio 

mokymo įstaigų (galimos 

institucinės ir tinklinės 

jungtys). 

Taikyti sprendinių 202 

priemones 

  
Įveiklinta infrastruktūra mokslo, mokymosi, verslo 

poreikiams. Suformuotas bendradarbiavimo ir 

partnerysčių tinklas 

ŠMSM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

 
 

156 

 

 

Vykdyti sveikatos 

priežiūros įstaigų tinklo 

efektyvinimą atsižvelgiant 

į sveikatos priežiūros 

įstaigų grupes, 

įgyvendinant konsoliduoto 

sveikatos priežiūros 

įstaigų tinklo, 

užtikrinančio sveikatos 

priežiūros paslaugų 

Parengti konsoliduoto sveikatos 

priežiūros įstaigų tinklo modelį, 

užtikrinantį sveikatos priežiūros 

paslaugų suteikimo galimybes 

atitinkamose įstaigų grupėse 

pagal pacientų sveikatos būklės 

ir patologijų sudėtingumo 

pasiskirstymo srautus 

S Sveikatos 

sistemos plėtros 

ir ligoninių 

tinklo 

konsolidavimo 

2025 metų 

planas (IV 

skyrius, 49.4. 

punktas) 

SAM iniciatyva parengtas konsoliduoto sveikatos 

priežiūros įstaigų tinklo modelis 

SAM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2025 

m. 
Bendra pastaba sprendinių 156 – 164 

priemonėms: 

Nežiūrint į tai, kad nurodytos priemonės yra 

strateginio pobūdžio, jos ir toliau išlaiko tuos 

pačius E – erdvinius bruožus, kurie negali būti 

įgyvendinti žemesnio lygmens TPD. 

Nepateikta jokių nuorodų, kaip tai įgyvendinti 

per erdvinius parametrus: „Užtikrinti ilgalaikės 

priežiūros paslaugų plėtrą“; „Gerinti 
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Priemonės pavadinimas 
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(S - 
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T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 
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sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

suteikimo galimybes 

atitinkamose įstaigų 

grupėse pagal pacientų 

sveikatos būklės ir 

patologijų sudėtingumo 

pasiskirstymo srautus, 

modelį 

Didinti darbo vietų 

pasiekiamumą ir viešųjų 

paslaugų prieinamumą visiems 

E VRM_Regionų 

PP_pažangos 

priemonė 01-

002-07-01-02 

(RE) 

Kokybiškai išvystytas ir visiems prieinamas, greitai 

pasiekiamas sveikatos paslaugų tinklas 

VRM SAM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(VRM), Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų 

Įgyven

dinama 

nuolat 

sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir 

prieinamumą“; „Vykdyti ligoninių tinklo 

stebėseną (kuriuo remiantis bus vykdoma 

reorganizacija) pagal pagrindinius LRBP 160 

sprendinio rodiklius: aktyvaus gydymo 

stacionaro lovų skaičius 10 tūkst. gyv., 

aktyvaus gydymo lovų funkcionavimas 

(dienomis) ir stacionaro dienos ligonių dalis 

(proc.) tarp visų stacionaro ligonių. 

Monitoringą įtraukti į SAM rengiamus plėtros 

programų priemonių planus“; „Remiantis 

ataskaitos duomenimis, plėsti  (tik esant 

pagrįstam poreikiui) ambulatorines paslaugas, 

ypač pirminės sveikatos priežiūros“; 

„Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių 

gerovės teritorinius skirtumus“...  

Pažymime, kad šie sprendiniai nėra erdviniai, 

nors ir primygtinai priskiriami priemonės 

erdviniam pobūdžiui. Negalime paaiškinti kaip 

erdvinėse struktūrose pasireiškia „visuomenės 

grupių gerovės teritoriniai skirtumai“? 

Kita vertus pažymime, kad kol nesibaigusi LR 

sveikatos reforma, tol taikyti išankstinius 

samprotavimus ir rodiklius yra neracionalu 

juolab, kad tai niekaip negali būti išreiškiama 

realiuose žemesnio lygmens TPD 

sprendiniuose.  

Todėl, siūlome šiuos punktus iš SĮP išimti, nes 

per ateinantį dešimtmetį vargu ar sveikatos 

sistemos reforma bus įgyvendinta. O rengiant 

žemesnio lygmens TPD šiomis priemonėmis 

yra dirbtinai sukuriamas konfliktas ne tik tarp 

TPD rengėjų ir derinančiųjų institucijų, bet ir 

visuomenėje, t. y. sukuriama priemonė 

remiantis formalia neatitiktimi dirbtinai 

stabdyti, bet kokio TPD procedūras dėl šių 

LRBP SĮP priemonių nesilaikymo. 

Gerinti kokybiškų visuomenės 

sveikatos paslaugų 

prieinamumą regionuose 

E VRM_Regionų 

PP_pažangos 

priemonė 11-

001-02-10-03 

(RE) 

 
VRM SAM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(VRM), Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų 

Įgyven

dinama 

nuolat 

157, 160 

 

 

 

 

 

Didinti sveikatos 

priežiūros tinklo 

efektyvumą optimizuojant 

sveikatos priežiūros 

įstaigų tinklo juridinių 

asmenų ir paslaugų 

apimtis, atsižvelgiant į 

sveikatos priežiūros 

paslaugų poreikius ir 

efektyvų ribotų finansinių 

resursų panaudojimą. 

 

 

 

 

 

Parengti studija, kurioje būtų 

nustatoma regioninio lygmens 

stacionaro ligoninių tinklo 

išdėstymas bei ligoninės 

teikiamų paslaugų pobūdis.  

K LRBP 

koncepcija, 

Priedas Nr. 1, 1 

skyrius, 7 

punktas 

Šiomis priemonėmis siekiama suformuoti efektyviai 

veikiantį sveikatos priežiūros tinklą, siejant gydymo 

įstaigų ir jose teikiamų paslaugų išrangavimą su 

urbanistine hierarchine sistema, atsižvelgiant į 

demografinį aspektą ir realų poreikį. Tokiu būdu būtų 

pasiektas finansinis naudingumas valstybei 

SAM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM); savivaldybių 

biudžetų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 

Užtikrinti ilgalaikės priežiūros 

paslaugų plėtrą 

E SAM Sveikatos 

priežiūros 

kokybės ir 

efektyvumo 

didinimo 

PP_priemonė 

nr. 11-002-02-

11-02 (RE) 

 
SAM SADM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM);  Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos (Lietuvos 

ekonomikos gaivinimo 

ir atsparumo planas 

(RRF)) 

2030 

m. 

Gerinti sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybę ir 

prieinamumą 

E SAM Sveikatos 

priežiūros 

kokybės ir 

efektyvumo 

didinimo 

PP_priemonė 

nr. 11-002-02-

11-01 

 
SAM SADM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM);  Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos (Lietuvos 

ekonomikos gaivinimo 

ir atsparumo planas 

(RRF)) 

2030 

m. 

Įtraukti į SAM Sveikatos 

priežiūros kokybės ir 

efektyvumo didinimo PP 

priemonių planą sąlygą, 

numatytą "Baltojoje knygoje", 

kad turi būti atsisakoma 

perteklinės infrastruktūros, 

vykdant antrinio lygio 

sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo pertvarką 

K Baltoji knyga (3 

uždavinys, 8 

veiksmas, 24 

psl.) 

 
SAM Savivaldybės 

(ypač įvardintos 

LRBP 160 

sprendinyje), 

VRM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2023 

m. 
 

Vykdyti ligoninių tinklo 

stebėseną (kuriuo remiantis bus 

vykdoma reorganizacija) pagal 

pagrindinius LRBP 160 

E LRBP  160 

sprendinys 

Vykdant stebėseną bus nustatytos savivaldybės, kuriose 

ligoninių tinklo efektyvinimas bus aktualiausias. 

Numatyta, kad ligoninių tinklo efektyvinimas bus 

vykdomas dviem etapais - stebėsenos rodiklių įvertinimas 

SAM Savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

2025 

m. / 

2030 

m. 

 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

sprendinio rodiklius: aktyvaus 

gydymo stacionaro lovų 

skaičius 10 tūkst. gyv., 

aktyvaus gydymo lovų 

funkcionavimas (dienomis) ir 

stacionaro dienos ligonių dalis 

(proc.) tarp visų stacionaro 

ligonių. Monitoringą įtraukti į 

SAM rengiamus plėtros 

programų priemonių planus 

atliktas 2025 m. ir 2030 m.. Pastabose nurodytos 

savivaldybės, kurioms teiktinas ligoninių tinklo 

efektyvinimo prioritetas. 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Parengti ir priimti Sveikatos 

priežiūros įstaigų įstatymo 

pakeitimo įstatymo ir kitų 

susijusių teisės aktų projektus, 

siekiant optimizuoti 

nacionalinių visuomenės 

sveikatos priežiūros įstaigų 

tinklą 

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, IV 

misija, 4.1.3. 

punktas 

Šia priemone bus teisiškai reglamentuotas sveikatos 

priežiūros įstaigų tinklo optimizavimas 

SAM ŠMSM, 

SADM, VRM, 

TM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2023 

m. 
 

158 

 

 

Aukščiausio lygio ir 

pažangiausiomis 

technologijomis pagrįstas 

sveikatos priežiūros 

paslaugas teikti 

nacionaliniuose sveikatos 

centruose Vilniuje, Kaune 

ir Klaipėdoje, kur 

koncentruojamas ligonių 

gydymas su 

sudėtingiausiomis 

patologijomis. 

 

 

Įtraukti į Regionų plėtros 

planus bei SAM Sveikatos 

priežiūros kokybės ir 

efektyvumo didinimo PP 

priemonių planą sąlygą, kad 

aukščiausio lygio paslaugos 

teikiamos tik Vilniuje, Kaune ir 

Klaipėdoje 

K Nenustatyta Nurodytas aukščiausio lygio ir pažangiausiomis 

technologijomis pagrįstas sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo principas bus nurodytas atitinkamuose 

dokumentuose, formuosiančiuose sprendinio 

įgyvendinimo kryptį 

SAM VRM, Regionų 

plėtros tarybos 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM); kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2023 

m. 
 

Įtraukti į SAM rengiamus 

plėtros programų priemonių 

planus "Baltojoje knygoje" 

numatytą sąlygą, kuria 

numatoma stiprinti tretinio 

lygio kompetencijų centrus 

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 

E Baltoji knyga (3 

uždavinys, 8 

veiksmas, 24 

psl.) 

Aiškiai dokumentuota, kad aukščiausio lygio gydymo 

įstaigas pasiektų tik gyventojai su sudėtingiausiomis 

ligomis 

SAM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM); kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

Parengti studiją, kurioje būtų 

išanalizuotos ir nurodytos 

priemonės, kurias taikant būtų 

sudarytos sąlygos patogiam 

susiekimui su sąlyginai reto 

poreikio paslaugas teikiančia 

sveikatos ir gydymo 

infrastruktūra metropolio 

lygmens urbanistiniuose 

centruose. Studijos parengimą 

įtraukti į SAM rengiamus 

plėtros programų priemonių 

planus 

S LRBP 

Koncepcija, 

Priedas Nr. 1, 1 

skyrius, 7 

punktas 

Studija išryškintų priemones, kurias reikėtų taikyti, kad 

aukščiausio lygio sveikatos priežiūros paslaugos būtų 

pakankamai patogiai pasiekiamos ir prieinamos visų 

regionų gyventojams 

SAM SM, 

Savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM); savivaldybių 

biudžetų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

159 

 

 

 

Prioritetą teikti 

hospitalizacijos 

mažinimui ir naujų 

efektyvesnių sveikatos 

priežiūros paslaugų formų 

plėtrai (dienos chirurgijos, 

dienos stacionaro, 

Parengti galimybių studiją, 

kurioje būtų išanalizuota esama 

situacija stacionariose gydimo 

įstaigose, numatoma, kokių 

veiksmų turi būti imtasi, kad 

būtų pagerinti lovų fondo 

panaudojimo rodikliai (lovos 

K LRBP 159 

sprendinys 

Studijoje išryškinta reali faktinė informacija apie 

stacionarias gydymo įstaigas, kuri vėliau panaudojama 

ieškant būdų, kaip pagerinti ligoninių veiklos rodiklius  

SAM Savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM); savivaldybių 

biudžetų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

stebėjimo paslaugos, kt.). 

Gerinti lovų fondo 

panaudojimo rodiklius – 

lovos funkcionavimo, 

vidutinės gulėjimo 

trukmės, lovos apyvartos 

ir kt. 

 

 

 

funkcionavimas, vidutinė 

gulėjimo trukmė, lovos 

apyvarta). Studijos parengimą 

įtraukti į SAM rengiamus 

plėtros programų priemonių 

planus 

Remiantis studijos rezultatais, 

atlikti veiksmus, kuriais būtų 

mažinama hospitalizacija. Visų 

pirmą taikytinos alternatyvios 

efektyvesnės sveikatos 

priežiūros paslaugų formos:   a) 

plėsti dienos chirurgijos, dienos 

stacionaro, stebėjimo ir kitas 

paslaugas,     b) vystyti sveikatą 

stiprinančią viešąją 

infrastruktūrą,    c) diegti 

naujus ir plėtoti efektyvius 

sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo modelius ir sprendimus 

(slauga namuose, mobiliosios 

paslaugos, atvejo vadybos 

principo taikymas pirminės 

sveikatos priežiūros grandyje). 

Alternatyvių sveikatos 

priežiūros formų plėtojimą 

įtraukti į SAM rengiamus 

plėtros programų priemonių 

planus 

S LRBP 159 

sprendinys 

Įdiegus naujus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

principus ir modelius būtu pasiektas sprendiniu numatytas 

hospitalizacijos rodiklių pozityvus pokytis. Daugiau 

dėmesio būtų skirta prevencinėms priemonėms, tokiu 

būdu tikimasi mažesnio sergamumo ir atitinkamai 

sumažėjusio hospitalizacijos lygio 

SAM Savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM); savivaldybių 

biudžetų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

Gerinti sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybę ir 

prieinamumą  

S SAM Sveikatos 

priežiūros 

kokybės ir 

efektyvumo 

didinimo 

PP_priemonė 

nr. 11-002-02-

11-01 

Daugiau dėmesio skyrus pirminei sveikatos priežiūrai, 

galima tikėtis ligos užuomazgas aptikti ankstesnėje 

stadijoje, tokiu būdu galima tikėtis išvengti 

hospitalizacijos 

SAM Savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM);  Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos (Lietuvos 

ekonomikos gaivinimo 

ir atsparumo planas 

(RRF)) 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

Įtraukti į SAM rengiamus 

plėtros programų priemonių 

planus sąlygą, kad sveikatos 

priežiūros ir profilaktinių 

paslaugų prieinamumas turi 

būti prieinamas visoms 

socialinėms grupėms  

S Nenustatyta Didesnis dėmesio skyrimas prevencinėms priemonėms, 

tokiu būdu tikimasi mažesnio sergamumo ir atitinkamai 

sumažėjusio hospitalizacijos lygio 

SAM Savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM); savivaldybių 

biudžetų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

161 

 

 

Vykdyti pirminės 

sveikatos priežiūros 

paslaugų plėtrą 

atsižvelgiant į 

demografines tendencijas 

ir prie šeimos gydytojo 

prisirašiusiųjų gyventojų 

skaičių – vienam šeimos 

Išanalizuoti ir ataskaitoje 

pateikti duomenis, kuriais būtų 

galima naudotis įvertinant 

šeimos gydytojų ir prie jų 

prisirašiusių gyventojų skaičių. 

Ataskaitos parengimą įtraukti į 

SAM rengiamus plėtros 

programų priemonių planus 

K Nenustatyta Ataskaitoje išryškėtų realus šeimos gydytojų krūvis, 

aiškiai matytųsi gydymo įstaigos, kuriose turėtų būti 

vykdoma pirminės sveikatos priežiūros plėtra 

SAM Savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM); savivaldybių 

biudžetų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

gydytojui tenkančių 

prisirašiusių asmenų 

skaičius neturi viršyti 1 

500 

 

 

Remiantis ataskaitos 

duomenimis, plėsti  (tik esant 

pagrįstam poreikiui) 

ambulatorines paslaugas, ypač 

pirminės sveikatos priežiūros.  

E Nenustatyta Išplėtus pirminės sveikatos priežiūros įstaigų tinklą, 

sumažėjusios patekimo pas gydytoją eilės. Todėl galima 

tikėtis, kad būtų mažiau naudojamasi stacionariosiomis 

sveikatos priežiūros paslaugomis. Be to, pasak SAM, 

teikiant ambulatorinės ir pirminės sveikatos priežiūros 

paslaugas hospitalizavimo atvejų skaičius galėtų sumažėti 

20 proc.. Ligų ir sveikatos sutrikimų, kuriuos galima 

gydyti ambulatoriškai, kokybės ir šių paslaugų 

prieinamumo didinimas spręstų pacientų artimųjų 

problemas susijusias su negalėjimu pasirūpinti sunkiais ir 

nuolatinės priežiūros reikalaujančiais pacientais bei 

užtikrintų skurdžiausiai gyvenančių ir pažeidžiamiausių 

asmenų grupių galimybes oriai gyventi ir gauti 

reikalingas socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas 

SAM Savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2023 

m. 
 

Gerinti sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybę ir 

prieinamumą  

S SAM Sveikatos 

priežiūros 

kokybės ir 

efektyvumo 

didinimo 

PP_priemonė 

nr. 11-002-02-

11-01 

 
SAM Savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM);  Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos (Lietuvos 

ekonomikos gaivinimo 

ir atsparumo planas 

(RRF)) 

2030 

m. 
 

162 

 

 

 

Sveikatos sistemoje 

aktyviai naudoti išmanius 

e. sprendimus, diegiant 

nuotolines konsultacijas 

bei kitas pažangias 

sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo formas. 

 

 

 

Įtraukti į SAM Sveikatos 

priežiūros kokybės ir 

efektyvumo didinimo PP 

priemonių planą sąlygą, kad 

prioritetas turi būti teikiamas su 

sveikata susijusių e. paslaugų 

kūrimui ir plėtrai  

K Nenustatyta Išplėstas ir gerai išvystytas e. paslaugų sveikatos sistemos 

tinklas tiek "draugiškesnis" vartotojui, tiek patogesnis 

paslaugų teikėjams (sveikatos įstaigų personalui), tad 

tikimasi, kad sistema bus gerokai intensyviau naudojama. 

Tokiu būdu, kuomet dalis paslaugų perkelta į nuotolines 

konsultacijas, perskirstys ir, tikėtina, mažins gyventojų 

srautus į gydymo įstaigas. Įvardintų priemonių tikslas – 

įvairius sveikatos informacinius išteklius integruoti į 

vienodais principais grindžiamą sistemą ir modernizuoti 

elektroninius sveikatos elementus. Tai apima pacientų e. 

sveikatos įrašų rengimą ir asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų skaitmenizavimą, telemedicinos ir užkrečiamųjų 

ligų stebėsenos ir analitinių duomenų apdorojimo 

skaitmeninių sprendimų vystymą, didžiųjų duomenų ir 

dirbtinio intelekto sprendimų diegimą ir keitimąsi 

sveikatos duomenimis 

SAM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

Gerinti sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybę ir 

prieinamumą  

S SAM Sveikatos 

priežiūros 

kokybės ir 

efektyvumo 

didinimo 

PP_priemonė 

nr. 11-002-02-

11-01 

 
SAM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM, EIM);   

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos (Lietuvos 

ekonomikos gaivinimo 

ir atsparumo planas 

(RRF)) 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

Kurti technologinius 

sprendimus ir įrankius, 

leidžiančius saugiai ir patogiai 

naudotis paslaugomis 

S EIM Valstybės 

skaitmeninimo 

PP_priemonė 

nr. 05-002-01-

07-08_projektas 

 
EIM Valstybės 

institucijos ir 

įstaigos 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM);   Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

finansavimo šaltinių 

lėšos (Lietuvos 

ekonomikos gaivinimo 

ir atsparumo planas 

(RRF)) 

Diegti nuotolines konsultacijas, 

paslaugų namuose bei kitų 

pažangių sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo formas, 

pasinaudojant šiuolaikinėmis 

technologijomis 

S Sveikatos 

sistemos plėtros 

ir ligoninių 

tinklo 

konsolidavimo 

2025 metų 

planas (IV 

skyrius, 47.6 

punktas) 

 
SAM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM, EIM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 
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Savivaldybėse, kuriose 

demografinės senatvės 

koeficientas didžiausias 

[...], didinti slaugos ir 

ilgalaikio palaikomojo 

gydymo paslaugų apimtis, 

vystant integruotas 

sveikatos ir socialinės 

paslaugas bei teikiant šias 

paslaugas pacientų 

namuose. 

 

 

 

 

Užtikrinti ilgalaikės priežiūros 

paslaugų plėtrą 

S SAM Sveikatos 

priežiūros 

kokybės ir 

efektyvumo 

didinimo 

PP_priemonė 

nr. 11-002-02-

11-02 (RE) 

Patogiai išdėstytas, visiems prieinamas sveikatos 

priežiūros tinklas. Savivaldybėse, kuriose demografinės 

senatvės koeficientas didžiausias, aktualus išlieka 

pakankamai patogus pirminės sveikatos priežiūros tinklo 

išdėstymas, tad optimizuojant sveikatos paslaugų tinklą, 

svarbiu aspektu išlieka apgalvoti pirminės sveikatos 

priežiūros įstaigų prieinamumą 

SAM savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM);   Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos (Lietuvos 

ekonomikos gaivinimo 

ir atsparumo planas 

(RRF)) 

2030 

m. 
 

Gerinti sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybę ir 

prieinamumą  

S SAM Sveikatos 

priežiūros 

kokybės ir 

efektyvumo 

didinimo 

PP_priemonė 

nr. 11-002-02-

11-01 

Gerai organizuotos ir pagyvenusiems žmonėms 

pritaikytas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, 

kurių šiuo metu jaučiamas trūkumas, ypač akcentuojant 

sveikatos ir socialinių paslaugų integravimą (teikiant šias 

paslaugas pacientų namuose) 

SAM SAMD,  

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Sukurti tvarią nestacionarios 

ilgalaikės priežiūros sistemą 

S SADM 

Socialinės 

sutelkties 

PP_priemonė 

nr. 09-003-02-

02-02 (PP) 

Plėtojant integralią pagalbą asmens namuose, bus 

didinama neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių ir jų šeimų 

gerovė, sudarytos sąlygas neįgaliuosius namuose 

prižiūrintiems šeimos nariams derinti darbo ir šeiminius 

įsipareigojimus 

SADM SAM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SADM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Parengti ir patvirtinti ilgalaikės 

priežiūros paslaugoms teikti 

reikalingos infrastruktūros 

pritaikymo ir modernizavimo 

veiksmų planą ir pradėti jį 

įgyvendinti 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, IV 

misija, 4.3.9. 

punktas 

Parengtas veiksmų planas, kuris taps pagrindu 

koordinuotiems veiksmams ilgalaikės priežiūros paslaugų 

srityje atlikti 

SAM SADM, FM, 

VRM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SADM, SAM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2024 

m. 
 

Parengti ir priimti teisės aktus, 

reglamentuojančius ilgalaikės 

priežiūros paslaugų teikimo 

modelio įgyvendinimą 

Lietuvoje 

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

Teisės aktais reglamentuotos ir įtvirtintos ilgalaikės 

priežiūros paslaugų teikimo normos 

SAM SADM, FM, 

VRM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SADM, SAM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

2024 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, IV 

misija, 4.3.8. 

punktas 

struktūrinių fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 
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Socialinių paslaugų tinklą 

savivaldybėse vystyti 

atsižvelgiant į dabartines 

socialinių paslaugų 

išvystymo apimtis, 

vertinant tam tikrų 

tikslinių grupių asmenų 

skaičių, socialinių 

paslaugų gavėjų skaičių 

(dienos centruose 

paslaugas gaunantys 

vaikai iš socialinės rizikos 

šeimų, socialinių paslaugų 

asmens namuose gavėjai) 

ir vietų skaičių socialinių 

paslaugų įstaigose (laikino 

gyvenimo įstaigose). 

 

 

Įtraukti į SADM rengiamus 

plėtros programų priemonių 

planus sąlygą, kad socialinių 

paslaugų tinklas turi būti 

vystomas atsižvelgiant į esamas 

šių paslaugų išvystymo apimtis 

ir poreikius 

K Nenustatyta Sprendinyje numatomas socialinių paslaugų tinklo 

vystymo principas nurodytas / reglamentuotas atitinkamų 

institucijų/įstaigų dokumentuose 

SADM Regionų plėtros 

tarybos, 

Savivaldybės 

Valstybės biudžeto 

lėšos, savivaldybės 

biudžeto lėšos, kitų 

subjektų lėšos 

2023 

m. 
 

Įtraukti į VRM rengiamą 

Regionų PP, Regionų plėtros 

planus sąlygą, kad socialinių 

paslaugų tinklas turi būti 

vystomas atsižvelgiant į esamas 

šių paslaugų išvystymo apimtis 

ir poreikius 

K Nenustatyta 
 

VRM SADM,  

Regionų plėtros 

tarybos, 

Savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(VRM) 

2023 

m. 
 

Sumažinti pažeidžiamų 

visuomenės grupių gerovės 

teritorinius skirtumus 

E VRM_Regionų 

PP_pažangos 

priemonė 09-

003-02-02-11 

(RE)  

 
VRM SADM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(VRM), Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų 

Įgyven

dinama 

nuolat 
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Vykdyti institucinės 

globos įstaigų pertvarką 

įgyvendinant nuoseklius ir 

koordinuotus veiksmus, 

skatinančius perėjimo iš 

institucinės socialinės 

globos prie paslaugų 

neįgaliems suaugusiems 

asmenims, turintiems 

proto ir (ar) psichikos 

negalią, vaikams ir 

jaunimui, turintiems proto 

ir (ar) psichikos negalią, ir 

likusiems be tėvų globos 

vaikams, įskaitant 

kūdikius, šeimoms 

bendruomenėje ir 

pagalbos šeimai, 

globėjams (rūpintojams) 

sistemos kūrimą 

 

 

 

 

Parengti studiją, kurioje būtų 

įvertintos institucinės globos 

įstaigos (jų kiekis, personalo, 

globotinių skaičius ir kt.).  

K Nenustatyta Studijos metu išryškintos institucinių globos įstaigų 

ypatybės, kurios padės geriau išdėstyti gaires 

tolimesniems veiksmams. Koordinuotai vykdoma 

pertvarka darys įtaką kokybiškai pereinant iš institucinės 

socialinės globos prie sistemos, kurioje paslaugos 

teikiamos labiau individualizuotai, orientuotos į 

globotinius 

SADM savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SADM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Remiantis studijos rezultatais, 

vykdyti institucinės globos 

įstaigų pertvarką.  

K Nenustatyta SADM savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SADM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Parengti regionų perėjimo nuo 

institucinės globos prie šeimoje 

ir bendruomenėje teikiamų 

paslaugų (žmonėms su proto ir 

/ ar psichikos negalia) 

infrastruktūros, parengti 

paslaugų plėtros žemėlapius ir 

organizuoti viešąsias 

konsultacijas 

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, III 

misija, 3.1.3. 

punktas 

Parengti dokumentai, padėsiantys teisinį pagrindą 

vykdomiems pokyčiams 

SADM SAM, ŠMSM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SADM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2023 

m. 
 

Plėtoti įrodymais pagrįstas 

programas ir trūkstamas 

specializuotas paslaugas, 

S SADM Šeimos 

politikos 

stiprinimo 

PP_priemonė 

Specialios programos, specialistų parama ir pagalba padės 

geriau įsisavinti vykstančius pokyčius ir prisitaikyti prie 

jų 

SADM savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SADM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

skirtas šeimoms, vaikams ir 

jauniems žmonėms 

nr. 09-004-02-

05-02 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Užtikrinti paramos, pagalbos ir 

paslaugų 

 vaikams, jų tėvams, globėjams 

(rūpintojams), įvaikintojams, 

budintiems globotojams, 

šeimynoms sistemą 

S SADM Šeimos 

politikos 

stiprinimo 

PP_priemonė 

nr. 09-004-02-

05-04 

 
SADM ŠMSM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SADM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
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Teikti prioritetą 

nestacionarių socialinių 

paslaugų plėtrai. Sudaryti 

sąlygas alternatyvių 

stacionariai globai 

socialinių paslaugų 

vystymui [...] Institucinę 

globą teikti tik išnaudojus 

visas kitas galimybes tose 

savivaldybėse, kurios turi 

tam tinkamą 

infrastruktūrą. 

 

Vystyti alternatyvias 

stacionariai globai socialines 

paslaugas (dienos centrai, 

„apsaugotas būstas“, 

savarankiško gyvenimo namai, 

socialinės reabilitacijos centrai, 

grupinio gyvenimo namai, 

„atokvėpio paslauga“ – 

trumpalaikė socialinė globa, 

vaikų krizių centrai ir pan.). 

Sąlygą apie alternatyvių 

paslaugų vystymą įtraukti į 

SADM priemonės nr. 09-003-

02-02-02 (PP) planą 

S Nenustatyta Išplėstus nestacionarias paslaugas, socialinių paslaugų 

poreikį turintys gyventojai, turės didesnes galimybes 

patekti / lankantis alternatyviose įstaigose, tokiose kaip 

dienos centrai, „apsaugotas būstas“, savarankiško 

gyvenimo namai, socialinės reabilitacijos centrai, 

grupinio gyvenimo namai, „atokvėpio paslauga“ – 

trumpalaikė socialinė globa, vaikų krizių centrai. Tai 

turėtų gerinti psichologinę globotinių būklę 

SADM savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SADM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

Sukurti tvarią nestacionarios 

ilgalaikės priežiūros sistemą 

S SADM 

Socialinės 

sutelkties 

PP_priemonė 

nr. 09-003-02-

02-01 (PP) 

 
SADM savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SADM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
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Savivaldybėse, kuriose 

trūksta nestacionarių 

socialinių paslaugų, 

vykdyti tokių paslaugų 

plėtrą, teikiant jas 

namuose ir 

nestacionariose socialinių 

paslaugų įstaigose (dienos 

centruose, laikino 

gyvenimo namuose, 

savarankiško gyvenimo 

namuose, socialinės 

priežiūros centruose, 

bendruomenės centruose 

ir kt.). Šalia esančios 

savivaldybės, esant 

poreikiui, bendradarbiauja 

tarpusavyje, koordinuoja 

žmogiškuosius išteklius, 

esant galimybei telkia 

Įtraukti į SADM rengiamus 

plėtros programų priemonių 

planus nuostatą, kad 

nestacionarios socialinės 

paslaugos (teikiamas namuose 

ir nestacionariose socialinių 

paslaugų įstaigose) plečiamos 

tik objektyviai įvertinus poreikį 

ir galimybes.  

K Nenustatyta Išplėtus nestacionarias socialines paslaugas, padidėjęs 

paslaugų prieinamumas: daugiau asmenų sulauktų 

socialinių darbuotojų dėmesio, sumažėtų socialiai 

pažeidžiamų gyventojų atskirtis 

SADM SAM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SADM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

Plėtoti tvarią ilgalaikės 

priežiūros paslaugų asmens 

namuose sistemą (integralios 

pagalbos plėtra) 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, III 

misija, 3.1.7 

punktas 

 
SADM SAM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SADM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2024 

m. 
 

Vykdyti socialinių paslaugų 

tinklo stebėseną (kuriuo 

E LRBP 168 

sprendinys 

Atsižvelgiant į nurodytus rodiklius plečiamas socialinių 

paslaugų tinklas. Stebint rodiklių pokytį, išryškės 

SADM SAM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

2025 

m. / 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

mobilias specialistų 

komandas. 

 

 

 

remiantis bus vykdoma tinklo 

plėtra) pagal pagrindinius 

LRBP 168 sprendinio rodiklius: 

vietų skaičius laikino gyvenimo 

įstaigose 10 tūkst. gyv., dienos 

centruose socialines paslaugas 

gavusių vaikų iš socialinės 

rizikos šeimų skaičius 10 tūkst. 

gyv. ir socialines paslaugas 

asmens namuose gavusių 

asmenų skaičius 10 tūkst. gyv. 

Monitoringą įtraukti į SADM 

rengiamus plėtros programų 

priemonių planus 

tikslinės teritorijos - savivaldybės, kuriose turi būti 

vystoma socialinių paslaugų tinklo plėtra. Numatyta, kad 

socialinių paslaugų tinklo efektyvinimas bus vykdomas 

dviem etapais - stebėsenos rodiklių įvertinimas atliktas 

2025 m. ir 2030 m.. Pastabose nurodytos savivaldybės, 

kurios yra pirmenybinės teritorijos, į kurias turi būti 

atkreiptas dėmesys 

(SADM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 

Sumažinti pažeidžiamų 

visuomenės grupių gerovės 

teritorinius skirtumus 

E SADM 

Socialinės 

sutelkties 

PP_priemonė 

nr. 09-003-02-

02-11 (RE) 

Kokybiškai išvystytas ir efektyviai veikiantis socialinių 

paslaugų tinklas. Kuriant gerovės valstybę, prioritetas - 

atotrūkio mažėjimas, tiek kalbant apie socialinę 

stratifikaciją, tiek ir teritoriškai. Šia priemone ir siekiama 

subalansuoto ir tvaraus socialinių paslaugų tinklo 

vystymo, atsižvelgiant tiek į teritorinius, tiek į 

visuomeninius aspektus. 

SADM VRM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SADM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
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Vykstant demografiniams 

pokyčiams dėl gyventojų 

senėjimo didės senyvo 

amžiaus asmenims 

namuose ir institucijoje 

teikiamų paslaugų 

poreikis: dienos, 

trumpalaikės ir ilgalaikės 

socialinės globos 

paslaugos. Užtikrinti tokių 

paslaugų teikimą 

trumpinant laukimo eiles. 

 

 

 

 

 

Įtraukti į SADM rengiamus 

planus ir priemones sąlygą, kad 

prioritetu turi būti  

nestacionarių socialinių 

paslaugų vyresnio amžiaus 

gyventojams (teikiamų 

namuose ir nestacionariose 

socialinių paslaugų įstaigose) 

plėtojimas 

K Nenustatyta Išplėtus nestacionarias socialines paslaugas, padidėjęs 

paslaugų prieinamumas: daugiau vyresnio amžiaus 

asmenų, kurie dažnu atveju yra mažiau mobilūs, sulauks 

socialinių darbuotojų didesnio dėmesio, sumažės socialiai 

pažeidžiamų gyventojų atskirtis 

SADM Savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SADM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

Sukurti tvarią nestacionarios 

ilgalaikės priežiūros sistemą 

S SADM 

Socialinės 

sutelkties 

PP_priemonė 

nr. 09-003-02-

02-02 (PP) 

Plėtojant integralią pagalbą asmens namuose, bus 

didinama neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių ir jų šeimų 

gerovė, sudarytos sąlygas neįgaliuosius namuose 

prižiūrintiems šeimos nariams derinti darbo ir šeiminius 

įsipareigojimus 

SADM SAM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SADM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Plėtoti pagalbos senyvo 

amžiaus asmenims sistemą 

S SADM 

Socialinės 

sutelkties 

PP_priemonės 

nr. 09-003-02-

02-04 (PP) 

Didesnis dėmesys skirtas vyresnio amžiaus gyventojams, 

kurie dažnu atveju yra socialiai atskirti, mažiau mobilūs ir 

stokoja socialinių paslaugų. Visapusiškai išplėtota 

sistema, apimtų tiek socialines, tiek sveikatos priežiūros 

paslaugas.  

SADM SAM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SADM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

Padidinti visuomenės sveikatos 

priežiūros sistemos tvarumą 

S SAM Sveikatos 

išsaugojimo ir 

stiprinimo 

PP_priemonė 

nr. 11-001-02-

11-01 

Efektyviai veikianti, visiems prieinama, įskaitant ir 

vyresnio amžiaus gyventojus, sveikatos priežiūros 

sistema, prisidedanti prie kokybiškesnio gyvenimo 

SAM SAMD,  

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Sumažinti pažeidžiamų 

visuomenės grupių gerovės 

teritorinius skirtumus 

E SADM 

Socialinės 

sutelkties 

PP_priemonė 

nr. 09-003-02-

02-11 (RE) 

Patvirtintose regionų plėtros planų priemonėse numatytos 

veiklos, skirtos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti,  

parengti ir suderinti su SADM regioniniai socialinių 

paslaugų ir socialinių paslaugų infrastruktūros, 

reikalingos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, 

žemėlapiai 

SADM savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SADM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Įvertinti reikiamos socialinių 

paslaugų infrastruktūros, 

žmogiškųjų ir finansinių 

išteklių poreikį, rengiantis 

spartaus visuomenės senėjimo 

proceso sąlygojamiems 

iššūkiams. Įvertinimą (analizę) 

įtraukti į SADM rengiamus 

plėtros programų priemonių 

planus 

S LRBP 

Koncepcija, 

Priedas Nr. 1, 1 

skyrius, 8 

punktas 

Pagal poreikį (atsižvelgiant į demografinius rodiklius) 

išplėtotas socialinių paslaugų tinklas 

SADM SAM, ŠMSM, 

VRM, FINMIN 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SADM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2025 

m. 
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Bendradarbiauti tarp 

skirtingų urbanistinių 

centrų teikiant 

palaikomojo gydymo ir 

slaugos bei institucinės 

globos paslaugas (tokių 

paslaugų trūkumas mieste 

kompensuojamas teikiant 

tokias paslaugas 

kaimiškose 

savivaldybėse). 

 

Parengti studiją, išryškinančią 

savivaldybių potencialą teikti 

palaikomojo gydymo ir slaugos 

paslaugas (bei pasinaudoti 

atlikta institucinės globos 

paslaugų tinklo studija, 

nurodyta sprendinio 165 

priemonėse). Studijos 

parengimą ir jos rezultatų 

įgyvendinimą  įtraukti į SADM 

rengiamus plėtros programų 

priemonių planus 

K Nenustatyta Parengta studija, išryškinanti savivaldybių potencialą 

teikti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas. 

Įgyvendinant studijoje nurodytas gaires, akcentuojamas 

bendradarbiavimo principo taikymas, kuomet užuot kūrus 

naujas įstaigas ir investavus į naują infrastruktūrą, būtu 

optimaliai įveiklinama esama infrastruktūra ir pilnai 

įveiklintas turimas žmogiškasis potencialas 

SADM savivaldybės, 

SAM, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SADM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

Įtraukti į VRM Regionų PP 

priemonę ir Regionų plėtros 

planus nuostatą, kad teikiant 

palaikomojo gydymo ir 

slaugos/institucinės globos 

paslaugas, turi būti vykdomas 

bendradarbiavimas tarp 

urbanistinių centrų bei miesto ir 

kaimo savivaldybių  

K VRM_Regionų 

PP_pažangos 

priemonė 01-

002-07-01-02 

(RE)  

Sprendinyje numatomas bendradarbiavimo tarp skirtingo 

rango centrų ir savivaldybių principas įgalintas 

atitinkamų institucijų/įstaigų dokumentuose 

VRM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(VRM), Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų 

Įgyven

dinama 

nuolat 
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Siekiant kompleksinės 

specialiųjų poreikių 

turinčių asmenų 

integracijos, miestuose ir 

priemiesčiuose diegti 

universalaus dizaino 

aplinką, užtikrinti būsto, 

viešosios infrastruktūros – 

miesto gatvių, viešąsias 

paslaugas teikiančių 

įstaigų, viešojo transporto, 

informacinės aplinkos 

pritaikymą. 

 

Įtraukti į SADM rengiamus 

plėtros programų priemonių 

planus LRBP Koncepcijoje 

pateikiamą nuostatą, kad 

siekiant užtikrinti vyresnio 

amžiaus ir žmonių su negalia 

pilnavertį judėjimą ir 

dalyvavimą viešajame 

gyvenime (visose gyvenimo 

srityse), privalo būti diegiami 

universalaus dizaino principai 

plėtojant viešųjų paslaugų 

infrastruktūrą.  

K LRBP 

Koncepcija, 

Priedas Nr. 1, 1 

skyrius, 8 

punktas 

Užtikrinta patogi aplinka, pritaikyta specialių poreikių 

turintiems asmenims, kuri padės sklandžiau integruotis į 

visuomenę specialių poreikių turintiems asmenims 

SADM AM, ŠMSM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SADM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

Užtikrinti fizinės 

infrastruktūros prieinamumą 

neįgaliesiems 

S SADM 

Neįgaliesiems 

tinkamos 

SADM AM, VRM, 

ŠMSM, SM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SADM); savivaldybių 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

aplinkos visose 

gyvenimo 

srityse 

PP_priemonė 

nr. 09-005-02-

06-01  

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

 
 

172.1 

 

Vystyti partnerystės su 

kitais sektoriais 

(sveikatos, švietimo, 

verslo ar kt.) ir vietos 

bendruomene, siekiant 

didinti kultūros ir meno 

įstaigų veiklos kokybę, 

efektyvumą ir 

prieinamumą, optimaliai 

paskirstant paslaugas jų 

tinkle. 

 

Sukurti paskatų sistemą 

savivaldybių kultūrines 

paslaugas organizuoti ir teikti 

pasitelkiant bendruomenes ir 

NVO partnerius. Paskatų 

sistemos sukūrimą įtraukti į 

Kultūros ir kūrybingumo 

plėtros programos pažangos 

priemonės "08-001-04-01-01 

(PP) Aukštos meninės vertės, 

įvairaus ir įtraukaus kultūros 

turinio prieinamumo 

didinimas" planą. 

S Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa 

(Priemonė 08-

001-04-01-01 

(PP) Aukštos 

meninės vertės, 

įvairaus ir 

įtraukaus 

kultūros turinio 

prieinamumo 

didinimas) 

 

NPP (8.6 

uždavinys. 

Gerinti viešojo 

valdymo 

institucijų 

teikiamų 

paslaugų 

kokybę, didinti 

jų prieinamumą 

ir patrauklumą) 

 

Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonė 

2.2.5) 

Geresnė kultūros ir meno įstaigų veiklos kokybė, 

efektyvumas ir prieinamumas, optimaliai paskirstytos 

paslaugos jų tinkle. 

LRKM VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM ir 

VRM lėšos) 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

Plėtoti ir pritaikyti kultūros 

paslaugų pasiūlą, siekiant jų 

tolygios sklaidos per kultūros, 

švietimo, socialinio ir sveikatos 

sektoriaus įstaigas, 

įgyvendinant socialinio recepto 

projektą / programą. 

S Nenumatyta Geresnė kultūros ir meno įstaigų veiklos kokybė, 

efektyvumas ir prieinamumas, optimaliai paskirstytos 

paslaugos jų tinkle. 

LRKM LRAM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(pažangos LRKM ir 

LRAM lėšos) 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

172.2 

 

Apjungti atskirus kultūros 

objektus ir jų vykdomas 

funkcijas į skirtingo 

lygmens kultūros 

paslaugas teikiantį tinklą – 

kultūros paslaugų sistemą. 

 

Sukurti paskatų sistemą 

savivaldybių teikiamoms 

kultūros paslaugoms, kurių 

atlikimą kelios ar visos regiono 

savivaldybės organizuoja 

bendrai.  Paskatų sistemos 

sukūrimą įtraukti į Kultūros ir 

kūrybingumo plėtros 

programos pažangos priemonės 

"08-001-04-01-01 (PP) Aukštos 

meninės vertės, įvairaus ir 

įtraukaus kultūros turinio 

prieinamumo didinimas" planą. 

S Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa 

(Priemonė 08-

001-04-01-01 

(PP) Aukštos 

meninės vertės, 

įvairaus ir 

įtraukaus 

kultūros turinio 

prieinamumo 

didinimas) 

 

NPP (8.7 

uždavinys. 

Sukurti ir 

įgyvendinti 

veiksmingą 

regioninės 

politikos 

sistemą, 

sustiprinant 

regionų 

kompetencijas) 

 

Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonė 

2.4.5) 

Geresnė kultūros ir meno įstaigų veiklos kokybė, 

efektyvumas ir prieinamumas, optimaliai paskirstytos 

paslaugos jų tinkle. 

LRKM VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM ir 

VRM lėšos) 

2030 

m. 
 

Atlikti kultūros paslaugų ir jų 

teikėjų regionuose kokybinį 

vertinimą, kultūros paslaugų 

teikėjų regionuose teisinės 

bazės, jos įgyvendinimo ir 

priežiūros priemonių analizę, 

kultūros paslaugų teikėjų tinklo 

regione veiklos vertinimą. 

Kokybinio vertinimo atlikimą 

įtraukti į Kultūros ir 

kūrybingumo plėtros 

programos pažangos priemonės 

"08-001-04-01-01 (PP) Aukštos 

meninės vertės, įvairaus ir 

įtraukaus kultūros turinio 

prieinamumo didinimas" planą.  

S Nenumatyta Sudarytos prielaidos kultūros paslaugų teikėjų tinklo 

efektyvinimui, atsižvelgiant į realią tinklo situaciją, 

socialinius ir ekonominius regionų aspektus. 

LRKM VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM ir 

VRM lėšos) 

2024 

m. 
 

172.3 

 

Ateities finansavimo 

prioritetus teikti 

„minkštosioms“ 

Užtikrinti visiems gyventojams 

universalią prieigą prie 

skaitmeninių kultūros išteklių, 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Geresnė kultūros ir meno įstaigų veiklos kokybė, 

efektyvumas ir prieinamumas, optimaliai paskirstytos 

paslaugos jų tinkle. 

LRKM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM lėšos) 

2024 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

investicijoms, planuojant 

ir nukreipiant lėšas į 

turinio kūrimą, 

kompetencijų kėlimą ir 

visuomenės įtraukimą 

vietos lygmeniu 

 

diegiant integralius 

organizacinius ir technologinius 

sprendinius. 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonė 2.1.7. 

priemonė) 

 

Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa 

(Priemonė 08-

001-04-01-03 

(PP) Investicijos 

į kultūros 

išteklių 

skaitmeninimą 

ir prieinamumą)  

Peržiūrėti kultūros sektoriaus 

darbuotojų finansinių ir 

nefinansinių paskatų bei 

kvalifikacijos profesinių, 

bendrųjų ir specialiųjų 

kompetencijų sistemas, 

numatyti sąsajas su 

kvalifikacija ir kūrybiniais 

pasiekimais. Peržiūrą įtraukti į 

Kultūros ir kūrybingumo 

plėtros programos pažangos 

priemonės "08-001-04-01-01 

(PP) Aukštos meninės vertės, 

įvairaus ir įtraukaus kultūros 

turinio prieinamumo 

didinimas" planą.  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonė 2.2.3. 

priemonė). 

 

Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa 

(Priemonė 08-

001-04-01-01 

(PP) Aukštos 

meninės vertės, 

įvairaus ir 

įtraukaus 

kultūros turinio 

prieinamumo 

didinimas).  

Sukurtos prielaidos kultūros sektoriaus darbuotojų 

kompetencijų stiprinimui. 

LRKM - Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM lėšos) 

2024 

m. 
 

173 Stiprinti saugomo 

kultūrinio kraštovaizdžio, 

materialaus ir 

nematerialaus kultūros 

paveldo bei kultūros 

paslaugų sinergiją. 

Sukurti paskatų sistemą viešųjų 

kultūros paslaugų teikimui 

kultūros paveldo objektuose. 

Paskatų sistemos sukūrimą 

įtraukti į Kultūros ir 

kūrybingumo plėtros 

programos pažangos priemonės 

"08-001-04-06-01 (PP) Tvarių 

prielaidų ir paskatų aktualizuoti 

kultūros paveldo vertybes 

sukūrimas" planą. 

S Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa 

(priemonė 08-

001-04-06-01 

(PP) Tvarių 

prielaidų ir 

paskatų 

aktualizuoti 

kultūros 

paveldo 

Sukurtos tvarios prielaidos ir paskatos aktualizuoti 

kultūros paveldo vertybes, pritaikant jas kultūros 

paslaugų teikimui. 

LRKM - Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(pažangos LRKM 

lėšos) 

 

Savivaldybių biudžetai 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

vertybes 

sukūrimas) 

 

NPP (4.6 

uždavinys. 

Atgaivinti 

visuomenei 

reikšmingą 

kultūros ir 

tautinį paveldą 

ir didinti jo 

naudojimą 

visuomenės 

poreikiams) 

177 

 

Suformuluoti konkrečius 

uždavinius ir prioritetus 

nacionalinei ir tarptautinei 

šalies kultūros sklaidai ir 

tarptautinio 

bendradarbiavimo 

skatinimui 

 

Atlikti kultūros paslaugų ir jų 

teikėjų regionuose kokybinį 

vertinimą, kultūros paslaugų 

teikėjų regionuose teisinės 

bazės, jos įgyvendinimo ir 

priežiūros priemonių analizę, 

kultūros paslaugų teikėjų tinklo 

regione veiklos vertinimą. 

Kokybinio vertinimo atlikimą 

įtraukti į Kultūros ir 

kūrybingumo plėtros 

programos pažangos priemonės 

"08-001-04-01-01 (PP) Aukštos 

meninės vertės, įvairaus ir 

įtraukaus kultūros turinio 

prieinamumo didinimas" planą.  

S Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa 

(Priemonė 08-

001-04-01-01 

(PP) Aukštos 

meninės vertės, 

įvairaus ir 

įtraukaus 

kultūros turinio 

prieinamumo 

didinimas) 

Nustatyta atskirų kultūros sričių (muziejai, teatras, 

bibliotekos, koncertinės įstaigos, šiuolaikinis menas, 

kinas, kultūros centrai, meno centrai, literatūra, kultūros 

paveldas) raidos būklė, poreikiai, problematika, sukuriant 

duomenimis grįstas skirtingų kultūros ir meno sričių 

teritorines vystymo strategijas. 

LRKM - Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM lėšos) 

2030 

m. 
 

Sukurti tvarią bendrą kultūros 

bei meno procesų stebėsenos ir 

modeliavimo sistemą, 

įgalinančią nuolat vertinti 

kultūros sektoriaus kuriamą 

indėlį . 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonės 

2.2.6, 2.4.5) 

Nustatyta atskirų kultūros sričių (muziejai, teatras, 

bibliotekos, koncertinės įstaigos, šiuolaikinis menas, 

kinas, kultūros centrai, meno centrai, literatūra, kultūros 

paveldas) raidos būklė, poreikiai, problematika, sukuriant 

duomenimis grįstas skirtingų kultūros ir meno sričių 

teritorines vystymo strategijas. 

LRKM - Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM lėšos) 

2030 

m. 
 

178 Remiantis LRKM 

pavaldžių institucijų 

resursais, sukurti atskirų 

kultūros sričių (muziejai, 

teatras, bibliotekos, 

koncertinės įstaigos, 

šiuolaikinis menas, kinas, 

kultūros centrai, meno 

centrai, literatūra, kultūros 

paveldas) nacionalinių 

kompetencijų centrų 

tinklą.  

Sukurti atskirų kultūros sričių 

(muziejai, teatras, bibliotekos, 

koncertinės įstaigos, 

šiuolaikinis menas, kinas, 

kultūros centrai, meno centrai, 

literatūra, kultūros paveldas) 

nacionalinių kompetencijų 

centrų tinklą.  

E Kultūros 

sektoriaus 

darbuotojų 

2020–2022 

metų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programa  

Sukurta tvari kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo sistema ir ją įgyvendinantis kompetencijų 

centrų tinklas, orientuotas į kultūros paslaugų kokybinius 

pokyčius ir užtikrinantis vienodas galimybes viso viešojo 

kultūros sektoriaus darbuotojams tobulinti savo 

kvalifikaciją. 

LRKM - Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM lėšos) 

2030 

m. 
 

185-196 

 

2030 m. prioritetą teikti 

bazinių kultūros paslaugų 

prieinamumui visoje šalies 

Didinti aukštos meninės vertės, 

įvairaus ir įtraukaus kultūros 

turinio prieinamumą. 

E Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

Kokybiškos, tolygiai paskirstytos ir prieinamos kultūros 

paslaugos regionuose. 

LRKM VRM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, VRM 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

teritorijoje. Siekiant 

efektyvinti kultūros 

paslaugų sklaidą, teikti 

prioritetą optimaliam 

būtino, dažno, vidutinio ir 

reto poreikio kultūrinių 

paslaugų pasiskirstymui 

tinkle, skatinti tolygų, 

aukštos vertės ir įvairių 

raiškos formų kultūros 

prieinamumą įvairioms 

visuomenės grupėms. 

 

programa 

(Priemonė 08-

001-04-01-01 

(PP) Aukštos 

meninės vertės, 

įvairaus ir 

įtraukaus 

kultūros turinio 

prieinamumo 

didinimas). 

 

Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonės 

2.4.1) 

lėšos) 

 

Savivaldybių biudžetai 

Sukurti kultūros produktų ir 

paslaugų mobilumo programas, 

skatinant aktyvesnes 

partnerystes tarp kultūros 

įstaigų regionuose ir 

nacionalinio lygmens kultūros 

paslaugų teikėjų. Kultūros 

produktų ir paslaugų mobilumo 

programų sukūrimą įtraukti į 

pažangos priemonės "08-001-

04-01-01 (PP) Aukštos meninės 

vertės, įvairaus ir įtraukaus 

kultūros turinio prieinamumo 

didinimas" planą. 

S Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa 

(Priemonė 08-

001-04-01-01 

(PP) Aukštos 

meninės vertės, 

įvairaus ir 

įtraukaus 

kultūros turinio 

prieinamumo 

didinimas). 

 

Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonės 

2.4.1) 

Kokybiškos, tolygiai paskirstytos ir prieinamos kultūros 

paslaugos regionuose. 

LRKM VRM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, VRM 

lėšos) 

 

Savivaldybių biudžetai 

2030 

m. 
 

184 2030 m. prioritetą teikti 

aiškiam kultūrinių 

funkcijų atskyrimui 

skirtingais lygmenimis, 

išskiriant regioninius 

kultūrinių kompetencijų 

centrus (žr. brėžinį 

Kultūros politika ir 

rekreacija, schemą 

Kultūros paslaugos ir 

Sukurti atskirų kultūros sričių 

(muziejai, teatras, bibliotekos, 

koncertinės įstaigos, 

šiuolaikinis menas, kinas, 

kultūros centrai, meno centrai, 

literatūra, kultūros paveldas) 

nacionalinių kompetencijų 

centrų tinklą.  

E Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa 

(Priemonė 08-

001-04-01-01 

(PP) Aukštos 

meninės vertės, 

įvairaus ir 

įtraukaus 

Įgyvendintas aiškius kultūrinių funkcijų atskyrimas 

nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis. 

LRKM - Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, VRM 

lėšos) 

 

Savivaldybių biudžetai 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

prioritetai), ir kuriant 

urbanistinių centrų 

partnerystėmis grįstą 

kultūros paslaugų teikėjų 

tinklą. 

kultūros turinio 

prieinamumo 

didinimas) 

 
 

174 

 

Mažinti kultūros 

vartojimo skirtumus 

skirtingose geografinėse 

vietovėse ir tarp skirtingų 

visuomenės grupių. 

 

Skatinti gyventojus dalyvauti 

kultūrinėse veiklose ir prisidėti 

prie kultūros plėtros. 

S NPP (4.1.2. 

Gyventojų, 

esančių mažiau 

palankiame 

kultūriniame 

kontekste, 

dalyvaujančių 

kultūrinėse 

veiklose, dalis 

“) 

 

Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonė 

2.2.4) 

 

Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa 

(Priemonė 08-

001-04-01-01 

(PP) Aukštos 

meninės vertės, 

įvairaus ir 

įtraukaus 

kultūros turinio 

prieinamumo 

didinimas) 

Gyventojų, esančių mažiau palankiame kultūriniame 

kontekste, dalyvaujančių kultūrinėse veiklose, dalies 

padidėjimas 

LRKM - Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, VRM 

lėšos) 

 

Savivaldybių biudžetai 

2030 

m. 
 

Didinti kultūros ir visuomenės 

informavimo paslaugų 

prieinamumą žmonėms su 

negalia ir socialinės atskirties 

grupėms, atitinkamai pritaikyti 

jiems informacinę 

infrastruktūrą, užtikrinti jų teisę 

savarankiškai dalyvauti 

kultūroje. 

S NPP (4.1.2. 

Gyventojų, 

esančių mažiau 

palankiame 

kultūriniame 

kontekste, 

dalyvaujančių 

kultūrinėse 

veiklose, dalis 

“) 

 

Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Gyventojų, esančių mažiau palankiame kultūriniame 

kontekste, dalyvaujančių kultūrinėse veiklose, dalies 

padidėjimas 

LRKM - Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, VRM 

lėšos) 

 

Savivaldybių biudžetai 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonė 

2.2.4) 

 

Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa 

(Priemonė 08-

001-04-01-01 

(PP) Aukštos 

meninės vertės, 

įvairaus ir 

įtraukaus 

kultūros turinio 

prieinamumo 

didinimas) 

174 

 

 

 

 

Regionuose plėtoti 

aukštos kokybės 

kultūrines paslaugas, 

pritraukiant kultūrinį 

turinį iš urbanistinių 

centrų, bei tam pritaikant 

vietos infrastruktūrą. 

 

 

 

 

Parengti priemonę, mažinančią 

kultūros prieinamumo 

teritorinius netolygumus ir 

skatinančią tolygų, kokybiškos 

ir įvairių raiškos formų kultūros 

prieinamumą regionuose vietos 

gyventojų poreikius labiausiai 

atitinkančiais sprendimais. 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonė 

2.4.2) 

Tolygiai pasiskirsčiusios ir prieinamos kultūros paslaugos 

regionų gyventojams. 

LRKM VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, VRM 

lėšos) 

 

Savivaldybių biudžetai 

2030 

m. 
 

Parengti priemonę, skirtą 

aukštos meninės vertės 

nacionalinio ir tarptautinio 

lygmens kultūros paslaugų 

judumui ir prieinamumui 

regionuose skatinti 

S D 

(Aštuonioliktosi

os Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonė 

2.4.1) 

Tolygiai pasiskirsčiusios ir prieinamos kultūros paslaugos 

regionų gyventojams. 

LRKM VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, VRM 

lėšos) 

 

Savivaldybių biudžetai 

2030 

m. 
 

Įgyvendinti tolygaus kultūros 

paslaugų rinkinio prieinamumo 

regionuose bandomąsias 

iniciatyvas  

S D 

(Aštuonioliktosi

os Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonė 

2.4.3) 

Tolygiai pasiskirsčiusios ir prieinamos kultūros paslaugos 

regionų gyventojams. 

LRKM VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, VRM 

lėšos) 

 

Savivaldybių biudžetai 

2030 

m. 
 

Nuosekliai didinti kultūros 

prieinamumą, sklaidą ir 

S D 

(Aštuonioliktosi

Tolygiai pasiskirsčiusios ir prieinamos kultūros paslaugos 

regionų gyventojams. 

LRKM VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

finansavimą, stiprinti ir plėtoti 

regioninių kultūros tarybų 

veiklą 

os Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonė 

2.4.4) 

(tęstinės LRKM, VRM 

lėšos) 

 

Savivaldybių biudžetai 

Atlikti kultūros paslaugų ir jų 

teikėjų regionuose kokybinį 

vertinimą, kultūros paslaugų 

teikėjų regionuose teisinės 

bazės, jos įgyvendinimo ir 

priežiūros priemonių analizę, 

kultūros paslaugų teikėjų tinklo 

regione veiklos vertinimą, 

atsižvelgiant į socialinius ir 

ekonominius aspektus, siekiant 

efektyviai optimizuoti kultūros 

paslaugų teikėjų regionuose 

tinklą 

S D 

(Aštuonioliktosi

os Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonė 

2.4.5) 

Tolygiai pasiskirsčiusios ir prieinamos kultūros paslaugos 

regionų gyventojams. 

LRKM VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, VRM 

lėšos) 

 

Savivaldybių biudžetai 

2030 

m. 
 

174 Pritaikant infrastruktūrą 

orientuotis ne tik į 

tiesiogines kultūros 

sklaidos funkcijas, bet ir 

universalesnius socialinės 

aplinkos gerinimo tikslus.  

Taikyti sprendinio 172.1 

priemones 

S Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa 

(Priemonė 08-

001-04-01-01 

(PP) Aukštos 

meninės vertės, 

įvairaus ir 

įtraukaus 

kultūros turinio 

prieinamumo 

didinimas) 

 

Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonė 

2.2.5) 

Kultūra sėkmingai prisideda prie socioekonominių šalies 

gerovės stiprinimo tikslų ir darnaus vystymosi  

LRKM VRM, SADM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, VRM 

lėšos) 

 

Savivaldybių biudžetai 

2030 

m. 
 

174 Kokybiško kultūrinio 

turinio sklaidai panaudoti 

ir alternatyvias erdves, 

paveldo objektus, 

viešąsias erdves. Pasitelkti 

vietos lygmeniu gerai 

išvystytą bibliotekų ir 

kultūros centrų tinklą.  

Taikyti sprendinio 172.2 

priemones 

S Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa 

(Priemonė 08-

001-04-01-01 

(PP) Aukštos 

meninės vertės, 

įvairaus ir 

Kultūros sklaida vykdoma ne tik kultūros įstaigose, bet ir 

prieinamose alternatyviose erdvėse, turinčiose tam 

pritaikytą infrastruktūrą 

LRKM - Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, VRM 

lėšos) 

 

Savivaldybių biudžetai 

2024 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

įtraukaus 

kultūros turinio 

prieinamumo 

didinimas) 

175 Sudaryti sąlygas 

bendruomenėms ir vietos 

suinteresuotosioms šalims 

teikti bazines (aukšto 

naudojimo dažnumo, 

žemo sudėtingumo) 

kultūros paslaugas vietos 

lygmeniu, stiprinant vietos 

gyvybingumą. 

Taikyti sprendinio 172.1 

priemones 

S Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa 

(Priemonė 08-

001-04-01-01 

(PP) Aukštos 

meninės vertės, 

įvairaus ir 

įtraukaus 

kultūros turinio 

prieinamumo 

didinimas) 

Sudarytos sąlygos bazines kultūros paslaugas inicijuoti ir 

teikti vietos lygmeniu. 

LRKM - Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, VRM 

lėšos) 

 

Savivaldybių biudžetai 

2030 

m. 
 

175 Į tolygų kultūros paslaugų 

teikėjų tinklo 

mobilizavimą visoje šalies 

teritorijoje, įtraukti kitus 

sektorius, tokius kaip 

NVO ir privatus, telkiant 

finansinius, 

žmogiškuosius bei 

infrastruktūrinius 

išteklius, užtikrinant 

profesionalaus ir mėgėjų 

meno partnerystę, vykdant 

kultūrinę bendruomenių 

edukaciją. 

Taikyti sprendinio 172.1 

priemones 

S Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa 

(Priemonė 08-

001-04-01-01 

(PP) Aukštos 

meninės vertės, 

įvairaus ir 

įtraukaus 

kultūros turinio 

prieinamumo 

didinimas) 

 

NPP (8.6 

uždavinys. 

Gerinti viešojo 

valdymo 

institucijų 

teikiamų 

paslaugų 

kokybę, didinti 

jų prieinamumą 

ir patrauklumą) 

 

Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonė 

2.2.5) 

Geresnė kultūros ir meno įstaigų veiklos kokybė, 

efektyvumas ir prieinamumas, optimaliai paskirstytos 

paslaugos jų tinkle. 

LRKM VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, VRM 

lėšos) 

2030 

m. 
 

176 

 

Sukurti “Procento 

kultūrai” schemą, pagal 

kurią visuose iš valstybės 

Išanalizuoti galimas paskatas ir 

prievoles investuojant į kultūrą, 

sukuriant ir įgyvendinant 

S D 

(Aštuonioliktosi

os Lietuvos 

Visuose iš valstybės ir / ar savivaldybės biudžeto lėšų 

vystomuose infrastruktūriniuose projektuose, numatytas 

mažiausiai 1 proc. bendrųjų projekto išlaidų, skirtų 

LRKM AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

ir / ar savivaldybės 

biudžeto lėšų vystomuose 

infrastruktūriniuose 

projektuose, turi būti 

numatytas mažiausiai 1 

proc. bendrųjų projekto 

išlaidų, skirtų naudoti 

kultūrinės aplinkos 

gerinimui: vietos 

identiteto ir kultūros 

konteksto tyrimais 

grįstoms kultūros 

veikloms, aplinką 

gerinantiems meno 

kūriniams ar kt. 

sprendimams, „trečiųjų 

erdvių“ formavimui ir 

įveiklinimui ar kitoms 

kultūrinėms priemonėms 

finansuoti.  

 

„Procento kultūrai“ schemą. 

 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonė 

2.4.6) 

naudoti kultūrinės aplinkos gerinimui: vietos identiteto ir 

kultūros konteksto tyrimais grįstoms kultūros veikloms, 

aplinką gerinantiems meno kūriniams ar kt. sprendimams, 

„trečiųjų erdvių“ formavimui ir įveiklinimui ar kitoms 

kultūrinėms priemonėms finansuoti.  

(tęstinės LRKM, AM 

lėšos) 

Sukurti “Procento kultūrai” 

schemą, pagal kurią visuose iš 

valstybės ir / ar savivaldybės 

biudžeto lėšų vystomuose 

infrastruktūriniuose 

projektuose, turi būti numatytas 

mažiausiai 1 proc. bendrųjų 

projekto išlaidų, skirtų naudoti 

kultūrinės aplinkos gerinimui. 

S D 

(Aštuonioliktosi

os Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonė 

2.4.6) 

Visuose iš valstybės ir / ar savivaldybės biudžeto lėšų 

vystomuose infrastruktūriniuose projektuose, numatytas 

mažiausiai 1 proc. bendrųjų projekto išlaidų, skirtų 

naudoti kultūrinės aplinkos gerinimui: vietos identiteto ir 

kultūros konteksto tyrimais grįstoms kultūros veikloms, 

aplinką gerinantiems meno kūriniams ar kt. sprendimams, 

„trečiųjų erdvių“ formavimui ir įveiklinimui ar kitoms 

kultūrinėms priemonėms finansuoti.  

LRKM AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, AM 

lėšos) 

2030 

m. 
 

 
 

181 

 

 

 

Efektyvinant esamą ir 

plėtojant naują kultūros ir 

kūrybinių industrijų 

(toliau – KKI) inkubatorių 

“kietąją” ir “minkštąją” 

infrastruktūrą, vystyti KKI 

veiklai reikalingą 

kūrybinių̨ gebėjimų̨ 

ugdymo ir palaikymo 

sistemą, užtikrinant 

sistemišką̨ kūrybinių̨ 

inovacijų̨ kūrimą̨ ir 

diegimą̨ nacionaliniu 

lygmeniu (esami 5 KKI 

inkubatoriai Vilniaus 

regione), regioniniu 

lygmeniu (esami Kauno, 

Klaipėdos, Anykščių ir 

Utenos inkubatoriai), ir 

vietos lygmeniu (esami 

Alytaus ir Telšių 

inkubatoriai), jungiant 

įvairias kūrybinių ir 

meninių studijų 

disciplinas, mokslinius 

tyrimus, švietimo 

programas ir verslą, bei 

kuriant aukštos pridėtinės 

vertės produktus ir 

paslaugas; atsižvelgiant į 

netolygų KKI inkubatorių 

pasiskirstymą, inicijuoti 

regioninio lygmens KKI 

Vystyti KKI veiklai reikalingą 

kūrybinių̨ gebėjimų̨ ugdymo ir 

palaikymo sistemą, užtikrinant 

sistemišką̨ kūrybinių̨ inovacijų̨ 

kūrimą̨ ir diegimą̨ nacionaliniu 

lygmeniu (esami 5 KKI 

inkubatoriai Vilniaus regione), 

regioniniu lygmeniu (esami 

Kauno, Klaipėdos, Anykščių ir 

Utenos inkubatoriai), ir vietos 

lygmeniu (esami Alytaus ir 

Telšių inkubatoriai). 

 

 

S Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa (III 

dalis, priemonių 

rinkinys) 

 

NPP (8.7.1. 

poveikio 

rodiklis 

„Regioninių 

paslaugų 

(savivaldybių 

viešųjų 

paslaugų 

funkcijų, kurių 

atlikimą kelios 

ar visos regiono 

savivaldybės 

organizuoja 

bendrai), 

teikiamų 

regione, 

skaičius“)" 

 

Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

Jungiant įvairias kūrybinių ir meninių studijų disciplinas, 

mokslinius tyrimus, švietimo programas ir verslą, kuriami 

aukštos pridėtinės vertės produktai ir paslaugos. KKI 

inkubatoriai plėtojami nacionaliniu lygmeniu (esami 5 

KKI inkubatoriai Vilniaus regione), regioniniu lygmeniu 

(esami Kauno, Klaipėdos, Anykščių ir Utenos 

inkubatoriai), ir vietos lygmeniu (esami Alytaus ir Telšių 

inkubatoriai). Atsižvelgiant į netolygų KKI inkubatorių 

pasiskirstymą, inicijuojama regioninio lygmens KKI 

palaikymo infrastruktūra Šiaurės ir Vidurio Lietuvoje 

LRKM EIMIN Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, 

EIMIN lėšos) 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

palaikymo infrastruktūrą 

Šiaurės ir Vidurio 

Lietuvoje. 

 

 

 

(priemonės 

2.2.7, 2.2.10) 

Atsižvelgiant į netolygų KKI 

inkubatorių pasiskirstymą, 

inicijuoti regioninio lygmens 

KKI palaikymo infrastruktūrą 

Šiaurės ir Vidurio Lietuvoje. 

S Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa (III 

dalis, priemonių 

rinkinys) 

 

NPP (8.7.1. 

poveikio 

rodiklis 

„Regioninių 

paslaugų 

(savivaldybių 

viešųjų 

paslaugų 

funkcijų, kurių 

atlikimą kelios 

ar visos regiono 

savivaldybės 

organizuoja 

bendrai), 

teikiamų 

regione, 

skaičius“)"" 

Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonės 

2.2.7, 2.2.10) 

Jungiant įvairias kūrybinių ir meninių studijų disciplinas, 

mokslinius tyrimus, švietimo programas ir verslą, kuriami 

aukštos pridėtinės vertės produktai ir paslaugos. KKI 

inkubatoriai plėtojami nacionaliniu lygmeniu (esami 5 

KKI inkubatoriai Vilniaus regione), regioniniu lygmeniu 

(esami Kauno, Klaipėdos, Anykščių ir Utenos 

inkubatoriai), ir vietos lygmeniu (esami Alytaus ir Telšių 

inkubatoriai). Atsižvelgiant į netolygų KKI inkubatorių 

pasiskirstymą, inicijuojama regioninio lygmens KKI 

palaikymo infrastruktūra Šiaurės ir Vidurio Lietuvoje 

LRKM EIMIN Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, 

EIMIN lėšos) 

2030 

m. 
 

Skatinti kurti inovatyvius, 

aukštesnės pridėtinės vertės 

produktus ir paslaugas 

Lietuvoje ir tarptautiniu mastu, 

gerinant sąlygas KKI. 

S Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa (III 

dalis, priemonių 

rinkinys) 

 

NPP (8.7.1. 

poveikio 

rodiklis 

„Regioninių 

paslaugų 

(savivaldybių 

viešųjų 

paslaugų 

funkcijų, kurių 

atlikimą kelios 

ar visos regiono 

savivaldybės 

Jungiant įvairias kūrybinių ir meninių studijų disciplinas, 

mokslinius tyrimus, švietimo programas ir verslą, kuriami 

aukštos pridėtinės vertės produktai ir paslaugos. KKI 

inkubatoriai plėtojami nacionaliniu lygmeniu (esami 5 

KKI inkubatoriai Vilniaus regione), regioniniu lygmeniu 

(esami Kauno, Klaipėdos, Anykščių ir Utenos 

inkubatoriai), ir vietos lygmeniu (esami Alytaus ir Telšių 

inkubatoriai). Atsižvelgiant į netolygų KKI inkubatorių 

pasiskirstymą, inicijuojama regioninio lygmens KKI 

palaikymo infrastruktūra Šiaurės ir Vidurio Lietuvoje 

LRKM EIMIN Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, 

EIMIN lėšos) 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

organizuoja 

bendrai), 

teikiamų 

regione, 

skaičius“)"" 

 

Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonės 

2.2.7, 2.2.10) 

Kurti inovatyvius, paklausius, 

naujų formų, aktualaus turinio 

kultūros produktus bei 

paslaugas, gerinant KKI įmonių 

infrastruktūrą. 

S Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa (III 

dalis, priemonių 

rinkinys) 

 

NPP (8.7.1. 

poveikio 

rodiklis 

„Regioninių 

paslaugų 

(savivaldybių 

viešųjų 

paslaugų 

funkcijų, kurių 

atlikimą kelios 

ar visos regiono 

savivaldybės 

organizuoja 

bendrai), 

teikiamų 

regione, 

skaičius“)"" 

 

Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonės 

2.2.7, 2.2.10) 

Jungiant įvairias kūrybinių ir meninių studijų disciplinas, 

mokslinius tyrimus, švietimo programas ir verslą, kuriami 

aukštos pridėtinės vertės produktai ir paslaugos. KKI 

inkubatoriai plėtojami nacionaliniu lygmeniu (esami 5 

KKI inkubatoriai Vilniaus regione), regioniniu lygmeniu 

(esami Kauno, Klaipėdos, Anykščių ir Utenos 

inkubatoriai), ir vietos lygmeniu (esami Alytaus ir Telšių 

inkubatoriai). Atsižvelgiant į netolygų KKI inkubatorių 

pasiskirstymą, inicijuojama regioninio lygmens KKI 

palaikymo infrastruktūra Šiaurės ir Vidurio Lietuvoje 

LRKM EIMIN Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, 

EIMIN lėšos) 

2030 

m. 
 

  

182.1 Aktualizuojant kultūrinį 

potencialą Vilniaus – 

Kauno partnerystėje 

Atsižvelgti į Vilniaus - Kauno 

urbanistinių centrų partnerystę 

aktualizuojant bendrą kultūrinį 

S Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

Geresnė kultūros ir meno įstaigų veiklos kokybė, 

efektyvumas ir prieinamumas, optimaliai paskirstytos 

paslaugos jų tinkle. 

Savivaldy

bės 

Regioninės 

plėtros tarybos, 

LRKM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

prioritetą teikti bendriems 

kultūriniams renginiams, 

kultūros paveldo ir 

šiuolaikinės kultūros 

bendriems projektams; 

KKI vystymui ir šalies 

identiteto palaikymui. 

Atsižvelgiant į turimus 

gausesnius kultūrinius 

išteklius Vilniaus m. sav. 

ir Kauno žiedinėse 

savivaldybėse, užtikrinti 

efektyvų jų panaudojimą 

ir mobilumą, kuriant 

bendrą pridėtinę vertę. 

potencialą, ir sprendžiant 

aukštos meninės vertės, 

įvairaus ir įtraukaus kultūros 

turinio prieinamumo 

problemas. Įtraukti šią 

partnerystę kaip priemonę  į 

pažangos priemonės "08-001-

04-01-01 (PP) Aukštos meninės 

vertės, įvairaus ir įtraukaus 

kultūros turinio prieinamumo 

didinimas" planą. 

programa 

(Priemonė 08-

001-04-01-01 

(PP) Aukštos 

meninės vertės, 

įvairaus ir 

įtraukaus 

kultūros turinio 

prieinamumo 

didinimas) 

EIMIN lėšos) 

 

Savivaldybių biudžetų 

 

Kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

(Regioninės plėtros 

tarybos) 

182.2 Aktualizuojant kultūrinį 

potencialą Šiaulių – 

Panevėžio partnerystėje 

prioritetą teikti skirtingų 

kultūros ir meno sričių 

jungtinėms veikloms, 

apimančioms naujas meno 

formas; šiuolaikinio 

profesionalaus meno 

veikloms ir jų pagrindu 

sukurtoms edukacinėms 

programoms, 

skatinančioms 

profesionaliojo meno 

raidą; veikloms 

pratęsiančioms regiono 

turizmo sezoną; 

projektams, didinantiems 

regiono kultūros ir meno 

pristatymo galimybes 

užsienyje. Atsižvelgiant į 

turimus gausesnius 

kultūrinius išteklius 

Panevėžio m. sav., 

užtikrinti efektyvų jų 

panaudojimą ir mobilumą, 

kuriant bendrą pridėtinę 

vertę. 

Atsižvelgti į Šiaulių - 

Panevėžio urbanistinių centrų 

partnerystę aktualizuojant 

bendrą kultūrinį potencialą, ir 

sprendžiant aukštos meninės 

vertės, įvairaus ir įtraukaus 

kultūros turinio prieinamumo 

problemas. Įtraukti šią 

partnerystę kaip priemonę  į 

pažangos priemonės "08-001-

04-01-01 (PP) Aukštos meninės 

vertės, įvairaus ir įtraukaus 

kultūros turinio prieinamumo 

didinimas" planą. 

S Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa 

(Priemonė 08-

001-04-01-01 

(PP) Aukštos 

meninės vertės, 

įvairaus ir 

įtraukaus 

kultūros turinio 

prieinamumo 

didinimas) 

Geresnė kultūros ir meno įstaigų veiklos kokybė, 

efektyvumas ir prieinamumas, optimaliai paskirstytos 

paslaugos jų tinkle. 

Savivaldy

bės 

Regioninės 

plėtros tarybos, 

LRKM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, 

EIMIN lėšos) 

 

Savivaldybių biudžetų 

 

Kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

(Regioninės plėtros 

tarybos) 

2030 

m. 
 

182.3 Klaipėdos urbanistinio 

centro vaidmens 

stiprinimui tarptautiniame 

ir nacionaliniame kultūros 

kontekste, per iniciatyvas, 

orientuotas į inovacijas ir 

tarpsritiškumą; kultūros ir 

kūrybinių industrijų 

plėtrą; edukacines veiklas, 

susijusias su vietos 

atminties pažinimu; 

kultūros ir gamtos 

Atsižvelgti į Klaipėdos 

urbanistinio centro potencialą, 

sprendžiant aukštos meninės 

vertės, įvairaus ir įtraukaus 

kultūros turinio prieinamumo 

problemas. Įtraukti šią 

partnerystę kaip priemonę  į 

pažangos priemonės "08-001-

04-01-01 (PP) Aukštos meninės 

vertės, įvairaus ir įtraukaus 

kultūros turinio prieinamumo 

didinimas" planą. 

S Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa 

(Priemonė 08-

001-04-01-01 

(PP) Aukštos 

meninės vertės, 

įvairaus ir 

įtraukaus 

kultūros turinio 

Geresnė kultūros ir meno įstaigų veiklos kokybė, 

efektyvumas ir prieinamumas, optimaliai paskirstytos 

paslaugos jų tinkle. 

Savivaldy

bės 

Regioninės 

plėtros tarybos, 

LRKM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, 

EIMIN lėšos) 

 

Savivaldybių biudžetų 

 

Kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

(Regioninės plėtros 

tarybos) 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

objektų, urbanistinių 

erdvių, rekreacinių 

teritorijų bendram 

įveiklinimui; kultūros 

kelių, jungiančių Europos, 

Lietuvos ir regiono 

istorines patirtis, sukūrimo 

bei sklaidos projektams, 

užtikrinantiems 

tarpsektorinį vietinių 

gyventojų, kūrėjų bei 

verslo bendradarbiavimą. 

Atsižvelgiant į turimus 

gausesnius kultūrinius 

išteklius Klaipėdos m. 

sav., užtikrinti efektyvų jų 

panaudojimą ir mobilumą, 

kuriant bendrą pridėtinę 

vertę. 

prieinamumo 

didinimas) 
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Viešąsias investicijas, 

sietinas su aukštos 

pridėtinės vertės 

ekonominių veiklų 

skatinimu, pirmiausiai 

telkti ekonominės veiklos 

branduoliuose, kur jos 

atneštų valstybei 

didžiausią ekonominę 

naudą. […] 

 

Parengti strategiją, kuri 

numatytų miestų-ekonominių 

branduolių investicinio 

patrauklumo bei tarptautinio 

konkurencingumo didinimo 

galimybes 

K Nenustatyta Išaugęs tarptautinis konkurencingumas, investicinis 

patrauklumas. Stiprinami ekonominiai branduoliai ir į 

juos pritrauktos investicijos, ypač akcentuojant  veiklas, 

kuriančias aukštą pridėtinę vertę, prisidės prie visos 

valstybės ekonominių rodiklių augimo 

EIM VRM, VšĮ 

„Investuok 

Lietuvoje“, 

Savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

Stiprinti regionų ekonominį 

augimą, atsižvelgiant į jų 

potencialą 

E VRM_Regionų 

PP_pažangos 

priemonė 01-

001-07-01-01 

(RE) 

 
VRM 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(VRM), Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų 

Įgyven

dinama 

nuolat 
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Vystyti metropolinio ir 

regioninio lygmens 

urbanistiniuose centruose 

mišrią ekonominę veiklą, 

neišskiriant vieno 

ekonomikos sektoriaus 

kaip dominuojančio 

prioriteto  

 

 

Išgryninti ir sustiprinti regionų 

specializaciją – apibrėžti 

aktualias specializacijos 

kryptis, integruojant jas į 

nacionalinio lygmens 

planavimą ir atsižvelgiant į 

regionų plėtros planus 

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, V 

misija, 5.2.11. 

punktas 

Išgrynintos regionų specializacijos. Numatytos 

specializacijos veiktų kaip gairės, kuriomis vadovaujantis 

vyktų investicijų "medžioklė", urbanistinių centrų 

tikslinga plėtra 

EIM VRM, 

Savivaldybės, 

VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“ 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Iki 

2023 

m. 

 

Parengti strateginius planus 

metropolinio ir regioninio 

lygmens miestams 

(atsižvelgiant į išgrynintą 

regionų specializaciją), kurie 

numatytų galimas ekonominės 

veiklos vystymo gaires. 

Strateginių planų parengimą  

įtraukti į EIM rengiamus 

plėtros programų priemonių 

planus 

K Nenustatyta Parengtas išsamus dokumentas, išryškinantis urbanistinių 

centrų ekonominį potencialą (o taip pat ir žmogiškąjį, 

inžinerinį ir kt.). Dokumento pagrindu vystomi 

urbanistiniai centrai  

EIM VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“, 

VRM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Stiprinti regionų ekonominį 

augimą, atsižvelgiant į jų 

potencialą 

E VRM_Regionų 

PP_pažangos 

priemonė 01-

001-07-01-01 

(RE) 

 
VRM 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(VRM), Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų 

Įgyven

dinama 

nuolat 
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Lokaliuose A kategorijos 

centruose prioritetą teikti 

ekonominės veiklos 

vystymui atsižvelgiant į jų 

sukauptą potencialą ir 

pajėgumus  

 

Išgryninti ir sustiprinti regionų 

specializaciją – apibrėžti 

aktualias specializacijos 

kryptis, integruojant jas į 

nacionalinio lygmens 

planavimą ir atsižvelgiant į 

regionų plėtros planus 

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, V 

misija, 5.2.11. 

punktas 

Išgrynintos regionų specializacijos galėtų veikti kaip 

gairės, kuriomis vadovaujantis vyktų investicijų 

"medžioklė", regionų plėtra ir vystymas 

EIM VRM, 

Savivaldybės, 

VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“ 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Iki 

2023 

m. 

 

Stiprinti regionų ekonominį 

augimą, atsižvelgiant į jų 

potencialą 

E VRM_Regionų 

PP_pažangos 

priemonė 01-

001-07-01-01 

(RE) 

 
VRM 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(VRM), Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

199.1 

 

Vystyti turizmo, 

rekreacijos ir sveikatinimo 

paslaugas  Anykščiuose, 

Druskininkuose, Jurbarke, 

Kėdainiuose, Palangoje, 

Šalčininkuose, Šilutėje, 

Trakuose, Zarasuose ir 

Varėnoje 

 

Parengti sprendinyje numatytų 

miestų (Anykščių, Druskininkų, 

Jurbarko, Kėdainių, Palangos, 

Šalčininkų, Šilutės, Trakų, 

Zarasų, Varėnos) ir jų regionų 

turizmo, rekreacijos ir 

sveikatinimo paslaugų vystymo 

galimybių studiją. Studijos 

parengimą  įtraukti į EIM 

rengiamus plėtros programų 

priemonių planus 

E Nenustatyta Parengtas išsamus dokumentas-galimybių studija, kuria 

remiantis vystomos turizmo, rekreacijos, sveikatinimo 

paslaugos numatytuose miestuose. Tik įvertinus realų 

poreikį ir galimybes, vystomi numatyti sprendinyje 

miestai kaip turizmo, rekreacijos ir sveikatinimo paslaugų 

vietovės. Šių teritorijų tikslinis vystymas prisidės prie 

numatytų miestų, kaip traukos objektų, potencialo 

augimo, turistų srautų  generavimo. 

EIM AM, SAM, 

SADM, VšĮ 

„Investuok 

Lietuvoje“,  

sprendinyje 

įvardintos 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Iki 

2025 

m. 

 

Visapusiškai įvertinus 

galimybes, atsiperkamumą, 

poreikį, remiantis studijos 

rezultatais, įžvalgomis bei 

pasiūlymais vystyti turizmo, 

rekreacijos ir sveikatinimo 

paslaugas sprendinyje 

įvardintose vietovėse  

(Anykščiuose, Druskininkuose, 

Jurbarke, Kėdainiuose, 

Palangoje, Šalčininkuose, 

Šilutėje, Trakuose, Zarasuose ir 

Varėnoje). Turizmo, rekreacijos 

ir sveikatinimo paslaugų 

(sprendinyje įvardintuose 

centruose) vystymą, kaip 

prioritetinę ekonominę veiklą, 

įtraukti į EIM rengiamus 

plėtros programų priemonių 

planus 

E Nenustatyta 
 

EIM AM, SAM, 

SADM, VšĮ 

„Investuok 

Lietuvoje“,  

sprendinyje 

įvardintos 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Iki 

2030 

m. 

 

199.2 

 

Vystyti pramonės ir 

gamybos ekonomines 

veiklas Gargžduose, 

Parengti galimybių studiją, 

išryškinančią Gargždų, 

Kėdainių, Plungės, Radviliškio, 

E Nenustatyta Parengtas išsamus dokumentas-galimybių studija, kuria 

remiantis vystomos pramonės ir gamybos ekonominės 

veiklos numatytuose miestuose. Tik įvertinus realų 

EIM VRM, AM, 

Savivaldybės, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM); savivaldybių 

Iki 

2025 

m. 

 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Kėdainiuose, Plungėje, 

Radviliškyje, Jonavoje ir 

Visagine 

 

Jonavos, Visagino miestų ir jų 

regionų potencialą vystyti 

pramonės ir gavybos 

ekonomines veiklas. Studijos 

parengimą  įtraukti į EIM 

rengiamus plėtros programų 

priemonių planus. 

poreikį ir galimybes, vystomi sprendinyje numatyti 

miestai kaip pramonės ir gamybos ekonominės veiklos 

vietovės. Įvardinti miestai taptų aktyviomis pramonės ir 

gamybos veiklos erdvėmis, kuriose sulauktų vietos ir 

užsienio investuotojų, veiklos vykdytojų. 

VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“ 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Visapusiškai įvertinus 

galimybes, atsiperkamumą, 

poreikį, remiantis studijos 

rezultatais, įžvalgomis bei 

pasiūlymais vystyti pramonės ir 

gamybos ekonomines veiklas 

sprendinyje įvardintose 

vietovėse (Gargžduose, 

Kėdainiuose, Plungėje, 

Radviliškyje, Jonavoje ir 

Visagine). Pramonės ir 

gamybos ekonominių veiklų 

(sprendinyje įvardintuose 

centruose) vystymą, kaip 

prioritetinę ekonominę veiklą, 

įtraukti į EIM rengiamus 

plėtros programų priemonių 

planus 

E Nenustatyta 
 

EIM VRM, AM, 

Savivaldybės, 

VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“ 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Iki 

2030 

m. 
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Siekiant transformuoti 

Lietuvos ekonomiką į 

inovatyvią, klimatui 

neutralią, konkurencingą 

ir aukštą pridėtinę vertę 

kuriančią ekonomiką, 

prioritetą 2030 m. teikti 

skaitmeninės žiedinės 

ekonomikos, naujų verslo 

modelių, investicijų ir 

mokslinių tyrimų bei 

ekonominės 

infrastruktūros vystymui. 

Tiesioginės užsienio 

investicijas pritraukti į 

apdirbamosios gamybos, 

gyvybės mokslų ir 

paslaugų tikslinius 

sektorius. 

 

 

Skatinti Lietuvos įmonių 

technologinį atsinaujinimą ir 

persiorientavimą į inovatyvių 

prekių ir paslaugų gamybą ir 

eksportą 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, V misija 

Šios priemonės prisidėtų prie vyriausybės vizijos, kur 

Lietuva manoma kaip aukštą pridėtinę vertę kurianti 

šalimis, gebanti ekonominiu inovatyvumu konkuruoti su 

šios srities lyderėmis ES šalimis, verslo klimatas skatintų 

verslumą ir tiesiogines užsienio investicijas. 

EIM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Iki 

2030 

m. 

 

Taikyti sprendinio 333 

priemones 

       
 

Įvertinti galimybes ir parengti 

planą numatant žingsnius, 

kuriuos įgyvendinant galima 

būtų pritraukti TUI į 

apdirbamosios gamybos, 

gyvybės mokslų ir paslaugų 

tikslinius sektorius. Plano 

parengimą  įtraukti į EIM 

rengiamus plėtros programų 

priemonių planus. 

K Nenumatyta Parengtas planas, numatantis galimybes didinti TUI į 

apdirbamosios gamybos, gyvybės mokslų ir paslaugų 

tikslinius sektorius. Įgyvendinus priemonę būtų pasiektas 

vienas iš valstybės keliamų tikslų, kuriuo siekiama 

transformuoti Lietuvos ekonomiką į inovatyvią, klimatui 

neutralią, konkurencingą ir aukštą pridėtinę vertę 

kuriančią ekonomiką. Užsienio investicijomis stiprinamos 

Lietuvai aktualūs tiksliniai - gyvybės mokslų, 

apdirbamosios pramonės, paslaugų - veiklos sektoriai. Šia 

priemone taip pat siekiama didinti tiesiogines užsienio ir 

vietines investicijas, ypač pažangiųjų technologijų 

gamybos ir žinioms imlių paslaugų sektoriuose, taip kurti 

naujas darbo vietas šiuose sektoriuose, skatinti ekonominį 

augimą, didinti pridėtinę vertę, o tai taip pat prisidėtų prie 

šalies saugumo užtikrinimo. 

EIM VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“ 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Iki 

2025 

m. 

 

201 Plėtojant skaitmeninę 

žiedinę ekonomiką, 

vykdyti verslo ir viešojo 

sektoriaus skaitmeninimą, 

duomenų atvėrimą, 

Taikyti sprendinių 201.1-201.2 

priemones 

       
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

tobulinti žmonių 

skaitmeninius gebėjimus, 

plėsti skaitmeninę 

infrastruktūrą, diegti 

naujas technologijas. 

201.1 

 

 

Skaitmeninės ekonomikos 

vystymui numatyti 

investicijas į skaitmeninės 

infrastruktūros plėtrą, t.y., 

užtikrinti spartų Lietuvos 

perėjimą prie naujosios 

kartos ryšio technologijų 

(5G) ir pakankamą šalies 

junglumą (tarpvalstybinių 

optinių tinklų jungčių 

plėtra), skaitmeninių 

paslaugų verslui plėtrą, 

t.y. elektroninės valdžios, 

jos paslaugų verslui 

skaitmenizavimą bei 

duomenų atvėrimą.  

 

 

Taikyti sprendinių 339-340 

priemones 

       
 

Įtraukti į EIM rengiamus 

plėtros programų priemonių 

planus nuostatą, kad prioritetine 

veikla yra skaitmeninių 

paslaugų verslui plėtra 

K Nenumatyta Gerai išvystytas skaitmeninių paslaugų tinklas. Vis dar 

verslo atstovai konstatuoja, kad skaitmeninės paslaugos 

nėra pakankamai gerai išvystytos Lietuvoje. Tad 

skaitmeninės aplinkos gerinimas prisidėtų prie verslo 

sąlygų gerinimo ir įmonių poreikių patenkinimo, tam 

tikrose srityse užtikrintų patikimų reikiamų duomenų 

prieinamumą, tikėtina, sukurtų prielaidas skaitmeninėms 

inovacijoms.  

EIM SM, VšĮ 

„Investuok 

Lietuvoje“ 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM); Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

Taikant įvairias skatinimo 

priemones (valstybės parama, 

ES fondų parama, konsultacijos 

ir kt.) raginti ūkio subjektus 

diegti ir naudoti IRT. 

Skatinimo priemonių taikymą  

įtraukti į EIM rengiamus 

plėtros programų priemonių 

planus. 

S Nenumatyta Išplėtota informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 

infrastruktūra. Tokiu būdu būtų kuriamos paskatos verslui 

ir visuomenei plačiau naudoti jau sukurtą IRT 

infrastruktūrą, dar geriau pritaikyti ją verslo ir 

visuomenės poreikiams, kad didėtų jau atliktų valstybės 

investicijų efektyvumas. 

EIM SM, VšĮ 

„Investuok 

Lietuvoje“ 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM); Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

201.2 

 

 

Užtikrinti, kad visos 

viešosios ir 

administracinės paslaugos 

vartotojams būtų 

pasiekiamos elektroniniu 

būdu 

 

 

Įtraukti į EIM rengiamus 

plėtros programų priemonių 

planus nuostatą, kad prioritetine 

veikla yra administracinių 

paslaugų vartotojams 

pasiekiamumo/prieinamumo 

didinimas 

K Nenumatyta Užtikrintas aukštas visuomenei svarbių paslaugų 

perkėlimo į elektroninę erdvę lygis, šių paslaugų 

interaktyvumas ir saugumas. Įgyvendinant šią priemonę, 

siekiama, kad vartotojai jiems svarbioje srityje pateikę 

elektroninius paklausimus saugiai ir efektyviai gautų 

galiojančią elektroninę paslaugą.  

EIM SM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM); Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

Didinti paslaugų prieinamumą, 

jas skaitmenizuojant 

S VRM Viešojo 

valdymo 

PP_projektas 

(01-001-08-07-

01 priemonė) 

 
EIM VRM, SM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM, VRM, SM), 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

Tobulinti, kurti naujas 

pažangesnes elektronines 

sistemas viešajame sektoriuje, 

užtikrinančias galimybes jomis 

naudotis visiems šalies 

gyventojams. Tobulinimo 

poreikį  įtraukti į EIM 

rengiamus plėtros programų 

priemonių planus. 

S Nenumatyta Gerai išplėtota elektroninė sistema, prieinama visiems 

gyventojams. Įgyvendinant šią priemonę tikimasi ne tik 

kurti ir diegti naują infrastruktūrą, bet ir kurti paskatas 

verslui ir visuomenei plačiau naudoti jau sukurtą IRT 

infrastruktūrą, dar geriau pritaikyti ją verslo ir 

visuomenės poreikiams, kad didėtų jau atliktų valstybės 

investicijų efektyvumas. 

EIM VRM,  SM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM); Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

202 Vystant inovacijas ir 

mokslinius tyrimus, 

didinti įmonių inovacijų 

vykdymo pajėgumus, 

kurti kompetencijų 

centrus, orientuotus į 

inovacijų vystymą, 

skatinti aukštojo mokslo 

institucijų ir įmonių 

bendradarbiavimą vykdant 

Taikyti sprendinių 202.1-202.3 

priemones 

       
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

mokslinius tyrimus, 

eksperimentinę plėtrą ir 

inovacijas (toliau – 

MTEPI) ir 

komercializuojant 

sukurtus sprendimus 

202.1 

 

 

 

Inovacijas ir mokslinius 

tyrimus vystyti 

atsižvelgiant į prioritetinės 

mokslinių tyrimų 

infrastruktūros (toliau – 

MTI) plėtros kryptis, 

kurios atspindi Lietuvoje 

nustatytus turimus ar 

galimus konkurencinius 

pranašumus. Investuojant 

į MTI, svarbiausiu 

prioritetu išliks 

infrastruktūros atitikimas 

sumaniosios 

specializacijos 

prioritetams, siekiant 

tikslingiau panaudoti 

valstybės turimus 

finansinius išteklius, 

orientuojantis į didžiausią 

potencialą turinčius 

mokslo ir verslo projektus. 

 

 

 

Stiprinti inovacijų ekosistemas 

mokslo centruose 

S ŠMSM Mokslo 

PP (12-001-01-

02-01  

priemonė) 

Stiprios mokslo ir studijų institucijos turinčios pajėgumus 

vystyti visą MTEP ciklą – nuo idėjos iki žinių perdavimo 

komercinimo. Naujų technologijų diegimas, platesnio 

požiūrio į mokslą taikymas, darbo aplinkos gerinimas, 

mokslininkų grupių stiprinimas, prisidės prie aukštesnio 

lygio mokslinės veiklos, didesnių ir tarptautinių projektų 

įgyvendinimo, mokslo rezultatų ir inovacijų sklaidos 

ŠMSM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

Skatinti MTEPI srities TUI 

pritraukimą į Lietuvą pagal 

sumanios specializacijos 

kryptis. 

S Investicijų 

skatinimo ir 

pramonės 

plėtros 2014-

2020 m. 

programos 

veiksmų planas, 

1 uždavinys, 

1.23 punktas 

Pritrauktos tiesioginės užsienio investicijos prisidės prie 

kokybės ir pajėgumo įgyvendinant sumaniosios 

specializacijos kryptis didinimo. Siekiama skatinti 

privačias investicijas į aukštesnę pridėtinę vertę 

kuriančias MTEPI veiklas ir MTEPI infrastruktūros 

atnaujinimą, kad daugiau įmonių investuotų į galutinių 

inovatyvių produktų ir paslaugų kūrimą ir komercinimą 

EIM ŠMSM, VšĮ 

„Investuok 

Lietuvoje“ 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM, ŠMSM); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

Sukurti bent tris kompetencijų 

centrus prioritetinėse srityse – 

vientisas ir nuoseklias mokslo 

žinių pavertimo naujais 

produktais inovacijų 

ekosistemas (veikimas 

prioritetinėse srityse, 

konkursiniu finansavimu 

suburiant mokslo ir studijų bei 

verslo institucijas; poreikio 

analizė; valdymo modelio 

parengimas; mokslu grįsto 

verslo akceleratoriai; produktų 

kūrimas ir komercinimas, 

prototipavimo laboratorijos) 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, I misija, 

1.5.2. punktas 

Sukurti kompetencijų (bent trys) centrai, prisidėsiantys 

prie mokslo žinių pritaikymo versle, kuriant inovacijų 

ekosistemas. 

ŠMSM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Iki 

2024 

m. 

 

Naudojant įvairias skatinimo 

priemones (valstybės lėšos, ES 

fondų parama, profesionalų 

konsultacijos) raginti mokslo, 

studijų ir verslo subjektus 

vykdyti bendradarbiavimo 

projektus. Skatinimo priemonių 

taikymą  įtraukti į ŠMSM ir 

EIM rengiamus plėtros 

programų priemonių planus. 

S Nenumatyta Efektyvus ir produktyvus mokslo, studijų ir verslo 

bendradarbiavimas. Tikimasi sustiprėjusio mokslo ir 

studijų institucijų  verslumo, žinių ir technologijų 

perdavimo pajėgumo, o tai sudarys sąlygas geresniam 

bendradarbiavimui su verslu, didins mokslo žinių 

perdavimo ir komercinimo galimybes, paskatins esamo 

verslo transformaciją ir  mokslui imlaus verslo sektoriaus 

kūrimąsi ir plėtrą. Skatinami verslo MTEP absorbciniai 

gebėjimai 

ŠMSM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

202.2 [...] Sukūrus modernią 

MTI infrastruktūrą 

didžiausiu potencialu 

pasižyminčiose MTEPI 

kryptyse, būtina užtikrinti 

šios infrastruktūros 

Taikyti sprendinių 202.2.1-

202.2.4 priemones 

       
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

202.2.1. panaudojimą 

koordinuotomis 

priemonėmis, todėl 2030 

m. didžiausias investicijas 

skirti ne naujos fizinės 

infrastruktūros kūrimui, 

bet jos įveiklinimui 

 

 

 

 

 

Stiprinti kritinę masę tyrėjų, 

dirbančių infrastruktūrose, 

įskaitant tyrėjų iš užsienio 

pritraukimą 

S Nenustatyta Padidėjęs tyrėjų skaičius, priartėjęs prie ES vidurkio. 

Ypač akcentuojamas inovatyvių, sumanios specializacijos  

krypties tyrėjų skaičius. Siekiant didinti tyrėjų skaičių, 

turėtų tapti atitinkamai patrauklūs ir atlyginimai, ypač 

siekiant pritraukti tyrėjų iš užsienio skaičių.  

ŠMSM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Iki 

2030 

m. 

 

202.2.2 Vykdyti aukščiausio lygio 

MTEPI darbus 

S Nenustatyta Išaugęs MTEPI darbų skaičius, padidėjusi vykdomų 

projektų kokybė, išaugęs tarptautiniškumas. Įsitraukimas į 

aukščiausio lygio MTEPI veiklą prisidėtų prie aukšto 

lygio žiniomis ir naujausiomis technologijomis 

grindžiamos ekonomikos kūrimo, mokslinio potencialo 

stiprinimo,  tarptautiniškumo didinimo. 

ŠMSM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Iki 

2030 

m. 

 

202.2.3 Stiprinti bendradarbiavimo su 

verslu gebėjimus, technologijų 

perdavimą 

S Nenustatyta Sustiprėjęs mokslo ir studijų institucijų  verslumo, žinių ir 

technologijų perdavimo pajėgumas. Tai sudarys sąlygas 

geresniam mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimui 

su verslu, didins mokslo žinių perdavimo ir komercinimo 

galimybes, paskatins esamo verslo transformaciją ir  

mokslui imlaus verslo sektoriaus kūrimąsi ir plėtrą. Taip 

pat skatins šalies ūkio struktūros kaitą į aukštą pridėtinę 

vertę kuriančią  ir inovacijomis grįstą ekonomiką. 

ŠMSM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Iki 

2030 

m. 

 

202.2.4 Stiprinti tarptautiškumą (didinti 

integraciją į tarptautines 

infrastruktūras, dalyvauti 

tarptautiniuose MTEPI 

projektuose) 

S Nenustatyta Išaugęs tarptautiniškumas, Lietuvos ir jos tyrėjų 

žinomumas tarptautiniu mastu. Įsitraukimas į aukščiausio 

lygio MTEPI veiklą prisidėtų prie aukšto lygio žiniomis ir 

naujausiomis technologijomis grindžiamos ekonomikos 

kūrimo, mokslinio potencialo stiprinimo,  

tarptautiniškumo ir šalies žinomumo atskiruose 

sektoriuose didinimo. 

ŠMSM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM);  Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Iki 

2030 

m. 

 

 
Stiprinti inovacijų ekosistemas 

mokslo centruose 

S ŠMSM Mokslo 

PP (12-001-01-

02-01  

priemonė) 

Kokybiškai ir efektyviai veikiantis mokslo institucijų 

tinklas. Naujų technologijų diegimas, platesnio požiūrio į 

mokslą taikymas, darbo aplinkos gerinimas, mokslininkų 

grupių stiprinimas, prisidės prie aukštesnio lygio 

mokslinės veiklos, didesnių ir tarptautinių projektų 

įgyvendinimo, inovacijų sklaidos. 

ŠMSM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

202.3  

 

 

Plėtoti mokslo ir 

technologijų parkų veiklą, 

didinti jų, kaip tarpininko 

tarp mokslo ir verslo, 

vaidmenį slėniuose.  

 

 

Parengti galimybių studiją, 

išryškinančią mokslo ir 

technologinių parkų potencialą, 

galimybes atlikti tarpininko 

vaidmenį, nurodančią 

trūkstamus elementus 

sklandžiam tarpininko 

vaidmens atlikimui. Studijos 

parengimą  įtraukti į EIM 

rengiamus plėtros programų 

priemonių planus. 

S Nenustatyta Parengta galimybių studija, išryškinanti galimybes ir 

trūkumus, kurie turėtų būti pašalinti, kad mokslo ir 

technologijų parkai galėtų efektyviai atlikti tarpininko 

tarp mokslo ir verslo vaidmenį. Naudojantis studijoje 

nurodytomis gairėmis išplėtota mokslo ir technologinių 

parkų veikla 

EIM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM);  Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 

Naudojant įvairias skatinimo 

priemones (valstybės lėšos, ES 

fondų parama, profesionalų 

konsultacijos) ir pasitelkus 

tarpininkus (mokslo ir 

technologinių parkų atstovus) 

raginti mokslo, studijų ir verslo 

subjektus vykdyti 

S Nenustatyta Išplėtota mokslo ir technologinių parkų veikla, 

prisidedanti prie efektyvaus ir produktyvaus mokslo, 

studijų ir verslo bendradarbiavimo. 

ŠMSM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Įgyven

dinama 

nuolat 

 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

bendradarbiavimo projektus. 

Skatinimo priemonių taikymą  

įtraukti į EIM ir ŠMSM 

rengiamus plėtros programų 

priemonių planus.  

Įsteigti IRT kompetencijų 

centrą 

S ES Tarybos 

„Pasiūlymo dėl 

Tarybos 

įgyvendinimo 

sprendimo dėl 

Lietuvos 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo plano 

įvertinimo 

patvirtinimo 

PRIEDAS“, 

2021 m. 

Įsteigtas IRT kompetencijų centras, prisidėsiantis prie 

mokslo ir verslo bendradarbiavimo. 

EIM ŠMSM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM);  Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

iki 

2025 
 

203 

 

Siekiant darnios miestų 

ekonomikos ir 

įgyvendinant sukuriamos 

pridėtinės vertės 

struktūrinius pokyčius, 

vystyti infrastruktūrą 

ekonominei veiklai: 

laisvąsias ekonomines 

zonas (toliau – LEZ), 

pramonės parkus bei 

viešuosius logistikos 

centrus (toliau – VLC). 

[...] 

 

Parengti ir patvirtinti teritorijų, 

skirtų naujoms investicijoms 

pritraukti ir esamoms plėsti, 

vystymo iki 2030 m. planą 

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, V 

misija, 5.2.7. 

punktas 

Parengtas planas, išskiriantis teritorijas, skirtas naujoms 

investicijoms pritraukti ir esamoms plėsti 

EIM VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM);  savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Iki 

2023 

m. 

Pažymime, kad numatytai priemonei trūksta 

loginio pagrįstumo, t. y. kol nėra parengto 

plano, tol nėra prasmės įtraukti visus žemiau 

išvardintus papunkčius, kurie iš esmės  

prieštarauja nuostatai, kad tokį planą reikia 

parengti. LAR buvo pateikę aiškų klausimą: 

Kol nebus to plano, nieko nevalia daryti ir 

nieko numatyti? Nes punkto papunkčiai 

apsiriboja tik egzistuojančiomis apimtimis ir jų 

patobulinimu. Jokio išaiškinimo nėra. Ir 2 

PRIEDAS.  1.1 punktas; Naujų teritorijų 

stambioms investicijoms pritraukti kūrimas 

Vilniaus, Kauno regionuose; Taikyti 203 

punkto priemones nesuteikia papildomos 

informacijos 

Atsižvelgiant į šiandieninį geopolitinį 

kontekstą, naujų LEZ, karinių poligonų, 

logistikos centrų ar kitokių regioninio 

veiksmingumo teritorijų atsiradimo 

galimybė yra daugiau negu tikėtina. O ši 

LRBP SĮP ne tik stabdo skubią šių 

priemonių  realizaciją, bet apriboja šią 

galimybę apskritai. 

Sukurti naujas ir pritaikyti 

esamas finansinių paskatų 

priemones, skatinančias LEZ, 

pramonės parkų ir pramoninių 

teritorijų vystymą ir kūrimą 

perspektyviausiuose Lietuvos 

ekonomikos centruose 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, V 

misija, 5.2.8. 

punktas 

Pritaikytos esamos ir sukurtos naujos finansinių paskatų 

priemonės, skatinančios LEZ, pramonės parkų ir 

pramoninių teritorijų vystymą ir kūrimą 

perspektyviausiuose Lietuvos ekonomikos centruose 

EIM VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM);  savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Iki 

2024 

m. 

203.1 

 

Vystyti esamus pramonės 

parkus Alytuje, 

Pagėgiuose, Radviliškyje, 

Šiauliuose, Ramygaloje ir 

Kaune. Jei ekonomiškai 

pagrįsta, steigti pramonės 

parkus ir kituose 

urbanistiniuose centruose. 

 

Parengti galimybių studiją, 

įvertinančią Alytaus, Pagėgių, 

Radviliškio, Šiaulių, 

Ramygalos, Kauno miestų bei 

kitų urbanistinių centrų 

potencialą, realų poreikį, 

ekonominį pagrįstumą steigti ir 

vystyti pramonės parkus. 

Studijos parengimą  įtraukti į 

EIM rengiamus plėtros 

programų priemonių planus. 

E Nenustatyta Parengta studija, kurioje įvertintas sprendinyje nurodytų 

miestų potencialas, poreikis, ekonominis pagrįstumas 

vystyti pramonės parkus. Pateikiamos gairės, kuriomis 

naudojantis vystomi esami ir steigiami nauji pramonės 

parkai urbanistiniuose centruose 

EIM VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM);  savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
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(S - 
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T- 
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Priemonės 
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s 
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vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
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mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Remiantis studijos išvadomis ir 

pateiktomis gairėmis vystomi 

pramonės parkai. Pramonės 

parkų vystymo poreikį, 

atsižvelgiant į studijos išvadas, 

įtraukti į  EIM rengiamus 

plėtros programų priemonių 

planus. 

E Nenustatyta Tik matant realų poreikį, tikslingai ir įvertinus ekonominį 

pagrįstumą, vystomi pramonės parkai Alytuje, 

Pagėgiuose, Radviliškyje, Šiauliuose, Ramygaloje ir 

Kaune ir kituose urbanistiniuose centruose 

EIM VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM);  savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

203.3 

 

Kurti naujas pramonines 

teritorijas Vilniaus, 

Kauno, Klaipėdos, 

Panevėžio ir Alytaus 

regionuose (išnaudojus 

esamą pramonės parkų ir 

LEZ teritorijų plotą) 

 

Parengti galimybių studiją, 

įvertinančią ekonominį 

pagrįstumą, realų poreikį ir 

turimą potencialą kurti naujas 

pramonės teritorijas Vilniaus, 

Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir 

Alytaus regionuose. Studijos 

parengimą  įtraukti į EIM 

rengiamus plėtros programų 

priemonių planus. 

E Nenustatyta Parengta studija, kurioje įvertintas sprendinyje nurodytų 

miestų potencialas, poreikis, ekonominis pagrįstumas 

kurti naujas pramonės teritorijas 

EIM VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM);  savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Remiantis studijos išvadomis ir 

pateiktomis gairėmis kuriamos 

naujos pramonės teritorijos. 

Naujų pramonės teritorijų 

kūrimo poreikį, atsižvelgiant į 

studijos išvadas, įtraukti į  EIM 

rengiamus plėtros programų 

priemonių planus. 

E Nenustatyta Sukurtos ir išvystytos naujos pramonės teritorijos. Tik 

matant realų poreikį, tikslingai ir įvertinus ekonominį 

pagrįstumą ir išnaudojus esamą pramonės parkų ir LEZ 

teritorijų plotą, kuriamos naujos pramonės teritorijos 

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Alytaus 

regionuose 

EIM VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM);  savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

203.2 

 

Vystyti esamas LEZ 

Akmenės, Kauno, 

Kėdainių, Klaipėdos, 

Marijampolės, Panevėžio, 

Šiaulių teritorijose, plėsti 

jų ribas 

 

Parengti galimybių studiją, 

įvertinančią ekonominį 

pagrįstumą, realų poreikį ir 

turimą potencialą vystyti 

esamas LEZ Akmenės, Kauno, 

Kėdainių, Klaipėdos, 

Marijampolės, Panevėžio, 

Šiaulių teritorijose. Studijos 

parengimą  įtraukti į EIM 

rengiamus plėtros programų 

priemonių planus. 

E Nenustatyta Parengta studija, kurioje įvertintas sprendinyje nurodytų 

miestų potencialas, poreikis, ekonominis pagrįstumas 

vystyti esamas LEZ teritorijas, plėsti jų ribas. 

EIM VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM);  savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

2025 

m. 

Atkreipiame dėmesį, kad tik parengus 

galimybių studiją su išvadomis ir gairėmis 

galės būti pradėtos vystyti esamos LEZ 

teritorijos, todėl šios priemonės įgyvendinimo 

data neturėtų sutapti su žemiau nurodomu LEZ 

vystymu. Siūlome priemonės įgyvendinimo 

datą keisti į 2025 m. 

Remiantis studijos išvadomis ir 

pateiktomis gairėmis vystomos 

esamos LEZ teritorijos. LEZ 

teritorijų vystymo poreikį, 

atsižvelgiant į studijos išvadas, 

įtraukti į  EIM rengiamus 

plėtros programų priemonių 

planus. 

E Nenustatyta Išplėstos ribos ir išvystytos esamos LEZ. Tik matant realų 

poreikį, tikslingai ir įvertinus ekonominį pagrįstumą ir 

išnaudojus užimamą LEZ plotą, plečiamos esamų LEZ 

ribos Akmenės, Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, 

Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių teritorijose 

EIM VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM);  savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

203.4 Panaudoti plyno lauko 

investicijoms rezervuotą 

teritoriją naujam oro 

uostui tarp Kauno ir 

Vilniaus (jei būtų 

nuspręsta, kad oro uostą 

statyti netikslinga) 

Jei būtų nuspręsta, kad oro 

uostą statyti netikslinga, 

parengti galimybių studiją, 

įvertinančią realų poreikį 

naujam oro uostui rezervuotą 

teritoriją panaudoti plyno lauko 

investicijoms.  Studijos 

parengimą  įtraukti į EIM 

rengiamus plėtros programų 

priemonių planus. 

K Nenustatyta Parengta studija, kurioje įvertintas rezervuotos naujam 

oro uostui tarp Kauno ir Vilniaus teritorijos potencialas, 

poreikis, ekonominis pagrįstumas panaudoti plyno lauko 

investicijoms 

EIM VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM);  savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
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Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 
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onių 
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ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

203.5  

 

Vystyti šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų (toliau – 

ŠESD) išmetimo 

švelninimo programas, 

padedančias įmonėms 

taikyti naujas 

technologijas, kurios 

padeda mažinti ŠESD 

išmetimo apimtis. 

 

Įtraukti į AM, EIM, ŽŪM 

rengiamus plėtros programų 

priemonių planus nuostatą, kad 

šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų išmetimo švelninimo 

programų vystymas yra 

prioritetinis 

K Nenustatyta Įgyvendinus ŠESD išmetimo švelninimo programas, 

Lietuva prisidėtų prie tarptautiniu mastu įgyvendinamų 

programų ir išsikeltų tikslų, kuriais siekiama atsižvelgti į 

klimato kaitos tendencijas. 

AM EIM, ŽŪM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM, EIM, ŽŪM);  

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

Iki 

2030 

m. 

 

Taikyti sprendinio 307 

priemones 

       
 

 
 

204.1 Vystant šalyje policentrinę 

urbanistinių centrų 

sistemą, užtikrinti miestų, 

regionų, atskirų jos 

elementų 

bendradarbiavimą ir 

vienas kito papildymą. 

Tarptautiniame ir 

nacionaliniame kontekste 

prioritetą teikti Vilniaus–

Kauno ir Šiaulių–

Panevėžio partnerystėms 

bei Klaipėdos urbanistinio 

centro stiprinimui. 

Vilniaus–Kauno partnerystės 

teritorijoje vystyti integruotų 

mokslo, studijų ir verslo centrų 

(slėnių) veiklą, sparčiai auginti 

verslo paslaugų centrų 

sektorius, vykdyti investicijų 

pritraukimo infrastruktūros 

plėtrą, verslui aktualios 

infrastruktūros gerinimo 

projektus.  

E Nenustatyta Sustiprėjęs ir vienas kitą papildantis Vilniaus ir Kauno 

bendradarbiavimas nacionaliniame kontekste 

EIM ŠMSM, šĮ 

„Investuok 

Lietuvoje“, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM);  savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

204.2 Partnerystės erdvinėse 

ekonominėse struktūrose 

Šiaulių–Panevėžio partnerystę 

vystyti išnaudojant bendrus 

regionų konkurencinius 

pranašumus mišrioje 

ekonominėje veikloje: teikiant 

paslaugas verslui, kuriant 

infrastruktūrą, ruošiant rinkos ir 

investuotojų poreikius 

atitinkančią darbo jėgą. 

Bendradarbiaujant prioritetą 

teikti MTEPI veiklai imlių ūkio 

sektorių lyginamosios dalies 

didinimui. 

E Nenustatyta Sustiprėjęs ir vienas kitą papildantis Šiaulių ir Panevėžio 

bendradarbiavimas nacionaliniame kontekste 

EIM VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM);  savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

204.3 Partnerystės erdvinėse 

ekonominėse struktūrose 

Formuoti bendrą Šiaulių–

Panevėžio regionų profesinių 

kompetencijų žemėlapį, kurti 

naujas profesinio ugdymo ir 

kvalifikacijos kėlimo 

programas, atitinkančias 

investuotojų poreikius. 

Profesinio ugdymo įstaigas 

pertvarkyti taip, kad į jų 

valdymą būtų įtraukti Šiaulių ir 

Panevėžio regione veikiančių 

asocijuotų verslo struktūrų 

atstovai, sparčiai plečiamos 

plėsti pameistrystes programas. 

E Nenustatyta Sustiprėjęs ir vienas kitą papildantis Šiaulių ir Panevėžio 

bendradarbiavimas nacionaliniame kontekste 

EIM ŠMSM, VšĮ 

„Investuok 

Lietuvoje“, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM);  savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

204.4 Partnerystės erdvinėse 

ekonominėse struktūrose 

Stiprinti Klaipėdos urbanistinio 

centro vaidmenį tarptautiniame 

ir nacionaliniame kontekste 

E Nenustatyta Išaugęs Klaipėdos, kaip urbanistinio centro, vaidmuo 

tarptautiniame ir nacionaliniame kontekste 

EIM VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM);  savivaldybių 

2030 

m. 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

pasitelkiant geografinį 

išskirtinumą ir esamą veiklų 

specifiką – skatinant jūrinių ir 

pakrantės veiklų plėtrą. 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

204.4.1 Partnerystės erdvinėse 

ekonominėse struktūrose 

Stiprinti Klaipėdos įtaką BJR 

vystant Klaipėdos valstybinį 

jūrų uostą, skatinant naujų 

veiklų jūrinėje teritorijoje 

vystymą, plečiant su tuo 

susijusių specialistų rengimo 

spektrą švietimo įstaigose, 

stiprinant mokslo ir inovacijų 

centrus, plečiant ir stiprinant 

viešųjų paslaugų spektrą. 

E Nenustatyta Išaugusi Klaipėdos įtaka BJR, pačio miesto vystymas 

jūrinės aplinkos pagrindu 

EIM ŠMSM, VšĮ 

„Investuok 

Lietuvoje“, 

savivaldybės, 

VRM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM);  savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

204.4.2 Partnerystės erdvinėse 

ekonominėse struktūrose 

Išnaudojant Lietuvos, kaip 

jūrinės valstybės, potencialą, 

Klaipėdos regione tikslinga 

kurti pramonines teritorijas su 

krantinėmis ar prieiga prie jų. 

E Nenustatyta Padidėjęs Klaipėdos, kaip jūrinio miesto, o Lietuvos, kaip 

jūrinės valstybės, potencialas 

EIM VšĮ „Investuok 

Lietuvoje“, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM);  savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
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Sklandžiam ir užtikrintam 

krašto apsaugos sistemos 

veikimui užtikrinti ir 

pritaikyti susisiekimo 

infrastruktūrą šalies 

viduje, bei užtikrinti 

krašto apsaugos objektų ir 

susisiekimo sistemos 

junglumą 

 

 

 

 

Numatyti esamos ir plėtojamos 

(kelių, geležinkelių, tiltų, 

viadukų, geležinkelio pervažų) 

transporto infrastruktūros 

pritaikymą karinės technikos 

judėjimui 

S NPP (10 

strateginio 

tikslo 10.2 

uždavinys) 

SMPP: 10.2 

užd. 1 problema 

1 ir 2 spręstinos 

priežastys (10-

001-10-02-01 

PP) 

Parengti ir įgyvendinti karinės technikos judėjimui 

kokybinių sąlygų neatitinkančios esamos infrastruktūros 

modernizavimo (rekonstravimo, remonto) projektai kelių 

ir geležinkelių priežiūrai bei rekonstravimui, įrengta 

nauja, atitinkanti reikalingus techninius parametrus ir 

pritaikyta kariniam judumui trūkstama infrastruktūra 

SM KAM, URM, 

VRM 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto (SM 

ir KAM) lėšos  

2030 

m. 
 

Išskirtinį dėmesį teikti jungčių 

su kaimyninėmis Lenkijos ir 

Latvijos šalimis pritaikymui 

karinio mobilumo poreikiams 

E NPP (10 

strateginio 

tikslo 10.2 

uždavinys) 

 SMPP: 10.2 

užd. 1 problema 

1 ir 2 spręstinos 

priežastys (10-

001-10-02-01 

PP) 

Parengti karinės technikos judėjimui kokybinių sąlygų 

neatitinkančios esamos infrastruktūros su kaimyninėmis 

šalimis (Lenkija ir Latvija) modernizavimo 

(rekonstravimo, remonto) projektai, įrengti nauji 

infrastruktūros jungčių taškai - pritaikytos karinio 

mobilumo poreikiams jungtys su kaimyninėmis šalimis 

SM KAM, URM, 

VRM 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto (SM 

ir KAM) lėšos  

2030 

m. 
 

Išskirtinį dėmesį teikti 

privažiuojamųjų kelių ir 

geležinkelių į karinius dalinius 

ir poligonus priežiūrai bei 

rekonstravimui, esant poreikiui 

naujų atkarpų formavimui 

E NPP (10 

strateginio 

tikslo 10.2 

uždavinys) 

 SMPP: 10.2 

užd. 1 problema 

1 ir 2 spręstinos 

priežastys (10-

001-10-02-01 

PP) 

Parengti ir įgyvendinti karinės technikos judėjimui 

kokybinių sąlygų neatitinkančios esamos privažiuojamųjų 

kelių ir geležinkelių infrastruktūros modernizavimo 

(rekonstravimo, remonto) projektai. Sudaryta galimybė 

naujų privažiuojamųjų kelių ir geležinkelių į karinius 

dalinius ir poligonus įrengimui: parengti teritorijų 

planavimo, projektavimo, dokumentai, rezervuotos 

teritorijos trūkstamos infrastruktūros įrengimui (jungčių 

su naujai plėtojamais susisiekimo infrastruktūros 

objektais 

SM KAM, URM, 

VRM 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto (SM 

ir KAM) lėšos  

2030 

m. 
 

Užtikrinti galimybę karinę 

techniką perkelti geležinkelių 

S NPP (10 

strateginio 

Įrengtas karinės technikos perkėlimui tinkamas "Rail 

Baltica" geležinkelis, suformuotos jungtys karinės 

SM KAM, URM, 

VRM 

Europos Sąjungos,  

Lietuvos Respublikos 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

transportu panaudojant 

valstybei svarbų „Rail Baltica“ 

projektą 

tikslo 10.2 

uždavinys) 

 SMPP: 10.2 

užd. 1 problema 

1 ir 2 spręstinos 

priežastys (10-

001-10-02-01 

PP) 

technikos judėjimui ir junglumui su "Rail Baltica" 

geležinkelio trasa 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos  

Pritaikyti TEN-T tinklą 

tarptautiniam kariniam judumui 

S NPP (10 

strateginio 

tikslo 10.2 

uždavinys) 

 SM PP: 10-

001-10-02-01 

PP 

Transporto infrastruktūra TEN-T tinkle atitinkanti 

kariniam judumui reikalingus techninius parametrus bei 

įrengti trūkstami infrastruktūros jungčių taškai 

SM KAM, URM, 

VRM 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos  

2030 

m. 
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Steigti naujus ir plėsti 

esamus nacionalinius 

logistikos centrus krovinių 

konsolidavimui 

 

 

Papildyti Darnaus judumo 

mieste planų rengimo gaires 

Darnios krovinių logistikos 

(įskaitant konsoliduotosios 

krovinių logistikos) tematika 

(angl. Sustainable Urban 

Logistic) 

T LTIP2030P: (1 

priedas. 

Projektų iki 

2030 m. sąrašas 

(projekto Nr. 

50, 51)) 

Darnaus judumo mieste planų gairės papildytos 

krovinių/siuntų/prekių logistikos tematika, sukurtos 

prielaidos spręsti krovinių/siuntų/prekių pristatymo 

miestuose klausimus 

SM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos  

2025 

m. 
 

Užtikrinti Kauno ir Vilniaus 

įvairiarūšių terminalų 

maksimalų panaudojimą 

efektyviai logistikai šalia jų 

vystant ir plečiant viešuosius 

logistikos centrus krovinių 

konsolidacijai ir paskirstymui 

E Nenustatyta Parengti ir įgyvendinti teritorijų planavimo dokumentai, 

įrengti nauji, išvystyti ar atnaujinti esami terminalai, 

logistikos centruose vykdoma konsoliduotoji krovinių 

logistika (krovinių/siuntų/prekių surinkimas, grupavimas, 

jungtinių krovinių transportavimas) regionuose 

Savivaldy

bės 

(Vilniaus 

m., Kauno 

m.) 

SM, LTG infra, 

investuotojai 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto, kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Užtikrinti naujo įvairiarūšio 

terminalo įgyvendinimą šiaurės 

Lietuvos regione 

E Nenustatyta Parengti ir įgyvendinti teritorijų planavimo, projektavimo 

dokumentai Panevėžio krovinių terminalo (krovinių 

konsolidavimui, paskirstymui) įrengimui, įvairiarūšiam jo 

pasiekiamumui 

Savivaldy

bės 

(Panevėži

o m., 

Panevėžio 

r.)  

SM, 

investuotojai 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto, kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
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Skatinti įvairiarūšę 

krovinių logistiką 

netaršiomis (elektra ir 

alternatyviais degalais 

varomomis) bei 

bevariklėmis transporto 

priemonėmis 

 

 

Parengti Darnios krovinių 

logistikos planus (angl. 

Sustainable Urban Logistics 

Plans (SULP)) šalies 

metropoliniams ir regioniniams 

plėtojamo tipo urbanistiniams 

centrams ir/arba papildyti 

parengtus Darnaus judumo 

miestuose planus susijusia 

tematika ir įgyvendinti jų 

sprendinius 

K SMPP: 6.1 užd. 

10-001-06-01-

02 ir 10-002-06-

01-03 (RE) PP 

Suformuotos krovininio transporto judėjimo sąlygos 

urbanistiniuose centruose bei jų įtakos zonoje esančiose 

mobilumo zonose 

Savivaldy

bės 

(Vilniaus 

m., Kauno 

m., 

Klaipėdos 

m., Šiaulių 

m., 

Panevėžio 

m.) 

SM Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldybių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Įrengti gamtinių dujų skirstymo 

sistemas, skirtas gamtinių dujų 

degalų papildymo punktams 

aprūpinti, ir viešai prieinamus 

gamtinių dujų degalų 

papildymo punktus  

S LTIP2030P: (1 

priedas. 

Projektų iki 

2030 m. sąrašas 

(projekto Nr. 

20)) 

Įrengti bent 2 SGD punktai EM SM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EM) lėšos  

2030 

m. 
 

Įrengti viešai prieinamus 

suslėgtųjų gamtinių dujų degalų 

papildymo punktus automobilių 

S LTIP2030P: (1 

priedas. 

Projektų iki 

Įrengti viešai prieinami gamtinių dujų degalų papildymo 

punktai TEN-T keliuose 

EM SM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KPPP) lėšos 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

keliuose TEN–T pagrindiniame 

tinkle (šalia E85 ir E67 kelių) 

2030 m. sąrašas 

(projekto Nr. 

78)) 
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Tarpmiestinės keleivių 

logistikos vykdymui remti 

netaršių ir mažataršių 

viešojo ir privataus 

transporto priemonių 

pasirinkimą 

 

 

Vykdyti Elektromobilių 

įsigijimo fiziniams asmenims ir 

Elektromobilių įsigijimo 

juridiniams asmenims 

skatinimą 

S LTIP2030P: (1 

priedas. 

Projektų iki 

2030 m. sąrašas 

(projekto Nr. 7)) 

Taikomos subsidijos ir kitos finansinės priemonės 

skatinant įsigyti mažiau taršias transporto priemones 

(įskaitant elektromobilius), mažėjantis taršių transporto 

priemonių naudojimas, didėjanti AIE dalis transporto 

sektoriuje 

AM SM, FM, 

savivaldybės  

Klimato kaitos 

programos, Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžeto (SM) lėšos 

2030 

m. 
 

Skatinti elektra, vandeniliu ir 

biodujomis varomų komercinio 

transporto priemonių (tolimojo 

susisiekimo autobusams) 

įsigijimą  

S LTIP2030P: (1 

priedas. 

Projektų iki 

2030 m. sąrašas 

(projekto Nr. 3)) 

Įsigyta apie 340 vnt. elektra, vandeniliu ir biodujomis 

varomų komercinio transporto priemonių  

SM AM, EM, 

savivaldybės 

Europos Sąjungos, 

RRF, Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžeto (SM) lėšos 

2030 

m. 
 

Skatinti verslo (juridinius 

asmenis) rinktis ekologiškas 

transporto priemones 

S LTIP2030P: (1 

priedas. 

Projektų iki 

2030 m. sąrašas 

(projekto Nr. 

37)) 

Pakeista 2 proc. taksi ir pavežėjų automobilių į nulinės 

emisijos automobilius 

SM AM, 

savivaldybės 

RRF lėšos 2030 

m. 
 

217, 219 Gerinti eismo saugumą 

infrastruktūrinėmis ir 

švietėjiškos sklaidos 

priemonėmis 

Plėtojant ir modernizuojant 

automobilių kelių tinklą tęsti 

eismo saugos ir saugumo 

priemonių diegimą miestuose ir 

didžiausią eismo intensyvumą 

turinčiuose valstybinės 

reikšmės kelių ruožuose [...] 

S NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

 SM PP: 10-

001-05-03-06 

PP; 10-001-05-

03-07 (RE) 

Sumažėjęs eismo įvykiuose sunkiai sužeistų ir žuvusiųjų 

skaičius 50 procentų lyginant su 2019 m.  

LAKD SM, VRM, 

SAM, regionai, 

savivaldybės 

Europos sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KPPP) lėšos 

2030 

m. 
 

251 

 

 

 

 

 

Integruojantis į bendrą Europos 

geležinkelių tinklą bei gerinant 

eismo saugą geležinkelių 

transporte įdiegti ERTMS 

(Europos geležinkelių eismo 

valdymo sistemą) 

pagrindiniuose tarptautiniuose 

susisiekimo koridoriuose  

S NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

 SM PP: 10-

001-05-03-06 

PP 

Įdiegta vieninga eismo valdymo ERTMS. Padidintas 

traukinių greitis, pralaidumas ir saugumas įdiegiant 

Interlocking Core ir Core Extended ir ERTMS Core Rail 

Baltica 

LTG infra 
 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto, 

LTG infra lėšos 

2030 

m. 
 

Didinti eismo saugumą 

geležinkelio pervažose ir 

perėjose 

K NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

 SM PP: 10-

001-05-03-06 

PP 

Pasiektas nulinis žūčių geležinkelyje tikslas LTG infra 
 

Europos sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), LTG infra lėšos 

2029 

m. 
 

Šviesti eismo dalyvius apie 

saugų dalyvavimą eisme 

K LTIP2030P: (1 

priedas. 

Projektų iki 

2030 m. sąrašas 

(projekto Nr. 

64)) 

Vykdoma visuomenės edukacija šiuolaikiškomis ir 

patraukliomis švietimo formomis apie: viršijamo greičio, 

vairavimo neblaiviam/apsvaigusiam, naudojantis 

pašaliniais įrenginiais, atšvaitų tamsiu paros metu, saugos 

diržų, šalmų nenaudojimo pavojus, dviratininkų eismo 

saugą. Sumažėjęs nelaimingų eismo įvykių skaičius. 

Savivaldy

bės 

ŠMSM, LAKD, 

LTG 

Keleiviams, 

LTOU, KVJUD 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM), savivaldybių, 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšos 

2030 

m. 
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Numatomas 5G ryšio 

taikymas susisiekimo 

sistemoje 

 

Taikyti sprendinio 339 

priemones 

       
 

Numatyti teritorijas 5G ryšio 

infrastruktūrai įrengti 

savivaldybės lygmens 

kompleksiniuose teritorijų 

planavimo dokumentuose bei 

S SM PP,  

(priemonė 10-

001-05-04-02) 

Teritorijų planavimo dokumentų apimtyje numatoma 5G 

ryšio plėtra ir nustatytos teritorijos 5G ryšio įvedimui 

VŠĮ 

Plačiajuos

tis 

internetas 

SM, judriojo 

ryšio 

operatoriai, 

savivaldybės 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

diegti 5G ryšį prioritetą teikiant 

svarbiausiems tarptautiniams 

sausumos transporto 

koridoriams („Via Baltica“, 

„Rail Baltica“, IX B), 

magistraliniams automobilių 

keliams, valstybinės reikšmės 

magistralinėms geležinkelio 

linijoms, oro ir jūrų uostams  
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Riboti ir/ar apmokestinti 

taršias, reikalavimų 

netenkinančias transporto 

priemones 

 

 

 

Parengti Mažai taršių zonų 

gaires 

T SMPP: 6.1 užd. 

1 problemos 

2.2. spręstinos 

problemos 

priežastis 

Parengta teisinė bazė padidintos taršos zonose taikyti 

aplinkosaugines didinimo priemones 

SM Savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

Papildyti Darnaus judumo 

planus mažų ir/arba nulinių 

emisijų zonų urbanistiniuose 

centruose nustatymui ir 

įteisinimui, įgyvendinti 

susijusius sprendinius 

T SMPP: 6.1 užd. 

1 problemos 

2.2. spręstinos 

problemos 

priežastis 

Urbanistinių centrų zonose taikomos reguliacinės, 

ribojančios trašių transporto priemonių naudojimą jose, 

priemonės 

Savivaldy

bės 

SM, AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

Riboti transporto priemonių su 

vidaus degimo varikliais 

patekimą į padidintos taršos 

zonas gyvenamosiose vietovėse 

neturinčiose darnaus judumo 

planų  

K SMPP: 6.1 užd. 

1 problemos 1 

spręstinos 

problemos 

priežastis 

Neturinčioms darnaus judumo planų urbanizuotoms 

teritorijoms parengti mažos taršos zonų planai ir 

įgyvendintos juose numatytos priemonės 

Savivaldy

bės 

SM, AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), DJF lėšos 

2030 

m. 
 

Taikyti sprendinio 216 

priemones 

       
 

221 Diegti aplinkosaugines 

priemones (triukšmo 

valdymo ir kt.), 

urbanizuotose teritorijose 

bei šalia jų esančiuose 

intensyviausiuose 

automobilių kelių 

ruožuose, kuriais vyksta 

tranzitinis eismas 

Įrengti automobilių kelių 

transporto aplinkos apsaugos 

(triukšmo slopinimo) 

priemones urbanizuotose 

teritorijose bei šalia jų 

esančiuose intensyviausiuose 

automobilių kelių ruožuose, 

kuriais vyksta tranzitinis eismas 

S LTIP2030P: (1 

priedas. 

Projektų iki 

2030 m. sąrašas 

(projekto Nr. 

39)) 

Įrengta mažiausiai 21 km triukšmą slopinančių priemonių LAKD 
 

Europos sąjungos, 

KPPP lėšos 

2030 

m. 
 

240 [...], diegti eismo saugos 

lygio didinimo bei 

aplinkosaugines triukšmo 

mažinimo priemones, [...] 

Įrengti geležinkelio transporto 

aplinkos apsaugos priemones 

(triukšmo slopinimo) 

priemones geležinkeliuose 

S LTIP2030P: (1 

priedas. 

Projektų iki 

2030 m. sąrašas 

(projekto Nr. 

41)) 

Įrengtos triukšmą slopinančios priemonės (triukšmo 

sienutės), sumažinta veikiama geležinkelių keliamo 

triukšmo gyventojų dalis 

LTG infra 
 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), LTG infra lėšos 

2030 

m. 
 

222 

 

 

 

Užtikrinti viešųjų 

elektromobilių įkrovimo 

prieigų įrengimą [...]. Šios 

nuostatos reikalavimus 

taikyti ir magistraliniams 

bei krašto keliams, 

prioritetą teikiant 

sankryžų zonose 

esamiems eismo 

aptarnavimo įrenginiams. 

Plėtrą vykdyti 

Parengti elektromobilių 

naudojimo ir elektromobilių 

įkrovimo infrastruktūros plėtros 

veiksmų planą 

T Nenumatyta Parengtas veiksmų planas tolimesnei elektromobilių 

infrastruktūros plėtrai šalyje 

SM EM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2025 

m. 
 

Parengti elektromobilių 

įkrovimo infrastruktūros plėtros 

savivaldybėse planus ir juos 

įgyvendinti 

T SMPP : 10-002-

06-01-03 (RE) 

PP 

Būtina sąlyga 

Nr.4 

Parengti/atnaujinti, su SM suderinti ir įgyvendinami 

savivaldybės teritorijoje esančiuose vietinės reikšmės 

keliuose iki 2030 metų numatomų įrengti viešųjų ir 

pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planai su  

prioritetinėmis vietomis viešosioms ir pusiau viešosioms 

elektromobilių įkrovimo prieigoms įrengti (atnaujinami 

kas 3 metus) 

Savivaldy

bės 

SM Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldybių, 

Darnaus judumo fondo 

lėšos 

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

bendradarbiaujant su 

esamų degalinių 

valdytojais nekuriant 

perteklinės infrastruktūros 

 

 

 

Taikyti privalomuosius 

reikalavimus elektromobilių 

įkrovimo prieigų įrengimui 

esamose rekonstruojamose, 

naujai statomose degalinėse 

S LTIP2030P: (1 

priedas. 

Projektų iki 

2030 m. sąrašas 

(projekto Nr. 

17)) 

Elektromobilių įkrovimo punktų plėtra degalinėse Savivaldy

bės 

SM, ŪM, EM, 

degalinės 

Kitų finansavimo 

šaltinių lėšos 

2030 

m. 
 

Sukurti vieningą elektromobilių 

įkrovimo infrastruktūros 

informacinę sistemą 

S LTIP2030P: (1 

priedas. 

Projektų iki 

2030 m. sąrašas 

(projekto Nr. 

19)) 

Veikianti bendra viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių 

įkrovimo prieigų informacinė sistema, nuolat papildoma 

aktualia informacija 

LAKD SM Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

223.1 Plėsti ir tobulinti 

automobilių kelių 

infrastruktūrą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstruoti „Via Baltica“ 

ruožą nuo Lietuvos–Lenkijos 

sienos iki Marijampolės, 

užtikrinant nepertraukiamą 

labai aukštą eismo kokybės lygį 

iki pat Kauno miesto 

E NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

SMPP: 10-001-

05-03-01 PP 

Įgyvendinti "Via Baltica" ruožo rekonstravimo projektai: 

rekonstruotas kelio ruožas nuo Lietuvos-Lenkijos sienos 

iki Marijampolės, užtikrintas nepertraukiamas labai 

aukštas eismo kokybės lygis iki Kauno miesto 

LAKD 
 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), KPPP, CEF 

Karinio mobilumo 

programos lėšos 

2030 

m. 
 

223.1 Rekonstruoti "Via Baltica" 

ruožo nuo valstybinės reikšmės 

magistralinio kelio A1 Vilnius–

Kaunas–Klaipėda iki sankryžos 

su krašto keliu Nr. 125 Biržai–

Raubonys atkarpas 

E NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

 SMPP: 10-001-

05-03-01 PP 

Parengti ir įgyvendinti rekonstravimo projektai: 

rekonstruoti keliai A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai ir 

A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga, užtikrintas aukštas 

eismo kokybės lygis 

LAKD 
 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), KPPP, CEF 

Karinio mobilumo 

programos lėšos 

2030 

m. 
 

223.1 Atlikti kelio kokybės ir 

trūkumų analizę (atitikimą 

vidutinio eismo kokybės lygio 

reikalavimams) "Via Baltica“ 

ruože nuo sankryžos su keliu 

Nr. 125 Biržai–Raubonys iki 

Latvijos sienos, parengti eismo 

kokybės gerinimo (įskaitant 

rekonstravimą, remontą) 

projektą, jį įgyvendinti 

E NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

 SMPP: 10-001-

05-03-01 PP 

Atlikta "Via Baltica" ruožo nuo sankryžos su keliu Nr. 

125 Biržai–Raubonys iki Latvijos sienos inventorizacija, 

nustatytas įvardinto ruožo atitikimas vidutinio eismo 

kokybės lygio reikalavimams. Parengti ir įgyvendinti 

rekonstravimo projektai: rekonstruotas "Via Baltica“ 

ruožas nuo sankryžos su keliu Nr. 125 Biržai–Raubonys 

iki Latvijos sienos, užtikrintas aukštas eismo kokybės 

lygis 

LAKD 
 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), KPPP, CEF 

Karinio mobilumo 

programos lėšos 

2030 

m. 
 

223.2 Rekonstruoti TEN-T tinklo IX 

B koridoriaus valstybinės 

reikšmės magistralinio kelio A1 

Vilnius–Kaunas–Klaipėda 

ruožus 

E NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

 SMPP: 10-001-

05-03-01 PP 

Parengti ir įgyvendinti TEN-T tinklo IX B koridoriaus 

magistralinės reikšmės kelio A1 Vilnius–Kaunas–

Klaipėda ruožų rekonstravimo projektai: rekonstruoti 

aukšto eismo kokybės lygio neužtikrinantys ruožai, 

užtikrintas labai aukštas eismo kokybės lygis visame 

magistraliniame kelyje 

LAKD 
 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), KPPP lėšos 

2030 

m. 
 

223.3 Rekonstruoti valstybinės 

reikšmės magistralinio kelio 

Nr. A9 Panevėžys–Šiauliai 

ruožą nuo suplanuoto 

įgyvendinti Radviliškio miesto 

šiaurinio aplinkkelio pabaigos 

iki Šeduvos miestelio, įskaitant 

ir sankryžą su krašto reikšmės 

keliu Nr. 144 Jonava–

Kėdainiai–Šeduva (prioritetinis 

ruožas - pirmas valstybinės 

E NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

 SMPP: 10-001-

05-03-01 PP 

Parengtas ir įgyvendintas rekonstravimo projektas: 

rekonstruotas valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. 

A9 Panevėžys–Šiauliai ruožas nuo suplanuoto įgyvendinti 

Radviliškio miesto šiaurinio aplinkkelio pabaigos iki 

Šeduvos miestelio, įskaitant ir sankryžą su krašto 

reikšmės keliu Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva, 

užtikrintas labai aukštas eismo kokybės lygis 

LAKD 
 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

reikšmės magistralinio kelio 

Nr. A9 Panevėžys–Šiauliai 

plėtros etapas) 

223.3 Rekonstruoti valstybinės 

reikšmės magistralinio kelio 

Nr. A9 Panevėžys–Šiauliai 

ruožą nuo sankryžos su krašto 

reikšmės keliu Nr. 144 Jonava–

Kėdainiai–Šeduva Šeduvos 

miestelyje iki Panevėžio miesto 

(antras valstybinės reikšmės 

magistralinio kelio Nr. A9 

Panevėžys–Šiauliai plėtros 

etapas) 

E NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

 SMPP: 10-001-

05-03-01 PP 

Parengtas ir įgyvendintas rekonstravimo projektas: 

rekonstruotas valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. 

A9 Panevėžys–Šiauliai ruožas nuo sankryžos su krašto 

reikšmės keliu Nr. 144 Jonava–Kėdainiai–Šeduva 

Šeduvos miestelyje iki Panevėžio miesto, užtikrintas labai 

aukštas eismo kokybės lygis 

LAKD 
 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

223.4 Rekonstruoti krašto kelią Nr. 

130 Kaunas–Prienai–Alytus 

nuo sankryžos su valstybines 

reikšmės magistraliniu keliu A5 

Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 

iki žiedinės sankryžos su 

Kauno gatve 

E NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

 SMPP: 10-001-

05-03-01 PP 

Parengtas ir įgyvendintas rekonstravimo projektas: 

rekonstruotas krašto kelias Nr. 130 Kaunas–Prienai–

Alytus nuo sankryžos su valstybines reikšmės 

magistraliniu keliu A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai iki 

žiedinės sankryžos su Kauno gatve, ties Prienais (31,1 

km) užtikrintas aukštas eismo kokybės lygis 

LAKD 
 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

224 Rekonstruoti ir remontuoti 

valstybinės reikšmės 

magistralinius kelius, keliant 

magistralinių kelių kokybės 

lygį, gerinant eismo saugumą ir 

eismo dalyvių komfortą juose 

S NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

 SMPP: 10-001-

05-03-01 PP 

Vadovaujantis Rekonstruotinų ir remontuotinų 

valstybinės reikšmės kelių ruožų vertinimo ir prioritetinės 

eilės sudarymo metodikos pagrindu parengtais ir kasmet 

tikslinamais rekonstruotinų ir remontuotinų magistralinių 

kelių ruožų prioritetinės eilės sąrašais, parengti ir 

įgyvendinami Magistralinių kelių rekonstravimo ir 

remonto projektai, pasiektas tikslas, kad pagal dangos 

būklės indeksą (DBI) kelių ruožų, priskiriamų grupėms 

„labai blogai“ ir „blogai“, nebeliktų 

LAKD 
 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

225 Rekonstruoti ir remontuoti 

valstybinės reikšmės krašto 

kelius, didinant krašto kelių 

kokybės lygį, gerinant eismo 

saugumą ir eismo dalyvių 

komfortą 

S NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

 SMPP: 10-001-

05-03-01 PP 

Vadovaujantis Rekonstruotinų ir remontuotinų 

valstybinės reikšmės kelių ruožų vertinimo ir prioritetinės 

eilės sudarymo metodikos pagrindu parengtais ir kasmet 

tikslinamais rekonstruotinų ir remontuotinų krašto kelių 

ruožų prioritetinės eilės sąrašais, parengti ir įgyvendinti 

Krašto kelių rekonstravimo ir remonto projektai, 

sumažinta pagal DBI indeksą kelių ruožų priskiriamų 

grupėms „labai blogai“ ir „blogai“ dalis 

LAKD 
 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

226 Mažinti valstybinės reikšmės 

krašto kelių, netenkinančių 

minimalaus pločio reikalavimų 

pagal kelio kategoriją, dalį 

S NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

 SMPP: 10-001-

05-03-01 PP 

Vadovaujantis Rekonstruotinų ir remontuotinų 

valstybinės reikšmės kelių ruožų vertinimo ir prioritetinės 

eilės sudarymo metodikos pagrindu parengtais ir kasmet 

tikslinamais Krašto kelių, kurie neatitinka kelio 

kategorijos (kelio dangos plotis ≤ 5 m), prioritetinės eilės 

sąrašais, parengti ir įgyvendinti krašto kelių 

rekonstravimo projektai 

LAKD 
 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
Priemonėje nedetalizuojama kokį mechanizmą 

reikės taikyti rengiant savivaldybių 

bendruosius planus, kuriuose būtina vadovautis 

Vyriausybės patvirtintu valstybinių kelių 

sąrašu. Neįvertintas poreikis taikyti T pobūdžio 

priemonę – keisti Vyriausybės patvirtintą 

valstybinių kelių sąrašą. 
227 Sumažinti valstybinės reikšmės 

kelių su žvyro danga ilgio dalį 

bendrame valstybinės reikšmės 

kelių tinkle 

S NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

 SMPP: 10-001-

05-03-01 PP 

Išasfaltuoti Gyvenviečių teritorijose esančių asfaltuotinų 

žvyrkelių ruožų atrankos metodikos ir Asfaltuotinų 

valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų tarp skirtingų 

kelio dangų („zebrų“) atrankos metodikos pagrindu 

atrinkti žvyro dangos keliai bei parengta žvyrkelių per 

Lietuvos gyvenvietes (kaimus) asfaltavimo programa 

(2025 m.). Atnaujinta ir įgyvendinta žvyro dangos kelių 

asfaltavimo programa ir asfaltuojamų žvyrkelių sąrašai 

2025-2030 metams. 

LAKD 
 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), KPPP lėšos 

2030 

m. 
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ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

228 

 

 

Pasitvirtinus išorinio 

giliavandenio uosto 

plėtros poreikiui 

Melnragėje, užtikrinti 

automobilių transporto 

jungtį tarp šiaurinės 

KVJU dalies ir 

valstybinės reikšmės 

magistralinio kelio A13 

Klaipėda–Liepoja ir 

centrinę automobilių 

transporto jungtį per 

Klaipėdos miestą kaip IX 

B koridoriaus tęsinį iki 

KVJU (susijęs 271 

sprendinys) 

 

 

Atlikti poreikio bei galimybių 

analizę išorinio giliavandenio 

uosto alternatyvos 

pasirinkimui, nagrinėjant 

Melnragės ir Būtingės 

alternatyvas 

S SMPP: 10-001-

05-03-04 PP 

 5.3 užd. 1 

problemos 4.1. 

spręstina 

problemos 

priežastis 

Nustatyta ir ekonominiais, socialiniais bei gamtiniais 

aspektais pagrįsta išorinio giliavandenio uosto plėtros 

perspektyva - parengta galimybių studija 

SM KVJU Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
Siūlome numatyti papildomą priemonę 

aprašančią tarpinių veiksmų planą iki bus 

įgyvendinta numatyta erdvinė priemonę 

„Parengti atitinkamos rūšies ir lygmens 

teritorijų planavimo dokumentą sausumos 

kelių transporto jungčiai tarp šiaurinės KVJU 

dalies ir valstybinės reikšmės magistralinio 

kelio A13 Klaipėda–Liepoja (priemonė 

įgyvendinama pasitvirtinus išorinio 

giliavandenio uosto plėtros poreikiui 

Melnragėje)“. 

 

Siūlome šiai ir kitoms susijusioms priemonėms 

nustatyti trumpesnį įgyvendinimo terminą -

2024 metus. 

 
Parengti atitinkamos rūšies ir 

lygmens teritorijų planavimo 

dokumentą sausumos kelių 

transporto jungčiai tarp 

šiaurinės KVJU dalies ir 

valstybinės reikšmės 

magistralinio kelio A13 

Klaipėda–Liepoja (priemonė 

įgyvendinama pasitvirtinus 

išorinio giliavandenio uosto 

plėtros poreikiui Melnragėje) 

E NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

Parengti atitinkamos rūšies ir lygmens teritorijų 

planavimo dokumentai, rezervuotos teritorijos jungties 

tarp šiaurinės KVJU dalies ir valstybinės reikšmės 

magistralinio kelio A13 Klaipėda–Liepoja įrengimui 

SM LAKD, 

KVJUD, 

Savivaldybė 

(Klaipėdos m.) 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
Siūlome šiai priemonei nustatyti trumpesnį 

įgyvendinimo terminą -2025 metus. 

 

Atlikti centrinės automobilių 

transporto jungties (IX B 

koridoriaus tęsiniui iki KVJU) 

per Klaipėdos miestą kokybinių 

sąlygų analizę (priemonė 

įgyvendinama pasitvirtinus 

išorinio giliavandenio uosto 

plėtros poreikiui Melnragėje) 

E NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

Parengtas projektas, identifikuojantis reikiamų priemonių 

diegimą Klaipėdos mieste esančiai centrinei automobilių 

transporto jungčiai, kuri bus priskirta IX B koridoriaus 

tęsiniui iki KVJU, rezervuotos teritorijos (jei būtina) 

projekte numatytų priemonių taikymui 

SM Savivaldybė 

(Klaipėdos m.) 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 m
. 

Prašome detalizuoti rezultatuose nurodomo 

„parengto projekto“ rūšį ir statusą, LRBP SĮP 

nurodant ar tai bus TPD ar galimybių studija? 

 

Papildomai pažymime, kad turi būti 

nustatomas trumpesnis įgyvendinimo terminas 

– 2025 m. 

 
229 Siekiant pagerinti 

Klaipėdos miesto, KVJU 

ir Klaipėdos laisvosios 

ekonominės zonos (toliau 

– LEZ) teritorijos 

susisiekimą su 

automobilių kelių 

tarptautiniu (IX B) 

koridoriumi ir kitais 

valstybinės reikšmės 

keliais, numatyti 

Statybininkų pr. jungties 

(Lypkių g.) su Klaipėdos 

LEZ įrengimą ir krašto 

kelio Nr. 141 Kaunas–

Jurbarkas–Šilutė–

Klaipėda ruožo nuo 222 

iki 228 km rekonstravimą 

Numatyti Statybininkų pr. 

jungties (Lypkių g.) su 

Klaipėdos LEZ įrengimą ir 

krašto kelio Nr. 141 Kaunas–

Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 

rekonstravimą 

E NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

Parengti teritorijų planavimo dokumentai, rekonstravimo 

projektai Statybininkų pr. jungties (Lypkių g.) su 

Klaipėdos LEZ rekonstravimui/įrengimui ir krašto kelio 

Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ruožo nuo 

222 iki 228 km rekonstravimui. Įrengta kokybiška 

Klaipėdos LEZ, Klaipėdos miesto ir KVJU jungtis su IX 

B koridoriumi 

SM Savivaldybė 

(Klaipėdos m.), 

LAKD 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), kitų finansavimo 

šaltinių lėšos 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

230 Siekiant pagerinti Šiaulių 

LEZ teritorijos ir Šiaulių 

oro uosto susisiekimą su 

tarptautiniais ir 

nacionaliniais koridoriais, 

sujungti šias teritorijas su 

jau suformuota 

automobilių kelių 

transporto jungtimi 

magistraliniame kelyje A9 

Panevėžys–Šiauliai 

Parengti techninį projektą 

trūkstamos jungties įrengimui, 

jį įgyvendinti 

E NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

Įgyvendinti Kelio nuo industrinio parko teritorijos iki A9 

Panevėžio-Šiaulių kelio (Kairių aplinkkelio) specialiojo 

plano sprendiniai. Šaulių LEZ, Šiaulių oro uostas 

sujungtas kokybiška susisiekimo jungtimi su jau 

suformuota automobilių kelių transporto jungtimi 

magistraliniame kelyje A9 Panevėžys–Šiauliai, 

užtikrintas Nacionalinio koridoriaus pasiekiamumas 

LAKD Savivaldybės 

(Šiaulių r., 

Šiaulių m.) 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldybių 

lėšos 

2030 

m. 
 

232 [...] numatyti kelio A4 

ruožo nuo sankryžos su 

Gunkliškių gatve iki 

sankryžos su Savanorių 

prospektu rekonstravimą 

didinant transporto 

pralaidumą 

Parengti A4 ruožo nuo 

sankryžos su Gunkliškių gatve 

iki sankryžos su Savanorių pr. 

rekonstravimo projektą 

E NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

SMPP: 10-001-

05-03-01 PP 

Gerinant Vilniaus miesto bei valstybinės reikšmės 

magistralinių kelių A1 ir A19 jungtis su valstybinės 

reikšmės magistraliniais keliais A16 Vilnius–Prienai–

Marijampolė ir A4 Vilnius–Varėna–Gardinas, 

sutampančiu su perspektyvoje formuojamu nauju 

nacionalinės reikšmės koridoriumi Vilnius–Alytus–

Lazdijai, parengtas projektas magistralinio kelio A4 ruožo 

rekonstravimui, didinant transporto pralaidumą 

LAKD Savivaldybė 

(Vilniaus m.) 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldybių 

lėšos 

2030 

m. 
 

233 

 

Atlikti naujos Vilniaus 

miesto automobilių kelių 

jungties su magistraliniu 

keliu A1 Vilnius–Kaunas–

Klaipėda galimybių ir 

poreikio analizę, kuri 

leistų įvertinti teikiamą 

socialinę naudą ir 

investicijų 

atsiperkamumą. 

Pasitvirtinus poreikiui 

pradėti planavimo etapus 

ir kartu keisti valstybinės 

reikšmės rajoninio kelio 

Nr. 5212 Vilnius–

Čekoniškės–Sudervė 

reikšmę į krašto reikšmės 

kelią nustatant aukštesnę 

kelio kategoriją 

 

Atlikti poreikio ir galimybių 

analizę (leisiančią įvertinti 

teikiamą socialinę naudą ir 

investicijų atsiperkamumą) 

naujos Vilniaus miesto gatvių 

jungties su magistraliniu keliu 

A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 

įrengimui 

K NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

 SMPP: 10-001-

05-03-01 PP 

Atlikta naujos Vilniaus miesto automobilių kelių jungties 

įrengimo galimybių ir poreikio analizė (įvertinta socialinė 

nauda, investicijų atsiperkamumas). 

Savivaldy

bė 

(Vilniaus 

m.) 

Savivaldybė 

(Vilniaus r.), 

LAKD 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldybių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Parengti teritorijų planavimo, 

techninio projektavimo 

dokumentus jungties įrengimui, 

atlikti rajoninio kelio Nr. 5212 

Vilnius–Čekoniškės–Sudervė 

koybinį įvertinimą dėl atitikimo 

aukštesnei kelio kategorijai bei 

parengti dokumentaciją 

rajoninio kelio Nr. 5212 

keitimui į krašto kelio statusą 

E NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

 SMPP: 10-001-

05-03-01 PP 

Pasitvirtinus poreikiui, pradėti rengti jungties įrengimui 

teritorijų planavimo (įskaitant teritorijų rezervavimo 

visuomenės poreikiams klausimus), techninio 

projektavimo dokumentai, įvertintos sąlygos ir reikiamos 

priemonės valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5212 

Vilnius–Čekoniškės–Sudervė keitimui į krašto kelio 

statusą (siekiant užtikrinti aukštesnei kelio kategorijai 

keliamus reikalavimus) 

LAKD savivaldybės 

(Vilniaus m., 

Vilniaus r.) 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

234 Suplanuoti ir įrengti 

automobilių kelių jungtis 

su visomis naujomis 

geležinkelio stotimis bei 

atsiradus poreikiui su 

naujo oro uosto terminalu 

Taikyti sprendinių 243, 244, 

245 priemones 

       
 

235 

 

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 

K Nenumatyta Identifikuotas poreikis naujos institucijos, 

koordinuojančios autonominių transporto priemonių 

įvedimą šalyje, įsteigimui 

SM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Parengti valstybės politiką 

formuojančius ir kt. teisės 

aktus, apibrėžiančius 

autonominių transporto 

priemonių naudojimą šalyje 

T Nenumatyta Parengta teisinė bazė autonominių transporto priemonių 

šalyje įvedimui 

SM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

236 

 

 

[...] skirti didelį dėmesį 

prioritetinių aplinkkelių 

plėtros metodikos 

parengimui, aplinkkelių 

planavimui, o taip pat 

įgyvendinti šiuos 

aplinkkelius 

 

 

Parengti aplinkkelių plėtros ir 

įrengimo metodiką 

K NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

 SMPP: 10-001-

05-03-01 PP, 

susijusi su 10-

001-05-03-07 

(RE) PP 

Parengta metodika aplinkkelių įrengimo prioritetinei eilei LAKD 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

Parengti teritorijų planavimo, 

techninio projektavimo 

dokumentus aplinkkelių 

įrengimui 

E NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

 SMPP: 10-001-

05-03-01 PP, 

susijusi su 10-

001-05-03-07 

(RE) PP 

Parengti teritorijų planavimo, techninio projektavimo 

dokumentai aplinkkelių įrengimui 

SM LAKD, 

savivaldybės 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldybių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Įrengti 11 aplinkkelių E NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

 SMPP: 10-001-

05-03-01 PP, 

susijusi su 10-

001-05-03-07 

(RE) PP 

Metodikos pagrindu įrengti Vilniaus pietinis (II etapas), 

Radviliškio ir Karčemų, Klaipėdos pietinis, Šiaulių 

šiaurės rytų, Kuršėnų vakarinis, Trakų pietinis, Utenos 

pietrytinis, Zarasų pietrytinis, Raudondvario vakarinis, 

Žaslių rytinis, Anykščių šiaurinis aplinkkeliai 

LAKD SM, 

savivaldybės 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), KPPP lėšos 

2030 

m. 
 

237 Suplanuoti Vilniaus 

pietinio aplinkkelio III 

etapą 

Parengti atitinkamo lygmens ir 

rūšies teritorijų planavimo 

dokumentus Vilniaus pietinio 

aplinkkelio III etapui 

E NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

SMPP: 10-001-

05-03-01 PP, 

susijusi su 10-

001-05-03-07 

(RE) PP 

Parengti aplinkkelio trasą nustatantys dokumentai, 

atliktos teritorijų rezervavimo valstybės poreikiams 

procedūros 

SM Savivaldybės 

(Vilniaus r., 

Vilniaus m.), 

LAKD 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

238 Rezervuoti teritorijas 

aplinkkeliams, kurie 

nenumatyti tarp šiame 

dokumente pateiktų 

prioritetinių, tokiu būdu 

sudarant galimybę 

aplinkkelių planavimui ir 

įgyvendinimui po 2030 m. 

Rezervuoti LR BP brėžinyje 

„Kompleksinė infrastruktūra ir 

teritorijų rezervavimas 

valstybės poreikiams“ 

pažymėtas rezervuojamas 

teritorijas perspektyviniams 

aplinkkeliams 

(neprioritetiniams) 

S NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

SMPP: 10-001-

05-03-01 PP, 

susijusi su 10-

001-05-03-07 

(RE) PP 

Išlaikomos neužstatytos teritorijos perspektyvinių 

aplinkkelių (neprioritetinių) gyv. vietovėms įrengimui: 

Druskininkų, Veisiejų, Seirijų, Alytaus, Simno, Birštono, 

Vilkaviškio, Pilviškių, Kybartų, Šakių, Kudirkos 

Naumiesčio, Jurbarko, Tauragės, Žemaičių Naumiesčio, 

Pagėgių, Viešvilės, Šilutės, Švėkšnos, Jonavos, Kėdainių, 

Ramygalos, Nemenčinės, Pabradės, Švenčionių, 

Ukmergės, Panevėžio, Biržų, Pandėlio, Mažeikių, 

Naujosios Akmenės, Kretingos, Rietavo, Varnių, 

Laukuvos, Molėtų 

Savivaldy

bės 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldybių 

lėšos 

2030 

m. 
 

238  

241, 242 

 

Siekiant darnaus 

vystymosi tikslų ir 

didėjančio šalies 

Įgyvendinti Vilnius-Klaipėda 

geležinkelio elektrifikavimo 

projektą: elektrifikuoti visą 

E SMPP: 10-001-

06-01-01 PP 

Elektrifikuotas Vilniaus geležinkelio mazgas, Kaišiadorys 

– Klaipėda ruožas bei intensyviau naudojama 

geležinkelio linijų dalis 

LTG infra SM Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

konkurencingumo 

tarptautiniame kontekste, 

iki 2030 m. elektrifikuoti 

intensyviausiai 

eksploatuojamas 

geležinkelio linijas [...] 

 

likusį IX B geležinkelio 

koridoriaus ruožą Kaišiadorys–

Kaunas–Šiauliai–Klaipėda, 

Vilniaus mazgą (Kyviškės–

Vaidotai–Valčiūnai–Paneriai ir 

Vilnius–Kirtimai–Valčiūnai), 

parengti geležinkelio linijų IX 

D koridoriuje Kaunas–LR 

valstybinė siena su Rusijos 

Federacija (Kaunas–Kybartai) 

elektrifikavimo projektą bei jį 

įgyvendinti 

valstybės biudžeto 

(SM), LTG infra lėšos 

Reelektrifikuoti Vilnius–

Kaunas geležinkelio ruožą, 

pritaikant kontaktinį tinklą 

krovininiam transportui 

E SMPP: 10-001-

06-01-01 PP 

Įgyvendinta 104 km ruožo reelektrifikacija, siekiant 

pritaikyti tinklą krovininiam transportui ir taip prisidėti 

prie CO2 mažinimo 

LTG infra SM Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), LTG infra lėšos 

2026 

m. 
 

243, 246, 

247 

Įgyvendinti ES TEN-T 

Šiaurės jūros–Baltijos 

jūros pagrindinio tinklo 

koridoriaus ruožą „Rail 

Baltica“ (I šiaurė / pietūs 

koridorius Talinas–Ryga– 

Panevėžys–Kaunas–

Vilnius–Varšuva) [...] 

Parengti "Rail Baltica 

"geležinkelio linijos vystymo 

(specialiuosius) planus, 

projektavimo dokumentus, 

rezervuoti teritorijas valstybės 

reikmėms bei įrengti "Rail 

Baltica" geležinkelio liniją (I 

šiaurė / pietūs koridorius 

Talinas–Ryga– Panevėžys–

Kaunas–Vilnius–Varšuva), 

užtikrinant efektyvią greito 

susisiekimo ir nenutrūkstamą 

europinės vėžės (1435 mm) 

jungtį su Vilniaus oro uostu 

(stotele) tęsinyje nuo Vilniaus 

geležinkelio stoties bei 

sujungimą su vystomais 

Vilniaus ir Kauno viešaisiais 

logistikos centrais (jų 

įvairiarūšiais terminalais) 

E SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 5.3 

užd. 5.3.2 

rodiklis 

Parengta visa reikiama dokumentacija "Rail Baltica" 

projekto įgyvendinimui, rezervuotos teritorijos valstybės 

reikmėms, įgyvendintas "Rail Baltica" projektas 

SM LTG infra Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

244, 245 „Rail Baltica“ 

geležinkelio linijoje 

Vilniaus ir Kauno esamas 

geležinkelio stotis, taip pat 

ties Panevėžio miestu 

numatytą naują 

geležinkelių stotį, priskirti 

prie tarptautinio lygmens 

stočių 

 

 

Parengti nustatantį geležinkelio 

stočių atitinkamiems 

lygmenims (tarptautiniam ir 

regioniniam) keliamus 

bendruosius ir specialiuosius 

reikalavimus dokumentą 

(įskaitant stočių pritaikymo 

SPTŽ bei daugiarūšio 

pasiekiamumo reikalavimus) 

S SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

Parengtos gairės ir reikalavimai pagal atitinkamus 

lygmenis stočių pertvarkymui/naujų įrengimui, įskaitant 

daugiarūšį stočių pasiekiamumą viešuoju transportu, 

dviračiais, mikromobilumo priemonėmis, pėsčiomis 

SM 
 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2025 

m. 
 

Parengti bei įgyvendinti 

Vilniaus ir Kauno esamų 

geležinkelio stočių 

modernizavimo (pritaikymo 

tarptautinio lygmens 

reikalavimams) projektus, 

užtikrinant SPTŽ tinkamas 

judėjimo sąlygas ir stočių 

daugiarūšį pasiekiamumą 

E SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

 NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

Modernizuotos Vilniaus ir Kauno esamos geležinkelio 

stotys, užtikrinančios atitikimą tarptautinio lygmens 

geležinkelio stočių statusui 

LTG infra SM, 

Savivaldybės 

(Vilniaus m., 

Kauno m.) 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Parengti naujos geležinkelio 

stoties (tarptautinio lygmens) 

ties Panevėžio miestu įrengimo 

projektą bei jį įgyvendinti, 

užtikrinant SPTŽ tinkamas 

judėjimo sąlygas ir stoties 

daugiarūšį pasiekiamumą 

E SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

Įrengta nauja tarptautinė geležinkelio stotis ties Panevėžio 

miestu 

LTG infra SM, 

savivaldybės 

(Panevėžio m., 

Panevėžio r.) 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

244 Pasitvirtinus naujo oro 

uosto tarp Vilniaus ir 

Kauno miestų poreikiui 

bei rezervavus jam 

teritoriją, įrengti jame 

geležinkelio stotį sujungtą 

su „Rail Baltica“ linija 

Parengti naujos geležinkelio 

stoties naujajame 

tarptautiniame oro uoste 

(pasitvirtinus šio oro uostos 

poreikiui ir rezervavus jam 

teritorijas) įrengimo projektą ir 

jį įgyvendinti, užtikrinant SPTŽ 

tinkamas judėjimo sąlygas ir 

stoties daugiarūšį 

pasiekiamumą 

E SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

Parengtas ir įgyvendintas geležinkelio linijos vystymos 

planas, suplanuota ir įrengta nauja geležinkelio stotis 

naujajame oro uoste (pasitvirtinus poreikiui) 

SM LTG infra Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

244 Regioninio lygmens „Rail 

Baltica“ keleivių 

geležinkelio stotys ir 

stotelės pietų–šiaurės 

kryptimi suplanuotos 

Šeštokuose, 

Marijampolėje, Kazlų 

Rūdoje, Palemone 

(Kaunas), Kauno oro 

uoste, Jonavoje, 

Kėdainiuose ir 

Joniškėlyje; rytų–vakarų 

kryptimi (atšakoje 

Vilnius–Kaunas): 

Kaišiadoryse, Vievyje, 

Lentvaryje bei 

tarptautiniame Vilniaus 

oro uoste 

Parengti regioninio lygmens 12 

stočių įrengimo/atnaujinimo 

projektus, juos įgyvendinti, 

užtikrinant SPTŽ tinkamas 

judėjimo sąlygas ir stočių 

daugiarūšį pasiekiamumą 

E SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

"Rail Baltica" geležinkelio linijoje 

įrengtos/modernizuotos 12 regioninių geležinkelio stočių 

(stotelių) Šeštokuose, Marijampolėje, Kazlų Rūdoje, 

Palemone (Kaunas), Kauno oro uoste, Jonavoje, 

Kėdainiuose, Joniškėlyje, Kaišiadoryse, Vievyje, 

Lentvaryje bei tarptautiniame Vilniaus oro uoste 

SM LTG infra Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

248 Modernizuoti geležinkelių 

infrastruktūrą tarp Šiaulių 

ir Panevėžio, įskaitant 

keleivių terminalus bei 

geležinkelio linijos 

elektrifikavimą, pritaikyti 

ją keleivinių traukinių 

greičiui iki 160 km/h 

Parengti 1520 mm pločio vėžės 

geležinkelio linijos keleivių 

terminalų Panevėžys–

Radviliškis modernizavimo 

projektą ir įgyvendinti 

geležinkelio infrastruktūros 

modernizaciją tarp Šiaulių ir 

Panevėžio  

E SMPP: 10-001-

05-03-02 PP, 

10-001-06-01-

01 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys, 6 

strateginio 

tikslo 6.1 

uždavinys) 

Padidėjęs keleivių vežimo geležinkelio transportu greitis 

tarp Panevėžio ir Šiaulių miestų, padidėjęs geležinkelio 

transporto konkurencingumas privataus transporto 

atžvilgiu, sutrumpėjęs kelionės laikas, didesni keleivių 

srautai geležinkelių transportu 

LTG infra SM Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

249 Siekiant gerinti gyvenimo 

kokybę Klaipėdos mieste 

ir atsižvelgiant į KVJU 

plėtrą, reikalinga nukreipti 

uosto krovinius 

geležinkelių transporto 

aplinkkeliu, aplenkiant 

Klaipėdos miestą ir jo 

centrinę dalį 

Atlikti galimybių ir poreikio 

analizę Klaipėdos m. 

geležinkelių transporto 

aplinkkeliui įrengti, tikslinti 

trasą žemesnio lygmens 

teritorijų planavimo 

dokumentuose bei parengti 

techninio projektavimo 

dokumentus (pasitvirtinus 

S SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys, 

susiję su 6 

strateginio 

Nustatytos galimybės ir poreikis Klaipėdos m. 

geležinkelių transporto aplinkkelio įrengimui, parengta 

dokumentacija geležinkelių transporto aplinkkelio 

įrengimui (pasitvirtinus poreikiui), įrengtas geležinkelių 

transporto aplinkkelis. Būtina sąlyga geležinkelio 

aplinkkelio funkcijoms: nukrauti krovinių gabenimą į/iš 

KVJU per Klaipėdos m. ir kartu su esama geležinkelio IX 

B koridoriaus linija suformuoti žiedinį geležinkelio 

transporto miesto ir priemiestinį maršrutą keleiviams 

SM LTG infra, 

savivaldybės 

(Klaipėdos m., 

Klaipėdos r.) 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldybių 

lėšos 

2030 

m. 
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s 
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i (kai kur 

išvardintos 
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PPV 
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objektą, 
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onių 
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termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

poreikiui), įrengti Klaipėdos m. 

geležinkelių transporto 

aplinkkelį  

tikslo 6.1 

uždaviniu) 

vežti, sujungiant Klaipėdos miestą su Klaipėdos ir 

Kretingos rajonų gyvenvietėmis 

263 

 

Siekiant geresnės 

gyvenimo kokybės 

Klaipėdos mieste iškelti 

krovininių traukinių 

aptarnavimo infrastruktūrą 

iš Klaipėdos miesto 

centrinės stoties 

 

Atlikti stoties infrastruktūros 

iškėlimo ir uosto krovinių 

terminalo aptarnavimo 

alternatyvų analizę, vienodą 

prioritetą teikiant: gamtinių 

rekreacinių išteklių apsaugai ir 

jų teikiamoms ekosistemų 

paslaugoms, ekonominei 

naudai ir uosto 

konkurencingumui, ir 

užtikrinant Girulių miško 

išsaugojimą 

S SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys, 

susiję su 6 

strateginio 

tikslo 6.1 

uždaviniu) 

Išnagrinėta ir pasirinkta įvairiais aspektais (socialiniu, 

ekonominiu, aplinkosaugos) naudingiausia krovinių 

logistikos geležinkelio transportu alternatyva Klaipėdos 

miesto gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo atžvilgiu 

SM LTG infra, 

savivaldybės 

(Klaipėdos m., 

Klaipėdos r.) 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
Siūlome nustatyti operatyvesnį priemonių 

įgyvendinimo terminą – 2025 m. 

Išnagrinėjus alternatyvas, 

parengti žemesnio lygmens 

teritorijų planavimo 

dokumentus bei kitą susijusią 

dokumentaciją Klaipėdos 

miesto krovinių stoties 

infrastruktūros iškėlimui ir 

uosto krovinių terminalo 

aptarnavimui 

E SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys, 

susiję su 6 

strateginio 

tikslo 6.1 

uždaviniu) 

Parengta reikiama dokumentacija krovinių logistikos 

perkėlimui iš Klaipėdos m. centrinės dalies 

Savivaldy

bės 

(Klaipėdo

s m., 

Klaipėdos 

r.) 

LTG infra Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldybių 

lėšos 

2030 

m. 

252 Didinti IX B geležinkelio 

koridoriaus pralaidumą 

Rekonstruoti ruožus 

(vienkelius) tarpstočiuose 

Livintai–Gaižiūnai ir Plungė–

Šateikiai įrengiant antruosius 

kelius 

E SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

Parengti ir įgyvendinti geležinkelio modernizavimo 

projektai, padidėjęs geležinkelio kelių skaičius ir 

pralaidumas 

LTG infra 
 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), LTG infra lėšos 

2030 

m. 
 

253 [...] atlikti naujos greitojo 

geležinkelio linijos, 

jungiančios Kauną (per 

Kauną ir Vilnių) ir 

Klaipėdą, galimybių ir 

poreikio analizę, kuri 

leistų įvertinti teikiamą 

socialinę naudą ir 

investicijų 

atsiperkamumą. 

Atlikti naujos greitojo 

geležinkelio linijos, jungiančios 

Kauną (per Kauną ir Vilnių) ir 

Klaipėdą, galimybių ir poreikio 

analizę (galimybių studiją) ir 

įvertinti teikiamą socialinę 

naudą ir investicijų 

atsiperkamumą 

S SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

Atliktas naujos geležinkelio linijos poreikio (teikiamos 

socialinės naudos ir investicijų atsiperkamumo) 

vertinimas, identifikuotos naujos greitojo geležinkelio 

linijos įrengimo galimybės ir poreikis  

SM LTG infra Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

255 Siekiant įveiklinti 

rekreacinius išteklius ir 

stiprinti Utenos ryšius su 

Vilniumi ir Kaunu 

geležinkelių transportu, 

užtikrinti daugiarūšiškumą 

pervežant keleivius ir 

suteikti galimybę daugiau 

kaip 1 mln. šalies 

gyventojų greitai pasiekti 

Utenos regione vystomus 

rekreacinius ir kultūrinius 

objektus, svarstyti poreikį 

bei išnagrinėti galimybę 

Atlikti poreikio ir galimybių 

analizę (vertinant 

aplinkosauginį, socialinį, 

ekonominį aspektus) keleivinės 

geležinkelio stoties prie esamos 

geležinkelio linijos Utenos 

mieste įrengimui 

S SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys, 

susiję su 6 

strateginio 

tikslo 6.1 

uždaviniu) 

Atliktas naujos geležinkelio stoties poreikio ir galimybių 

(aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu aspektais) 

įvertinimas, identifikuotas naujos geležinkelio stoties 

Utenos mieste įrengimo poreikis 

SM VRM, LTG 

infra 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

(aplinkosauginiu, 

socialiniu ir ekonominiais 

aspektais) įrengti 

keleivinę geležinkelio 

stotį Utenos mieste 

256 

 

Švenčionėliai–Utena 

geležinkelio liniją 

pritaikyti didesniam 

keleivinių traukinių 

važiavimo greičiui 

 

Atlikti geležinkelio linijos 

kokybinę analizę dėl 

geležinkelio linijos 

Švenčionėliai-Utena trūkumų, 

neleidžiančių išvystyti didesnių 

geležinkelio transporto greičių 

ir užtikrinti saugaus eismo 

S SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys, 

susiję su 6 

strateginio 

tikslo 6.1 

uždaviniu) 

Identifikuoti numatomai funkcijai atlikti geležinkelio 

linijos Švenčionėliai-Utena trūkumai 

LTG infra SM, VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2025 

m. 
 

Parengti geležinkelio linijos 

modernizavimo 

(rekonstravimo, remonto) 

projektus ir atlikti geležinkelio 

linijos modernizavimą 

E SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys, 

susiję su 6 

strateginio 

tikslo 6.1 

uždaviniu) 

Parengtas ir įgyvendintas geležinkelio linijos 

Švenčionėliai-Utena modernizavimo projektas bei 

padidėjęs geležinkelio transporto greitis, padidėję 

geležinkelio keleivių srautai 

LTG infra 
 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

257 Įveiklinti geležinkelio 

liniją Švenčionėliai–Utena 

atliekų ir biokuro vežimui 

iš Utenos regiono į 

Vilniaus kogeneracinę 

jėgainę geležinkelių 

transportu 

Taikyti sprendinio 256 

priemones 

       
 

258 Siekiant Alytaus miesto ir 

jo pramoninės zonos 

naudojimo efektyvumo, 

Alytaus regiono keleivių 

kelionių daugiarūšiškumo, 

sujungiant šį regioną su 

vienu iš tarptautines 

susisiekimo paslaugas 

teikiančių urbanistinių 

centrų, įrengti 

geležinkelio jungtį 

Alytus–Kaunas arba 

Alytus–Vilnius 

(sujungiant su esama 

geležinkelio linija 

Valkininkuose) 

Atlikti ekonominį (alternatyvų) 

vertinimą geležinkelio linijos 

įrengimui (sujungiant Alytų su 

Kauno miestu arba Vilniaus 

miestu), pasirinktos 

alternatyvos pagrindu parengti 

geležinkelio jungties įrengimui 

teritorijų planavimo, 

projektavimo dokumentus, 

įrengti geležinkelio jungtį 

Alytus–Kaunas arba Alytus–

Vilnius (sujungiant su esama 

geležinkelio linija 

Valkininkuose) 

K SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys, 

susiję su 6 

strateginio 

tikslo 6.1 

uždaviniu) 

Identifikuota ekonomiškai pagrįsta Alytaus miesto bei 

regiono jungtis su vienu iš tarptautines susisiekimo 

paslaugas teikiančių urbanistinių centrų (Kauno miestu 

arba Vilniaus miestu), įrengta nauja užtikrinanti Alytaus 

regiono junglumą su šalies metropoliniais (sostinės arba 

transnacionalinių ryšių) centrais geležinkelio transporto 

jungtis 

SM LTG infra, 

savivaldybės 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

258 

 

Užtikrinti Alytų ir 

Marijampolę jungiančios 

geležinkelio linijos 

atkarpos Alytus–Šeštokai 

funkcionavimą ir 

palaikymą, orientuojantis į 

krovinių gabenimą ir 

Atlikti Alytų ir Marijampolę 

jungiančios geležinkelio linijos 

atkarpos Alytus–Šeštokai 

kokybinę analizę dėl trūkumų, 

neleidžiančių išvystyti didesnių 

geležinkelio transporto greičių 

ir užtikrinti saugaus eismo 

K SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys, 

susiję su 6 

Identifikuoti numatomai funkcijai atlikti geležinkelio 

linijos Alytus–Šeštokai trūkumai 

LTG infra 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2025 

m. 
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Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 
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i (kai kur 

išvardintos 
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Pvz. pagal 
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už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
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mi kiti 
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Finansavimo šaltiniai 
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onių 
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dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Alytaus junglumą su „Rail 

Baltica“ trasa 

 

strateginio 

tikslo 6.1 

uždaviniu) 

Parengti geležinkelio linijos 

modernizavimo 

(rekonstravimo, remonto) 

projektus bei atlikti 

geležinkelio linijos 

modernizavimą 

E SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys, 

susiję su 6 

strateginio 

tikslo 6.1 

uždaviniu) 

Parengtas ir įgyvendintas geležinkelio linijos Alytus–

Šeštokai modernizavimo projektas, pritaikytas saugiam ir 

efektyviam krovinių gabenimui ir Alytaus miesto 

junglumui su tarptautiniu susisiekimo objektu - "Rail 

Baltica" geležinkeliu 

LTG infra 
 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

259 Įveiklinti esamą 

geležinkelio liniją 

Šeštokai–Alytus, atliekų ir 

biokuro vežimui iš 

Alytaus bei Marijampolės 

regionų į Kauno 

kogeneracinę jėgainę 

geležinkelių transportu 

Taikyti sprendinio 258 

priemones 

       
 

260 Atlikti naujos geležinkelio 

linijos Druskininkai–

Kabeliai įrengimo, 

galimybių ir poreikio 

analizę atsižvelgiant į 

rekreacinio koridoriaus 

Druskininkai–Varėna–

Trakai–Vilnius–Ignalina–

Zarasai–Latvijos siena 

vystymą ir 

perspektyvinius 

poilsiautojų bei turistų 

srautus, taip pat svarstyti 

poreikį bei galimybę 

geležinkelio liniją tęsti iki 

Baltarusijos sienos [...] 

Atlikti naujos geležinkelio 

linijos Druskininkai–Kabeliai ir 

linijos, sujungsiančios Lietuvos 

regioninio ir rekreacinio 

lygmens geležinkelio koridorių, 

įrengimo poreikio ir galimybių 

analizę bei rezervuoti teritorijos 

šių jungčių įrengimui teritorijų 

planavimo dokumentuose 

(pasitvirtinus poreikiui) 

E SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys, 

susiję su 6 

strateginio 

tikslo 6.1 

uždaviniu) 

Identifikuotas poreikis ir galimybės perspektyvinių naujų 

geležinkelio linijų Druskininkai–Kabeliai ir Lietuvos 

regioninio ir rekreacinio lygmens geležinkelio koridoriuje 

įrengimui, atsižvelgiant į rekreacinio koridoriaus vystymą 

ir perspektyvinius poilsiautojų bei turistų srautus, atliktas 

linijų suplanavimas teritorijų planavimo dokumentuose 

(pasitvirtinus poreikiui) 

SM VRM, LTG 

infra, 

savivaldybės 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

261 Įvertinus poreikį ir 

galimybes suplanuoti 

geležinkelio jungtį tarp 

Kauno intermodalinio 

terminalo ir Kauno LEZ 

Įvertinti poreikį ir galimybes 

geležinkelio jungties įrengimui 

tarp Kauno intermodalinio 

terminalo ir Kauno LEZ bei 

parengti teritorijų planavimo, 

projektavimo dokumentus 

jungties įrengimui  

E SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys, 

susiję su 6 

strateginio 

tikslo 6.1 

uždaviniu) 

Parengta poreikio ir galimybių analizė, dokumentacija 

geležinkelio jungties tarp Kauno intermodalinio terminalo 

ir Kauno LEZ įrengimui (pasitvirtinus poreikiui) 

SM LTG infra, 

Kauno LEZ 

valdytojai, 

savivaldybės 

(Kauno m., 

Kauno r.) 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), kitų finansavimo 

šaltinių lėšos 

2030 

m. 
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Pasitvirtinus išorinio 

giliavandenio uosto 

plėtros poreikiui 

Melnragėje, užtikrinti 

geležinkelio jungtį tarp 

išorinio giliavandenio jūrų 

uosto Klaipėdos mieste 

ties Melnrage ir 

Taikyti sprendinio 228 

priemonę 

       
 

Parengti teritorijų planavimo 

dokumentus ir rezervuoti 

sausumos teritorijas 

geležinkelio jungties įrengimui 

tarp išorinio giliavandenio jūrų 

uosto Klaipėdos mieste ties 

E SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys, 

Parengti teritorijų planavimo dokumentai, rezervuotos 

teritorijos geležinkelio jungčiai tarp išorinio giliavandenio 

jūrų uosto Klaipėdos mieste ties Melnrage ir tarptautinio 

IX B geležinkelio koridoriaus (pasitvirtinus išorinio 

giliavandenio uosto plėtros poreikiui Melnragėje) 

SM KVJUD, LTG 

infra, 

savivaldybė 

(Klaipėdos m.) 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), kitų finansavimo 

šaltinių lėšos 

2030 

m. 
Siūlome šį sprendinį pašalainti iš LRBP SĮP, 

jeigu sprendinys būtų paliktas prašome 

priemonės pavadinime detalizuoti kokie TPD 

turėtų būti parengti, tiksliai įvardinant šiuos 

dokumentus: Klaipėdos miesto savivaldybės 

bendrasis planas ar kt. 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

tarptautinio IX B 

geležinkelio koridoriaus 

 

Melnrage ir tarptautinio IX B 

geležinkelio koridoriaus 

(pasitvirtinus išorinio 

giliavandenio uosto plėtros 

poreikiui Melnragėje) 

susiję su 6 

strateginio 

tikslo 6.1 

uždaviniu) 

Siūlome sutrumpinti numatytą įgyvendinimo 

terminą iki 2025 m. 
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Užtikrinti Klaipėdą ir 

Tauragę jungiančios 

geležinkelio linijos 

funkcionavimą ir 

palaikymą, orientuojantis į 

krovinių gabenimą ir 

Tauragės bei kitų šalia 

esančių regionų junglumą 

su KVJU 

 

Atlikti Klaipėdą ir Tauragę 

jungiančios geležinkelio linijos 

funkcionavimo poreikio, 

krovinių srautų, kokybinę 

analizę, orientuojantis į 

krovinių gabenimą - parengti 

galimybių studiją 

K SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys, 

susiję su 6 

strateginio 

tikslo 6.1 

uždaviniu) 

Parengta galimybių studija, identifikuotos galimybės ir 

poreikis krovinių gabenimui geležinkelio linija Klaipėda-

Tauragė 

SM LTG infra Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2025 

m. 
 

Parengti geležinkelio linijos 

modernizavimo 

(rekonstravimo, remonto) 

projektus ir atlikti geležinkelio 

linijos modernizavimą (esant 

poreikiui) 

E SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys, 

susiję su 6 

strateginio 

tikslo 6.1 

uždaviniu) 

Parengtas ir įgyvendintas geležinkelio linijos, jungiančios 

Klaipėdą ir Tauragę modernizavimo projektas, padidėjęs 

geležinkelio transporto greitis, padidėję geležinkelio 

krovinių ir keleivių srautai 

LTG infra SM Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

265 Įveiklinti nenaudojamas 

keleivines stotis ir 

atnaujinti keleivių vežimą 

Tauragę ir Klaipėdą 

jungiančia geležinkelio 

linija, kuri suteiktų 

galimybę regionų 

gyventojams rinktis 

keliones geležinkelių 

transportu 

Parengti Tauragę ir Klaipėdą 

jungiančioje geležinkelio 

linijoje esančių geležinkelio 

keleivinių stočių sutvarkymo 

(rekonstravimo, remonto) 

projektus bei juos įgyvendinti 

E SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

 NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys, 

susiję su 6 

strateginio 

tikslo 6.1 

uždaviniu) 

Sutvarkytos ir pritaikytos naudojimui keleivinės 

geležinkelio stotys Tauragę ir Klaipėdą jungiančioje 

geležinkelio linijoje, atnaujinti keleivių vežimai, didesnė 

keleivių, atvykstančių į Klaipėdos miestą geležinkelių 

transportu, dalis 

SM LTG infra, 

LGT Link 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

266  
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Oro transporto plėtros 

srityje įgyvendinti esamų 

tarptautinių Vilniaus, 

Kauno ir Palangos oro 

uostų modernizavimą ir 

procesų efektyvinimą, 

orientuojantis į keleivių 

bei skrydžių krypčių 

skaičiaus didinimą 

 

 

 

Parengti Vilniaus, Kauno ir 

Palangos oro uostų 

modernizavimo projektus ir 

atlikti jų modernizavimą 

E SMPP: 10-001-

05-03-03 PP 

 NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

Modernizuoti 3 esami tarptautiniai oro uostai bei 

užtikrinti didesni keleivių srautų pajėgumai, padidėjęs 

keleivių terminalų pikinis pralaidumas 

LTOU SM Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto, 

LTOU lėšos 

2030 

m. 
 

Atsižvelgiant į poreikį 

atsisakyti Vilniaus oro uosto 

alternatyvaus kilimo–tūpimo 

tako įrengimo ir žemių 

rezervavimo kitoje nei oro 

uostas Liepkalnio g. pusėje 

S SMPP: 10-001-

05-03-03 PP 

 NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

Pakoreguoti teritorijų planavimo dokumentai SM Savivaldybės 

(Vilniaus m., 

Vilniaus r.), 

LTOU 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos 

2025 

m. 
 

Keleivių terminalą ir susijusią 

infrastruktūrą vystyti tiek 

esamoje vietoje, tiek rytinėje 

kilimo tūpimo tako pusėje 

E SMPP: 10-001-

05-03-03 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

Atlikta keleivių terminalo ir susijusios infrastruktūros 

plėtra, užtikrinanti didesnius keleivių srautus Vilniaus oro 

uoste 

LTOU SM Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Didinti skrydžių krypčių iš 

Lietuvos oro uostų skaičių 

S SMPP: 10-001-

05-03-03 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinio 

rodiklis (5.3.4.)) 

Pagerintas oro transporto junglumas su ES ir kt. 

valstybėmis, 30 proc. didesnis skrydžių krypčių skaičius 

(lyginant su 2019 m. duomenimis) 

LTOU SM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto, 

LTOU lėšos 

2030 

m. 
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Siekiant, kad vienas iš 

Lietuvos oro uostų taptų 

lyderiu Baltijos šalyse, iki 

2030 m. atlikti naujo 

tarptautinio oro uosto tarp 

Vilniaus ir Kauno 

galimybių ir poreikio 

analizę 

 

Atlikti naujo oro uosto tarp 

Vilniaus ir Kauno poreikio ir 

galimybių analizę (vertinimą), 

įvertinant faktinius ir 

perspektyvinius keleivių 

srautus, esamas rezervuotas 

teritorijas naujai oro uostų 

infrastruktūrai, esamų oro uostų 

pajėgumus bei jų plėtros 

galimybes 

K SMPP: 10-001-

05-03-03 PP 

 NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

Atlikta analizė (jos apimtyje įvertinant ir tai, kad 2030 m. 

numatoma užbaigti Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų 

keleivių aptarnavimo terminalų rekonstravimą, kurie 

padidins esamų Lietuvos oro uostų keleivių aptarnavimo 

pajėgumus) ir nustatytas/paneigtas poreikis naujo oro 

uosto įrengimo reikalingumui 

SM LTOU Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos 

2030 

m. 
 

Pasiteisinus prognozėms, 

parinkti ir rezervuoti tinkamą 

teritoriją bei pradėti naujo oro 

uosto planavimą ir 

projektavimą 

E SMPP: 10-001-

05-03-03 PP 

 NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

Pasiteisinus naujo oro uosto poreikiui, nustatyta ir 

rezervuota tinkama oro uosto įrengimui teritorija, pradėti 

rengti teritorijų planavimo, projektavimo dokumentai. Po 

teritorijos rezervavimo, dėl nenumatytų priežasčių, 

pasikeitus naujo oro uosto statybos poreikiui, rezervuota 

teritorija (pagrindus poreikį) gali būti panaudojama 

kitoms plyno lauko investicijoms. 

SM LTOU, 

savivaldybė (-

ės) 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos 

2030 

m. 
 

268 Plečiant krovinių 

logistikos galimybes oro 

transportu reikia išlaikyti 

bei stiprinti tarptautinį 

Šiaulių karinį oro uostą, 

orientuojantis į krovinių 

gabenimą oro transportu ir 

užtikrinant tam reikalingą 

infrastruktūrą 

Atlikti Šiaulių karinio oro uosto 

krovinių logistikos stiprinimui 

kokybinę analizę bei parengti 

Šiaulių karinio oro uosto 

modernizavimo ir plėtros 

projektą, jį įgyvendinti 

S SMPP: 10-001-

05-03-03 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

Atlikta esamos karinio oro uosto infrastruktūros analizė, 

parengtas Šiaulių karinio oro uosto, orientuojantis į 

krovinių gabenimą, plėtros projektas, įgyvendintos 

projekte numatytos priemonės, orientuotos į krovinių 

logistikos plėtros galimybes oro transportu 

SĮ Šiaulių 

oro uostas 

SM, 

savivaldybė 

(Šiaulių m.) 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto (SM 

ir KAM), savivaldybių 

lėšos 

2030 

m. 
 

269 Plėtoti veikiančius 

civilinius aerodromus 

siekiant juos panaudoti 

tarptautinio ir vietinio 

susisiekimo, sporto ir 

pramoginiams tikslams 

[...] 

Atlikti veikiančių aerodromų 

veiklos analizę ir galimybes, 

nustatyti konkrečias galimas 

įgyvendinti priemones 

alternatyviajai veiklai, jas 

įgyvendinti 

S SMPP: 10-001-

05-03-03 PP 

 NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

Atlikta aerodromų infrastruktūros analizė - atnaujinta 

Lietuvos civilinių aerodromų infrastruktūros 

modernizavimo galimybių studija. Nustatytos aerodromų 

plėtros, alternatyvios veiklos vykdymui reikiamos 

priemonės (rytų Lietuvoje – Ignalinos, Kyviškių, Molėtų, 

Paluknio, Rūdiškių, Utenos, Zarasų; pietų Lietuvoje – 

Alytaus, Druskininkų, Pociūnų, Sasnavos, S. Dariaus ir S. 

Girėno (Kaunas); vakarų Lietuvoje – Kartenos, 

Klaipėdos, Tauragės, Telšių; šiaurės Lietuvoje – Barysių, 

Mažeikių, Šeduvos; vidurio Lietuvoje – Biržų, Įstros, 

Rojūnų), išskyrus Nidos civilinį aerodromą, kurio 

funkcionavimas išlaikomas nenumatant jo plėtros).  

 Įrengta reikiama infrastruktūra ir pritaikytos teritorijos 

alternatyviajai veiklai (išskyrus Nidos civilinį 

aerodromą). Alternatyvi aerodromuose vykdoma veikla 

neturi trukdyti pagrindinei jų funkcijai. 

SM Aerodromų 

valdytojai 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto, kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

271  

271, 271.1 

 

 

[...] plėsti KVJU 

pajėgumus bei gerinti 

susisiekimo infrastruktūrą 

sausumoje 

 

Įgyvendinti KVJU vidinę 

(Pietinę) plėtrą 

E SMPP: 10-001-

05-03-04 PP 

(sprendžiamos 

5.3 užd. 1 

problemos 4.1 

Prioritetas teikiamas esamų uosto teritorijų išnaudojimui 

ir vidinei (pietinei) plėtrai ties Kiaulės nugaros sala, 

išnaudojus šias plėtros teritorijas tęsiama išorinė uosto 

plėtra. Įrengta infrastruktūra, suformuota teritorija, atlikti 

kranto gilinimo darbai. Padidėjusi vidutinė jūrų uoste 

KVJUD 
 

Uosto direkcijos 

nuosavos lėšos, kitų 

finansavimo šaltinių 

(privataus sektoriaus 

(koncesininko 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

 spręstina 

priežastis) 

NPP 5 

strateginio 

tikslo 5.4 

uždavinys) 

aptarnautų laivų bendroji talpa 20 proc. (iki 12 000), 

sukurtos naujos darbo vietos, padidėjęs eksportas 

/konkurso laimėtojo) 

lėšos 

Atlikti Klaipėdos uosto 

laivybos kanalo gilinimą ir 

krantinių rekonstrukciją 

E LTIP2030P: (1 

priedas. 

Projektų iki 

2030 m. sąrašas 

(projekto Nr. 

88)) 

Atliktas Klaipėdos uosto laivybos kanalo gilinimas iki 17 

m, krantinių rekonstrukcija/pritaikymas 17 m gyliui 

KVJUD 
 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto, kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2028 

m. 
 

Taikyti sprendinių 228, 264 

priemones 

       
 

271.2 Užtikrinti išorinio 

giliavandenio uosto 

(Melnragės ir Būtingės 

alternatyvų) plėtrai 

būtinos užnugarinės 

infrastruktūros teritorijų 

rezervavimą žemyninėje 

dalyje  

 

Rezervuoti teritorijas išoriniam 

giliavandeniam uostui ir kt. 

būtinajai infrastruktūrai - 

sausumos susisiekimo 

infrastruktūrai, Būtingėje 

S SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys, 

susiję su 6 

strateginio 

tikslo 6.1 

uždaviniu) 

Parengti teritorijų planavimo dokumentai, rezervuotos 

teritorijos naujai geležinkelio linijai Būtingė–Kūlupėnai, 

naujam geležinkelio kelynui tarp Šventosios ir Būtingės, 

naujai ar rekonstruojamai automobilių kelio jungčiai 

Būtingė–Darbėnai 

Savivaldy

bės 

(Palangos 

m., 

Kretingos 

r.) 

SM, LAKD, 

LTG infra 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldybių, 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšos 

2030 

m. 
Siūlome sutrumpinti numatytą įgyvendinimo 

terminą iki 2025 m. 

590 Taikyti sprendinių 228, 264 

priemones 

       
 

272 Esamas Klaipėdos miesto 

susisiekimo tinklas nėra 

pakankamai efektyvus ir 

darnus, [...], todėl kartu su 

uosto plėtra iki 2030 m. 

vystyti sausumos 

transporto infrastruktūrą 

siekiant išskaidyti ir 

nukreipti krovinių srautus 

nuo miesto teritorijos 

Taikyti sprendinių 228, 249, 

263 ir 264 priemones 

       
Nurodyta taikyti sprendinių 228 (Parengti 

atitinkamos rūšies ir lygmens teritorijų 

planavimo dokumentą sausumos kelių 

transporto jungčiai tarp šiaurinės KVJU dalies 

ir valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 

Klaipėda–Liepoja), 249 (Atlikti galimybių ir 

poreikio analizę Klaipėdos m. geležinkelių 

transporto aplinkkeliui įrengti, tikslinti trasą 

žemesnio lygmens teritorijų planavimo 

dokumentuose bei parengti techninio 

projektavimo dokumentus (pasitvirtinus 

poreikiui), įrengti Klaipėdos m. geležinkelių 

transporto aplinkkelį), 263 (Atlikti stoties 

infrastruktūros iškėlimo ir uosto krovinių 

terminalo aptarnavimo alternatyvų analizę, 

vienodą prioritetą teikiant: gamtinių 

rekreacinių išteklių apsaugai ir jų teikiamoms 

ekosistemų paslaugoms, ekonominei naudai ir 

uosto konkurencingumui, ir užtikrinant Girulių 

miško išsaugojimą) ir 264 (Parengti teritorijų 

planavimo dokumentus ir rezervuoti sausumos 

teritorijas geležinkelio jungties įrengimui tarp 

išorinio giliavandenio jūrų uosto Klaipėdos 

mieste ties Melnrage ir tarptautinio IX B 

geležinkelio koridoriaus (pasitvirtinus išorinio 

giliavandenio uosto plėtros poreikiui 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Melnragėje)) priemones. Pažymime, kad 

takant šias priemones gali būti stabdomi 2021 

metais patvirtinto Klaipėdos miesto BP 

šiaurinės dalies sprendiniai.  

Siūlome LRBP SĮP nekonkretizuoti 

sprendinių per E – erdvinius priemonių 

pobūdžius, o palikti apibendrintą S – 

strateginį pobūdį ar siekį. 

274  

274 [...] išvystyti ir pritaikyti 

tarptautinį vidaus vandenų 

kelią E41 Kaunas–

Klaipėda (Nemuno upė ir 

Kuršių marios) krovinių 

transportavimui 

 

Parengti Ilgalaikės laivybos 

Nemunu atnaujinimo programą 

(studiją) 

S SMPP: 10-001-

05-03-04 PP 

(sprendžiamos 

5.3 užd. 1 

problemos 4.2 

priežastis, 5.4 

uždavinio 1 

problemos 1 

priežastis ir 6.1 

uždavinio 3 

priežastis) 

Iki 2023 m. įvertintas keleivių ir krovinių judėjimo 

poreikis, laivybos kelių būklė, paslaugų lygis ir plėtros 

galimybės bei išanalizuota galimybė sukurti darnią, 

konkurencingą turistinio ir krovininio vandens transporto 

sistemą visame vidaus vandenų kelių tinkle nuo Nemuno 

aukštupio iki žemupio. Sukurta efektyvi turistinė ir 

krovininė vidaus vandenų transporto sistema. 

VVKD SM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2025 

m. 
 

275 Įgyvendinti projektą "TEN-T 

tinklo kelio E41 

modernizavimas" ir užtikrinti 

vidaus vandenų projektinius 

matmenis, vystyti tarptautinį 

vidaus vandenų kelią E41 

Kaunas–Klaipėda atsižvelgiant 

į Ilgalaikės laivybos Nemunu 

atnaujinimo programą ir 

vandensaugos tikslus 

S SMPP: 10-001-

05-03-04 PP 

(sprendžiamos 

5.3 užd. 1 

problemos 4.2 

priežastis, 5.4 

uždavinio 1 

problemos 1 

priežastis ir 6.1 

uždavinio 3 

priežastis) 

Įgyvendinti TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimo 

darbai, pagerintas (modernizuotas) vidaus vandenų kelias 

Nemuno upės 205,60 km ruože, užtikrinti vandens kelio 

garantiniai matmenys, sumažinta krantų bei upės dugno 

erozija, pagerinti laivybos pajėgumai, vandens transporto 

eismo sauga. 

VVKD SM Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), kitų finansavimo 

šaltinių lėšos 

2030 

m. 
 

274 Vystyti keleivinę ir 

pramoginę laivybą visuose 

vidaus vandenų keliuose 

bei laivybai tinkamuose 

vandens telkiniuose, 

įvertinti ir pagrįsti 

prieplaukų plėtros 

potencialą (atliekant 

Taikyti sprendinio 274 

priemones 
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Priemon

ės 
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(S - 
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nis, E- 
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T- 
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sąsaja su kitais 
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Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
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mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

277 galimybių ir poreikio 

analizę, kuri leistų 

įvertinti teikiamą socialinę 

naudą ir investicijų 

atsiperkamumą) 

 

Numatyti naujų 

prieplaukų/uostų įrengimą ar 

esamų modernizavimą ir 

išlaikymą (atliekant galimybių 

ir poreikio analizę, kuri leistų 

įvertinti teikiamą socialinę 

naudą ir investicijų 

atsiperkamumą) 

E SMPP: 10-001-

05-03-04 PP 

(sprendžiamos 

5.3 užd. 1 

problemos 4.2 

priežastis, 5.4 

uždavinio 1 

problemos 1 

priežastis ir 6.1 

uždavinio 3 

priežastis) 

Vykdoma ekonomiškai grįsta prieplaukų plėtra ir 

modernizavimas Kaune, Jurbarke, Uostadvaryje, Vilniuje, 

Jonavoje, Druskininkuose, Neringos savivaldybėje ir 

kitose teritorijose pagrindus jų potencialą 

SM VVKD, 

savivadybės 

(Kauno m., 

Kauno r., 

Jurbarko r.,  

Šilutės r., 

Vilniaus m., 

Jonavos r., 

Druskininkų, 

Neringos) 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), kitų finansavimo 

šaltinių lėšos 

2030 

m. 
 

276 Esant techninėms 

galimybėms Karaliaus 

Vilhelmo kanalą pritaikyti 

krovininei laivybai, taip 

užtikrinant alternatyvią 

krovinių gabenimo 

galimybę į KVJU, kai 

laivyba ribojama Kuršių 

mariose 

Atlikti Karaliaus Vilhelmo 

kanalo techninių pajėgumų 

analizę ir pritaikyti Karaliaus 

Vilhelmo kanalą krovininei 

laivybai, užtikrinant 

alternatyvią krovinių gabenimo 

galimybę į KVJU 

K SMPP: 10-001-

05-03-04 PP 

(sprendžiamos 

5.3 užd. 1 

problemos 4.1 

priežastis) 

 NPP 5.4 užd. (1 

problemos 1 

priežastis) 

Atliktas Karaliaus Vilhelmo kanalo techninių galimybų 

įvertinimas (galimybių studija) - parengta atnaujinimo 

programa. Įrengtos priemonės Karaliaus Vilhelmo kanalo 

pritaikymui krovininei laivybai, vykdomas krovinių 

gabenimas kanalu, kai laivyba ribojama Kuršių mariose 

SM VVKD, , AM, 

KM (KPO), 

KAM, 

savivaldybės 

(Klaipėdos m., 

Klaipėdos r., 

Šilutės r. ), 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

278 

 

Plėsti eksploatuojamų 

valstybinės reikšmės 

vidaus vandens kelių ilgį 

pritaikant laivybai, kai 

prioritetas teikiamas 

krovininei laivybai 

 

Parengti krovininės laivybos 

vystymui Nemuno upe nuo 

Kauno iki valstybės sienos su 

Baltarusijos Respublika, Neries 

upe – nuo Kauno iki Jonavos, 

Nevėžio upe – iki Kėdainių 

poreikio ir galimybių analizę 

(studiją) 

K SMPP: 10-001-

05-03-04 PP 

(sprendžiamos 

5.3 užd. 1 

problemos 4.2 

priežastis, 5.4 

uždavinio 1 

problemos 1 

priežastis ir 6.1 

uždavinio 3 

priežastis) 

Įvertintas poreikis ir galimybės laivybos vystymui 

Nemuno upe iki valstybės sienos su Baltarusijos 

Respublika, Neries bei Nevėžio upėmis 

SM VVKD Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

Pasiteisinus poreikiui (įvertinus 

tarptautinio vidaus vandens 

kelio E41 išvystymą) 

suplanuoti krovininės laivybos 

vystymą Nemuno upe nuo 

Kauno iki valstybės sienos su 

Baltarusijos Respublika, Neries 

upe – nuo Kauno iki Jonavos, 

Nevėžio upe – iki Kėdainių 

E SMPP: 10-001-

05-03-04 PP 

(sprendžiamos 

5.3 užd. 1 

problemos 4.2 

priežastis, 5.4 

uždavinio 1 

problemos 1 

priežastis ir 6.1 

uždavinio 3 

priežastis) 

Parengtas Nemuno upės nuo Kauno iki valstybės sienos 

su Baltarusijos Respublika, Neries upės – nuo Kauno iki 

Jonavos, Nevėžio upės – iki Kėdainių pritaikymo 

krovininei laivybai projektas (projektai) 

SM VVKD Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

279 

 

Atsižvelgiant į 

vandensaugos tikslus 

vystyti įvairiarūšiškumą 

užtikrinančią krovininę 

prieplauką/uostą Kauno 

mieste sujungtą su 

automobilių kelių ir 

geležinkelio susisiekimo 

koridoriais 

Parengti galimybių studiją ir 

joje išnagrinėti ir įvertinti 

alternatyvas prieplaukos uosto 

įrengimui: 

  279.1. pirma alternatyva – 

Marvelės krovininės 

prieplaukos plėtra, įvertinant 

jos išvystymą, reikalingą uosto 

statusui įgyti su galimybe ją 

K SMPP: 10-001-

05-03-04 PP 

(sprendžiamos 

5.3 užd. 1 

problemos 4.2 

priežastis, 5.4 

uždavinio 1 

problemos 1 

priežastis ir 6.1 

Išnagrinėtos ir įvertintos alternatyvos prieplaukos uosto 

įrengimui: 

  279.1. pirma alternatyva – Marvelės krovininės 

prieplaukos plėtra, įvertinant jos išvystymą, reikalingą 

uosto statusui įgyti su galimybe ją prijungti prie 

geležinkelių transporto sistemos; 

  279.2. antra alternatyva – krovininės prieplaukos/uosto 

įrengimui parenkama kita vieta, kuri leistų užtikrinti 

SM VVKD Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
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Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

 prijungti prie geležinkelių 

transporto sistemos; 

  279.2. antra alternatyva – 

krovininės prieplaukos/uosto 

įrengimui parenkama kita vieta, 

kuri leistų užtikrinti krovininės 

prieplaukos įvairiarūšiškumą 

krovinių logistikoje. 

uždavinio 3 

priežastis) 

krovininės prieplaukos įvairiarūšiškumą krovinių 

logistikoje. 

Pasirinkus alternatyvą, parengti 

techninę dokumentaciją, 

įgyvendinti įvairiarūšės 

krovininės prieplaukos/uosto 

plėtrą Kauno mieste 

E SMPP: 10-001-

05-03-04 PP 

(sprendžiamos 

5.3 užd. 1 

problemos 4.2 

priežastis, 5.4 

uždavinio 1 

problemos 1 

priežastis ir 6.1 

uždavinio 3 

priežastis) 

Kauno mieste veikianti įvairiarūšė (sujungta su 

automobilių ir geležinkelio keliais) krovininė 

prieplauka/uostas. Sudarytos sąlygos krovininei laivybai 

Kaunas - Klaipėda maršrutu 

VVKD SM, LTG infra, 

savivadybė 

(Kauno m.)  

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldybių 

lėšos 

2030 

m. 
 

280 

 

Atlikti laivų šliuzo 

įrengimo sprendinių 

analizę per Kauno Algirdo 

Brazausko hidroelektrinės 

užtvanką, įvertinant 

galimybę jį įrengti 

 

Atlikti laivų šliuzo įrengimo 

sprendinių analizę per Kauno 

Algirdo Brazausko 

hidroelektrinės užtvanką ir 

įvertinti jo įrengimo galimybes 

S LTIP2030P: (1 

priedas. 

Projektų iki 

2030 m. sąrašas 

(projekto Nr. 

89)) 

Įvertintas poreikis ir galimybės laivų šliuzo įrengimui per 

Kauno hidroelektrinės užtvanką 

SM VVKD, 

savivaldybė 

(Kauno m.) 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos, kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2025 

m. 
 

Pasitvirtinus poreikiui ir 

galimybėms, parengti techninę 

dokumentaciją, įrengti laivų 

šliuzą per Kauno 

hidroelektrinės užtvanką 

E LTIP2030P: (1 

priedas. 

Projektų iki 

2030 m. sąrašas 

(projekto Nr. 

89)) 

Įrengtas laivų šliuzas, perkelta dalis krovinių ir keleivių iš 

sausumos į vandens transportą 

VVKD SM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos, kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

281 Vidaus vandenų kelių 

infrastruktūrą integruoti į 

susisiekimo sistemą taip, 

kad būtų užtikrinamas 

terminalų 

įvairiarūšiškumas 

Taikyti sprendinių 274, 277 

priemones 

       
 

282  

282, 283 [...] įgyvendinti Europos 

dviračių takų tinklo 

EuroVelo infrastruktūros 

plėtrą ir 

rekonstruoti/remontuoti 

esamus prastos būklės 

ruožus 

 

 

Parengti Lietuvos bevariklio 

transporto trasų bendrą 

vystymo programą 

K SM PP: 10-001-

06-01-02 PP 

NPP 6.1 užd. 1 

problemos 2.3. 

spręstina 

priežastis 

Parengta Lietuvos bevariklio transporto trasų bendra 

vystymo programa, apimanti dviračių tinklo vystymo 

regioninio, nacionalinio ir tarptautinio lygmens 

susisiekimo paslaugas teikiančių centrų priemiestinėse 

jungtyse, urbanizuotose teritorijose ir jų periferijose, 

valstybinių parkų, turizmo ir stambių rekreacijos objektų 

pasiekiamumo principus ir kryptis 

SM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2025 

m. 
 

Atlikti EuroVelo10 ir 

Eurovelo13 trasų atskirų ruožų 

rekonstravimą bei remontą 

E SM PP: 10-001-

06-01-02 PP 

NPP 6.1 užd. 1 

problemos 2.3. 

spręstina 

priežastis 

Įgyvendintas kokybiškas EuroVelo dviračių takų tinklas 

vakarinėje šalies dalyje 

LAKD SM Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

KPPP lėšos 

2030 

m. 
 

Suplanuoti ir spartinti 

tarptautiniame EuroVelo 

dviračių takų tinkle numatytos 

E SM PP: 10-001-

06-01-02 PP 

NPP 6.1 užd. 1 

problemos 2.3. 

Parengti atitinkamos rūšies ir lygmens teritorijų 

planavimo, techninio projektavimo dokumentai EuroVelo 

11 trasos rytinėje Lietuvos dalyje įgyvendinimui, 

užtikrintas gamtiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų 

LAKD SM Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

KPPP lėšos 

2030 

m. 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

trasos EuroVelo 11 rytinėje 

Lietuvos dalyje įgyvendinimą 

spręstina 

priežastis 

teritorijų pasiekiamumas bevarikliu transportu sujungiant 

Lenkiją, Lietuvą ir Latviją tarptautine trasa 

286, 283 

 

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 

 

 

Įgyvendinti Darnaus judumo 

planų sprendimus 

S LTIP2030P: (1 

priedas. 

Projektų iki 

2030 m. sąrašas 

(projekto Nr. 

50)) 

Įgyvendinti sprendimai, kurie skatins keliones pėsčiomis 

ir dviračiais, kitomis mikromobilumo priemonėmis 

Savivaldy

bės 

SM, AM, EM Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldybių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Plėtoti vientisą ir junglią 

bevariklio transporto 

infrastruktūrą tarptautinio, 

nacionalinio ir regioninio 

lygmens susisiekimo paslaugas 

teikiančių centrų urbanizuotose 

teritorijose, jų periferijose bei 

priemiestinėse jungtyse 

S SM PP: 10-001-

06-01-02 PP 

NPP 6.1 užd. 1 

problemos 2.3. 

spręstina 

priežastis 

Augantis dviračių ar kt. bemotorių transporto priemonių 

naudotojų skaičius ir kelionių dalis bendroje kelionių 

struktūroje, nulinė dviračių transporto naudotojų žūčių 

reikšmė 

Savivaldy

bės 

LAKD Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldybių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Taikyti sprendinio 282 

priemonę 

       
 

284 

 

Vystyti valstybinių parkų, 

turizmo ir stambių 

rekreacijos objektų 

pasiekiamumą bevarikliu 

transportu, integruojant į 

valstybinį ir tarpvalstybinį 

bevariklio transporto trasų 

tinklą 

 

Suplanuoti valstybinių parkų, 

turizmo ir stambių rekreacijos 

objektų pasiekiamumo 

bevarikliu transportu tinklą 

S SM PP: 10-001-

06-01-02 PP 

 NPP 6.1 užd. 1 

problemos 2.3. 

spręstina 

priežastis 

Parengti atitinkamos rūšies ir lygmens teritorijų 

planavimo dokumentai, įrengtas valstybinių parkų, 

turizmo ir stambių rekreacijos objektų pasiekiamumą 

užtikrinantis bevariklio transporto tinklas, integruotas į 

valstybinį ir tarpvalstybinį bevariklio transporto trasų 

tinklą 

VSTT prie 

AM 

Saugomų 

teritorijų 

direkcijos, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

Taikyti sprendinio 282 

priemonę 

       
 

285 

 

 

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 

 

 

Įgyvendinti DJMP priemones 

miestuose (jei juose nėra 

suformuoti sprendiniai darniai 

kelionių struktūrai, papildyti 

DJMP, įtraukiant sudėtinių 

sistemos dalių miestuose, jų 

dalyse prioritetizavimo 

klausimus ir priemones) 

S SMPP: 10-001-

06-01-02 PP 

 (6.1 užd. 1 

problemos 2.2. 

spręstina 

priežastis) 

Įgyvendinti DJMP sprendiniai, besikeičianti kelionių 

struktūra miestuose 

Savivaldy

bės 

SM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldyių lėšos 

2030 

m. 
 

Parengti DJMP neturintiems 

šalies miestams (virš 20 tūkst. 

gyventojų), kurortinėms 

teritorijoms darnaus judumo 

planus, juos įgyvendinti 

S SMPP: 10-001-

06-01-02 PP 

 (6.1 užd. 1 

problemos 2.2. 

spręstina 

priežastis) 

Lietuvos miestams virš 20 tūkst. gyventojų, kurortinėms 

teritorijoms parengti ir įgyvendinti DJMP sprendiniai 

Savivaldy

bės 

SM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldyių lėšos 

2030 

m. 
 

Neturinčių DJMP miestų 

(mažesnių nei 20 tūkst. 

gyventojų) keičiant/koreguojant 

jų TPD, nustatyti teritorijas 

darnios kelionių struktūros 

formavimui ir numatyti 

priemones jų TPD 

K SMPP: 10-001-

06-01-02 PP 

 (6.1 užd. 1 

problemos 2.2. 

spręstina 

priežastis) 

TPD suformuoti siūlymai darniai kelionių struktūrai, 

skatinant vaikščiojimą ir bevariklio transporto bei kitų 

mikromobilumo priemonių pasirinkimą ir naudojimą 

miestuose, kuriems nebuvo rengti DJMP. Įgyvendinama 

pritaikyta kokybiška infrastruktūra, mažinama 

priklausomybė nuo privačių transorto priemonių, parengti 

i ir įgyvendinti Mažos taršos zonų planai. 

Savivaldy

bės 

SM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto, 

savivaldyių lėšos 

2030 

m. 
 

287 

 

Kuriant naują ar plėtojant 

esamą susisiekimo 

infrastruktūrą bei viešąsias 

erdves, atnaujinant viešojo 

transporto paslaugas 

teikiančių transporto 

Parengti teisės akto projektą, 

kuriame būtų įtvirtinti 

transporto prieinamumo 

asmenims su specialiais 

poreikiais ir riboto judumo 

asmenims kriterijai, kuriais turi 

vadovautis savivaldybės 

T SMPP: 10-001-

06-01-02 PP 

 (NPP 6.1 užd. 1 

problemos 

2.1.1. spręstina 

priežastis) 

Teisiškai apibrėžti reikalavimai, paremti transporto 

prieinamumo asmenims su negalia kriterijais, 

savivaldybėms siekiant įsigyti pritaikytas viešojo 

transporto priemones ar susisiekimo paslaugas 

SM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

priemonių parką, 

užtikrinti SPTŽ poreikius 

 

Vykdyti viešųjų erdvių, 

susisiekimo infrastruktūros 

atnaujinimą, naujos įrengimą, 

viešojo transporto (autobusų, 

miesto transporto, traukinių, 

keltų) atnaujinimą pritaikant 

SPTŽ reikmėms 

K SMPP: 10-001-

06-01-02 PP 

 (NPP 6.1 užd. 1 

problemos 

2.1.1. spręstina 

priežastis) 

Visos atnaujinamos ar naujai įrengiamos viešosios erdvės 

bei susisiekimo infrastruktūra, atnaujinamos viešojo 

transporto priemonės pritaikytos SPTŽ 

Savivaldy

bės 

SM, LTG Infra, 

LTG Link, 

VVKD, LTOU 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldybių 

lėšos 

2030 

m. 
 

291 Miestuose ir šalia jų 

esančiose urbanizuotose 

teritorijose smulkiųjų 

siuntų logistikos paslaugas 

teikti ŠESD 

neišskiriančiomis bei 

bevariklėmis transporto 

priemonėmis 

Taikyti sprendinių 215, 216 

priemones 

       
 

293 

 

Diegti viešojo ir 

bevariklio transporto 

integralumą užtikrinant 

galimybę rinktis 

kombinuotas keliones arba 

keliavimą viešuoju 

transportu pervežant ir 

bevarikles transporto 

priemones. 

 

Įgyvendinti DJMP priemones 

miestuose (jei juose nėra 

suformuoti sprendiniai viešojo 

ir bevariklio transporto 

integralumui, papildyti DJMP ir 

įgyvendinti numatomas 

priemones). 

K SMPP: 10-001-

06-01-02 PP 

 (NPP 6.1 užd. 1 

problemos 2.2. 

spręstina 

priežastis) 

Pasikeitusi kelionių struktūra (mažiausiai 30 proc. - 

kelionių viešuoju transportu dalis 5 didžiuosiuose 

miestuose, 14 proc. mažesniuose miestuose ir kurortuose, 

12,3 proc. - kelionių dviračiais ir kt. bemotorėmis 

transporto priemonėmis dalis bendroje kelionių 

struktūroje) 

Savivaldy

bės 

 
Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldybių, 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšos 

2030 

m. 
 

Neturinčių DJMP miestų 

keičiant/koreguojant jų TPD, 

parengti viešojo ir bevariklio 

transporto integralumo 

sprendinius jų TPD 

K SMPP: 10-001-

06-01-02 PP 

 (NPP 6.1 užd. 1 

problemos 2.2. 

spręstina 

priežastis) 

Pasikeitusi kelionių struktūra (mažiausiai 30 proc. - 

kelionių viešuoju transportu dalis 5 didžiuosiuose 

miestuose, 14 proc. mažesniuose miestuose ir kurortuose, 

12,3 proc. - kelionių dviračiais ir kt. bemotorėmis 

transporto priemonėmis dalis bendroje kelionių 

struktūroje) 

Savivaldy

bės 

 
Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldybių, 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšos 

2030 

m. 
 

294, 295 Miestuose ir 

priemiesčiuose vystyti 

alternatyvaus kuro 

papildymo stotelių tinklą, 

teikti prioritetą alternatyvų 

kurą naudojančioms 

transporto priemonėms 

tokiu būdu mažinant 

iškastinio kuro naudojimą 

 

Vykdyti alternatyvaus kuro 

papildymo stotelių tinklo plėtrą 

S SMPP: 10-001-

06-01-01 PP 

 (NPP 6.1 užd. 1 

problemos 1.1. 

spręstina 

priežastis) 

Vykdoma alternatyvaus kuro papildymo stotelių tinklo 

plėtra - įrengta gamtinių dujų degalų, biometano, 

elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūra 

SM EM, 

savivaldybės 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto (EM 

ir SM), kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Metropoliniuose centruose 

vietoje taršių automobilių, 

prioritetą teikti mažiau taršių 

automobilių patekimui į 

centrines ir senamiesčių miestų 

dalis 

E SMPP: 10-001-

06-01-01 PP 

 (NPP 6.1 užd. 1 

problemos 1.1. 

spręstina 

priežastis) 

Įgyvendinti DJMP, Mažos taršos zonų planų sprendiniai, 

pasikeitusi kelionių struktūra, mažėjanti transporto 

sukeliama tarša miestuose 

Savivaldy

bės 

 
Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldybių 

lėšos 

2030 

m. 
 

299 

 

 

 

Teikti prioritetą 

susisiekimo infrastruktūrą 

valdančių, paslaugas 

reglamentuojančių 

institucijų ir jas teikiančių 

dalyvių partnerysčių 

kūrimui, taip pat 

išmaniųjų judumo 

sprendimų kūrimui, kurie 

leistų supaprastinti 

vartotojų naudojimąsi 

viešuoju transportu, 

sujungiant skirtingas 

transporto rūšis ir kitas 

Kurti bendrą dalijimosi 

sprendinių ir viešojo transporto 

koordinavimo bei analizavimo 

agentūrą arba papildyti 

veikiančias institucijas 

funkcijomis 

K SMPP: 10-001-

06-01-02 PP 

 (NPP 6.1 užd. 1 

problemos 2.1. 

spręstina 

priežastis) 

Įsteigta viešojo transporto koordinavimo bei paslaugų 

analizės institucija arba papildytos veikiančių institucijų 

funkcijos, kurios valstybės mastu užtikrintų mobilumo 

kaip paslaugos platformos sukūrimą, vieno bilieto 

sistemos išvystymą, plėtrą, palaikymą, keleivių judėjimo 

duomenų apskaitą ir analizę bei pasiūlymų teikimą dėl 

mobilumo sprendinių plėtros ir skirtingo lygmens 

mobilumo paslaugų zonų tikslinimo. 

SM VRM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

Sukurti pagal poreikį (on–

demand) regionuose veikiančią 

transporto sistemą, skatinančią 

keliauti tarpmiestiniu viešuoju 

transportu 

K SMPP: 10-001-

06-01-02 PP 

 (NPP 5.4 užd. 1 

problemos 2.2. 

spręstina 

priežastis, NPP 

6.1 užd. 1 

Sukurta ir veikianti "mobilumas kaip paslauga" 

platforma, leisianti pasiekti 30 proc. kelionių iš regionų į 

miestus viešuoju transportu tikslus 

SM VRM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldybių 

lėšos 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

mobilumo paslaugas 

(dalijimosi sprendimai) 

 

 

 

problemos 2.1. 

spręstina 

priežastis) 

Įdiegti vieno bilieto sistemą 

keliaujant visoje Lietuvoje bei 

vykdyti nuolatinę keleivių 

judėjimo apskaitą ir analizę 

S SMPP: 10-001-

06-01-02 PP 

 (NPP 5.4 užd. 1 

problemos 2.2. 

spręstina 

priežastis, NPP 

6.1 užd. 1 

problemos 2.1. 

spręstina 

priežastis) 

Įdiegta vieno bilieto keliaujant visoje šalyje sistema, 

leidžianti atlikti kelionę įsigijus vieną bilietą, tinkantį 

visoms kelionėje naudojamoms transporto rūšims. 

Vykdomas viešojo transporto naudotojų monitoringas bei 

poreikių analizė. 

SM LTG Link, 

savivaldybės 

Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldybių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Sukurti vieningą atvirą 

transporto duomenų bazę, 

prieinamą visuomenei 

K SMPP: 10-001-

06-01-02 PP 

 (NPP 5.4 užd. 1 

problemos 2.2. 

spręstina 

priežastis, NPP 

6.1 užd. 1 

problemos 2.1. 

spręstina 

priežastis) 

Įdiegta informacinė sistema, leidžianti suplanuoti kelionę 

nuo pradžios iki pabaigos taško, įskaitant persėdimus į 

skirtingas transporto rūšis, užtikrinant sklandžią kelionę. 

SM Savivaldybės Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

300, 298 

 

Mobilumo kaip teisės 

(privežamųjų paslaugų) 

lygmens paslaugų zonose 

viešojo susisiekimo 

paslaugos turėtų būti 

organizuojamos pagal 

poreikį principu, sudarant 

teisę retai užstatytose 

teritorijose, kur 

neefektyvu palaikyti 

tradicinį viešojo 

transporto tinklą, 

gyvenantiems žmonėms 

gauti privežimo paslaugas 

iki aukštesnio lygmens 

susisiekimo ir kitų 

paslaugų [...] 

 

 

Parengti viešojo transporto 

sistemos paslaugų skirtingo 

mobilumo zonose galimybių 

studiją, integruojant 

ikimokyklines ir bendrojo 

ugdymo įstaigas lankančių 

vaikų pavežėjimo klausimus, 

įgyvendinti joje numatomas 

priemones 

K SMPP: 10-001-

05-04-01; 10-

001-06-01-02 

 NPP 6.1 užd. 1 

problemos 2.1. 

spręstina 

priežastis 

 NPP 7.2 užd. 

Mobilumo kaip teisės (privežamųjų paslaugų) lygmens 

paslaugų zonose suteikta galimybė iškviesti viešąjį 

transportą SMS ar mobiliosios programėlės pagalba (taksi 

principu). Kita alternatyvi paslauga: lankstaus transporto 

sistema – tai sistema, leidžianti mobilios programėlės 

pagalba rezervuoti viešojo transporto paėmimą iš stotelės, 

nutolusios nuo specialaus viešojo transporto reiso tam 

tikru laiku; autostopas – tai galimybė mobiliosios 

programėlės pagalba matyti keleivius, kuriems reikalinga 

pavėžėjimo paslauga, bei transporto priemonių 

vairuotojus, galinčius pavėžėti ir kt. 

SM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

Tikslinti skirtingo lygmens 

mobilumo paslaugų zonas to 

paties ir/arba žemesnio 

lygmens teritorijų planavimo 

dokumentuose ir/arba 

galimybių studijose 

K SMPP: 10-001-

05-04-01; 10-

001-06-01-02 

 NPP 6.1 užd. 1 

problemos 2.1. 

spręstina 

priežastis 

 NPP 7.2 užd. 

Parengti atitinkamo lygmens teritorijų planavimo 

dokumentai, tikslinantys skirtingo lygmens mobilumo 

paslaugų zonas ir atitinkamus susisiekimo paslaugų 

efektyvumo sprendimus, jas sureguliuojant hierarchiškai 

per jų dažnio, sklaidos, kelionės trukmės ir išlaidų 

efektyvinimą. Regionų lygmeniu veikiančių partnerysčių 

ribose, įvertinant esamą ir vystomą infrastruktūrą 

(funkcinius ryšius), nustatytas prioritetinis ir alternatyvus 

viešasis transportas 

SM VRM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto, 

savivaldybių lėšos 

2030 

m. 
 

Taikyti sprendinio 299 

priemones 

       
 

301, 298 Vidutinio lygmens 

mobilumo paslaugų 

zonose esančiuose 

lokaliniuose 

urbanistiniuose centruose 

užtikrinti regioninio 

palaikomojo ir 

papildomojo tipo arba 

aukštesnio (atsižvelgiant į 

tai, kuris yra arčiausiai) 

Taikyti sprendinių 299, 300 

priemones 

       
 

288 Teikti prioritetą ekologiškam, 

pritaikytam SPTŽ ir saugiam 

viešajam transportui, didinti 

viešojo (tolimojo ir vietinio 

susisiekimo) transporto 

konkurencingumą privataus 

transporto kelionės trukmės 

atžvilgiu 

K SMPP: 10-001-

05-04-01; 10-

001-06-01-02 

 NPP 6.1 užd. 1 

problemos 2.1. 

spręstina 

priežastis 

 NPP 7.2 užd. 

Padidintas viešojo transporto efektyvumas, viešojo 

transporto naudotojų skaičius 

Savivaldy

bės 

SM, VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto, 

savivaldybių lėšos 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

292 lygmens urbanistinių 

centrų pasiekiamumą 

viešuoju transportu [...] 

 

 

 

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 

E SMPP: 10-001-

06-01-02 PP 

 (NPP 6.1 užd. 1 

problemos 2.1. 

spręstina 

priežastis, NPP 

7.2 užd.) 

Padidinta gyventojų, kuriems 1 km atstumu pasiekiama 

viešojo transporto paslauga, dalis blogiausią rodiklį 

turinčiose Šakių, Rietavo, Kazlų Rūdos ir Kaišiadorių 

rajono savivaldybėse, neapsiribojant 

Savivaldy

bės 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM), savivaldybių 

lėšos 

2030 

m. 
 

292 Šiose savivaldybėse ir 

Tauragės, Utenos ir 

Marijampolės regionuose 

sudaryti galimybę naudotis 

viešuoju transportu tinkamu 

laiku 

K SMPP: 10-001-

06-01-02 PP 

 (NPP 6.1 užd. 1 

problemos 2.1. 

spręstina 

priežastis, NPP 

7.2 užd.) 

Užtikrintos viešojo transporto paslaugos tinkamu laiku 

Šakių, Rietavo, Kazlų Rūdos ir Kaišiadorių rajono 

savivaldybėse, Tauragės, Utenos ir Marijampolės 

regionuose  

Savivaldy

bės 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto, 

savivaldybių lėšos 

2030 

m. 
 

298 Aukšto lygmens 

mobilumo paslaugų 

zonose numatyti sostinės, 

transnacionalinio, pajūrio 

ir regioninio plėtojamojo 

tipo bei partnerystėmis 

susietų urbanistinių centrų 

(Vilniaus–Kauno, 

Panevėžio–Šiaulių, 

Klaipėdos–Palangos) 

pasiekiamumą tarpusavyje 

ir iš regioninių 

papildomojo bei 

palaikomojo tipo lygmens 

urbanistinių centrų [...] 

 

Taikyti sprendinių 299, 300, 

301 priemones 

       
 

302 Aukšto lygmens mobilumo 

paslaugų zonoje užtikrinti 

tarpmiestinio viešojo transporto 

suderinamumą su efektyviu 

priemiestiniu ir miesto viešuoju 

transportu (tvarkaraščiai ir kt.) 

K SMPP: 10-001-

05-04-01; 10-

001-06-01-02 

 NPP 6.1 užd. 1 

problemos 2.1. 

spręstina 

priežastis 

 NPP 7.2 užd. 

Vieningai veikianti skirtingo lygio paslaugų viešojo 

transporto sistema, užtikrinanti sinergiją ir 

nepertraukiamą mobilumą 

SM VRM, 

savivaldybės, 

keleivių vežėjai 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

304 Visų lygmenų mobilumo 

paslaugų zonose užtikrinti 

ikimokyklines ir bendrojo 

ugdymo įstaigas lankančių 

vaikų pavežėjimo 

paslaugas, jų tvarką ir 

apimtis apibrėžiant teisės 

aktuose 

Parengti teisės akto projektą, 

kuriame būtų įtvirtinti vaikų 

pavėžėjimo į ikimokyklines ir 

bendrojo ugdymo įstaigas 

tvarka ir įgyvendinti jo 

nuostatas 

T SMPP: 10-001-

05-04-01; 10-

001-06-01-02 

 NPP 6.1 užd. 1 

problemos 2.1. 

spręstina 

priežastis 

 NPP 7.2 užd. 

Teisės aktais apibrėžta tvarka ir vykdomos visų lygmenų 

mobilumo paslaugų zonose ikimokyklines ir bendrojo 

ugdymo įstaigas lankančių vaikų pavežėjimo paslaugos 

SM VRM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM) lėšos 

2030 

m. 
 

306 Sukurti inžinerinių 

sistemų prisitaikymo prie 

klimato kaitos 

reguliavimą, atrinkti 

technologinius 

sprendimus klimato kaitos 

poveikio prevencijai ir 

klimato kaitos poveikio 

mažinimui, parengti 

reikiamų tyrimų pagal 

inžinerinių sistemų pobūdį 

programas bei juos 

vykdančius specialistus, 

Peržiūrėti inžinerinių sistemų 

projektavimo ir statybos 

normatyvinius dokumentus, 

numatant kuriuose reikalinga 

įtraukti privalomą įvertinimą 

klimato kaitos poveikiui bei 

prisitaikymo priemones, 

stebėsenos mechanizmus. 

Atitinkami atnaujinti. 

T AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-06-01  

Inžinerinė infrastruktūra pritaikyta prie besikeičiančių 

klimato sąlygų 

AM EM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Energetikos 

ministerija); 

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

diegti klimato kaitos 

poveikio inžinerinei 

infrastruktūrai stebėsenos 

mechanizmus. 
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Tolygiai pereiti prie mažo 

išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų (toliau – 

ŠESD) kiekio 

technologijų. Visuose 

ūkio sektoriuose 

(energetika, pramonė, 

transportas, žemės ūkis ir 

kiti sektoriai) plėtrą 

vykdyti siekiant 

inovatyvumo, atsparumo 

klimato kaitos pokyčiams, 

taikant žiedinės 

ekonomikos principus. 

Skatinti atsinaujinančių 

energijos išteklių (toliau–

AEI) panaudojimą 

energijos gamybai, 

alternatyvių degalų 

naudojimą ir 

elektrifikaciją transporto 

sektoriuje, diegti energijos 

vartojimo efektyvumo 

didinimo priemones 

 

 

 

Atnaujinti Nacionalinį 

energetikos ir klimato srities 

veiksmų planą 2030 m., kuris 

užtikrintų pakankamai spartų 

ŠESD kiekio mažėjimą 

atskiruose sektoriuose 

veiksmingiausiomis ir 

ekonomiškai naudingiausiomis 

priemonėmis, suderintomis per 

tuo tikslu įsteigtas atskirų 

sektorių darbo grupes, 

įtraukiant verslo, mokslo, 

socialinių partnerių, pilietinės 

visuomenės atstovus 

T AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-04-02; 

Ekonomikos 

transformacijos 

ir 

konkurencingu

mo plėtros 

programos 

priemonė 05-

001-01-04-02 

Skatinti įmones 

pereiti link 

neutralios 

klimatui 

ekonomikos 

Bus užtikrintas tolygus perėjimas prie mažo išmetamų 

ŠESD kiekio technologijų. 

AM EM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Energetikos 

ministerija) 

2023 

m. 
 

Užtikrinti, kad rengiant 

Energetikos, Aplinkos, Žemės 

ūkio, Ekonomikos ir inovacijų, 

Susisiekimo ministerijų plėtros 

programas ir jų įgyvendinimo 

priemonių planus būtų siekiama 

tolygiai pereiti prie mažo 

išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio 

technologijų, visuose ūkio 

sektoriuose plėtra būtų 

numatoma siekiant 

inovatyvumo, atsparumo 

klimato kaitos pokyčiams, 

taikant žiedinės ekonomikos 

principus. Skatinama 

atsinaujinančių energijos 

išteklių  panaudojimas 

energijos gamybai, alternatyvių 

degalų naudojimas ir 

elektrifikacija transporto 

sektoriuje, skatinamos diegti 

energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo priemonės.   

T AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-04-02; 

Ekonomikos 

transformacijos 

ir 

konkurencingu

mo plėtros 

programos 

priemonė 05-

001-01-04-02 

Skatinti įmones 

pereiti link 

neutralios 

klimatui 

ekonomikos 

Bus užtikrintas tolygus perėjimas prie mažo išmetamų 

ŠESD kiekio technologijų. 

AM EM, EIM, SM, 

ŽŪ 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Energetikos 

ministerija, 

Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija, 

Susisiekimo 

ministerija, Žemės ūkio 

ministerija) 

2030 

m. 
 

Užtikrinti, kad rengiant 

savivaldybių strateginius planus 

būtų siekiama tolygiai pereiti 

prie mažo išmetamų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekio 

technologijų, visuose ūkio 

sektoriuose plėtra būtų 

numatoma siekiant 

inovatyvumo, atsparumo 

klimato kaitos pokyčiams, 

T AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-04-02; 

Ekonomikos 

transformacijos 

ir 

konkurencingu

mo plėtros 

programos 

Bus užtikrintas tolygus perėjimas prie mažo išmetamų 

ŠESD kiekio technologijų. 

Savivaldy

bės 

 
Savivaldybių biudžetų 2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

taikant žiedinės ekonomikos 

principus. Skatinama 

atsinaujinančių energijos 

išteklių  panaudojimas 

energijos gamybai, alternatyvių 

degalų naudojimas ir 

elektrifikacija transporto 

sektoriuje, skatinamos diegti 

energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo priemonės.  

priemonė 05-

001-01-04-02 

Skatinti įmones 

pereiti link 

neutralios 

klimatui 

ekonomikos 

Užtikrinti, kad rengiant 

teritorijų planavimo 

dokumentus būtų siekiama 

tolygiai pereiti prie mažo 

išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio 

technologijų, visuose ūkio 

sektoriuose plėtra būtų 

numatoma siekiant 

inovatyvumo, atsparumo 

klimato kaitos pokyčiams, 

taikant žiedinės ekonomikos 

principus. Skatinama 

atsinaujinančių energijos 

išteklių  panaudojimas 

energijos gamybai, alternatyvių 

degalų naudojimas ir 

elektrifikacija transporto 

sektoriuje, skatinamos diegti 

energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo priemonės.  

E AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-04-02 

Bus užtikrintas tolygus perėjimas prie mažo išmetamų 

ŠESD kiekio technologijų. 

Savivaldy

bės 

 
Savivaldybių biudžetų 2030 

m. 
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Sujungti Lietuvos elektros 

energetikos sistemą su 

kontinentinės Europos 

elektros energetikos 

sistema darbui 

sinchroniniu režimu. 

Sėkmingai 

sinchronizacijai su ES 

Lietuvos teritorijoje 

įgyvendinti šiuos 

projektus: 

1) „Litpol Link“ jungties 

išplėtimas; 

2) „Harmony Link“ 

jungties statyba; 

3) Šiaurės rytų Lietuvos 

elektros perdavimo tinklo 

optimizavimas ir 

paruošimas sinchroniniam 

darbui su kontinentinės 

Europos energetikos 

sistema; 

4) 330 kV elektros 

Išplėsti „Litpol Link“ jungtį E EM PP 

priemonė 03-

001-05-02-01 

Lietuvos elektros energetikos sistema sujungta ir paruošta 

darbui sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos 

elektros energetikos sistema. 

Litgrid EM Europos infrastruktūros 

tinklų priemonė (CEF) 

2022 

m. 
 

Įgyvendinti „Harmony Link“ 

jungties statybos projektą 

E EM PP 

priemonė 03-

001-05-02-01 

 
Litgrid EM Priemonė 06.3.1-

LVPAV-103 

2025 

m. 
 

Optimizuoti Šiaurės rytų 

Lietuvos elektros perdavimo 

tinklą ir paruošti sinchroniniam 

darbui su kontinentinės 

Europos energetikos sistema 

E EM PP 

priemonė 03-

001-05-02-01 

 
Litgrid EM Priemonė 06.3.1-

LVPAV-103 

2025 

m. 
 

Rekonstruoti 330 kV elektros 

perdavimo liniją Lietuvos 

elektrinė –Vilnius  

E EM PP 

priemonė 03-

001-05-02-01 

 
Litgrid EM Europos infrastruktūros 

tinklų priemonė (CEF) 

2025 

m. 
 

Įgyvendinti 330 kV elektros 

perdavimo linijos Vilnius–

„Neris“ statybos projektą 

E EM PP 

priemonė 03-

001-05-02-01 

 
Litgrid EM Europos infrastruktūros 

tinklų priemonė (CEF) 

2025 

m. 
 

Įgyvendinti 330 kV elektros 

perdavimo linijos Kruonio 

HAE–Bitėnai statybos projektą 

E EM PP 

priemonė 03-

001-05-02-01 

 
Litgrid EM Europos infrastruktūros 

tinklų priemonė (CEF) 

2025 

m. 
 

Įgyvendinti 330 kV elektros 

perdavimo linijos Darbėnai–

Bitėnai statybos projektą 

E EM PP 

priemonė 03-

001-05-02-01 

 
Litgrid EM Europos infrastruktūros 

tinklų priemonė (CEF) 

2025 

m. 
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sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

perdavimo linijos 

Lietuvos elektrinė –

Vilnius rekonstravimas; 

5) 330 kV elektros 

perdavimo linijos Vilnius–

„Neris“ statyba; 

6) 330 kV elektros 

perdavimo linijos Kruonio 

HAE–Bitėnai statyba; 

7) 330 kV elektros 

perdavimo linijos 

Darbėnai–Bitėnai statyba; 

8) 330 kV skirstyklos 

„Mūša“ statyba; 

9) 330 kV skirstyklos 

„Darbėnai“ statyba; 

10) Naujų sinchroninių 

kompensatorių įrengimas; 

11) Elektros energetikos 

sistemos dažnio stabilumo 

vertinimo (FSAS) 

valdymo sistemos 

įrengimas; 

12) Automatinio 

generacijos valdymo 

sistemos įdiegimas; 

13) Elektros energijos 

kaupimo įrenginių (200 

MW) įrengimas 

Įgyvendinti 330 kV skirstyklos 

„Mūša“ statybos projektą 

E EM PP 

priemonė 03-

001-05-02-01 

 
Litgrid EM Europos infrastruktūros 

tinklų priemonė (CEF) 

2025 

m. 
 

Įgyvendinti 330 kV skirstyklos 

„Darbėnai“ statybos projektą 

E EM PP 

priemonė 03-

001-05-02-01 

 
Litgrid EM Europos infrastruktūros 

tinklų priemonė (CEF) 

2025 

m. 
 

Įrengti naujus sinchroninius 

kompensatorius Alytaus ir 

Telšių transformatorių 

pastotėse 

E EM PP 

priemonė 03-

001-05-02-01 

 
Litgrid EM Europos infrastruktūros 

tinklų priemonė (CEF) 

2023 

m. 
 

Įrengti elektros energetikos 

sistemos dažnio stabilumo 

vertinimo (FSAS) valdymo 

sistemą 

E EM PP 

priemonė 03-

001-05-02-01 

 
Litgrid EM Europos infrastruktūros 

tinklų priemonė (CEF) 

2024 

m. 
 

Įdiegti automatinio generacijos 

valdymo sistemą 

E EM PP 

priemonė 03-

001-05-02-01 

 
Litgrid EM RRF 2024 

m. 
 

Įrengti elektros energijos 

kaupimo (200 MW) įrenginius 

E EM PP 

priemonė 03-

001-05-02-01 

 
Litgrid EM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerijos); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2022 

m. 
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Vystyti AEI elektrinių 

parkus Lietuvos 

teritorijoje.  [...] Skatinti 

regioninį ir tarptautinį 

bendradarbiavimą AEI 

elektrinių parkų plėtrai. 

 

Plėtoti elektros energijos iš 

atsinaujinančių energijos 

išteklių gamybą, kad 2025 m. 

būtų įrengta iki 1,2 GW galios 

vėjo jėgainių ir 1 GW galios 

saulės jėgainių, ir skatinti 

energijos kaupimo įrenginių 

diegimą namų ūkiuose, 

įmonėse ir atsinaujinančių 

energijos išteklių bendrijose, 

užtikrinant efektyvų ir tikslinį 

elektros tinklo naudojimą bei 

naujų balansavimo sprendinių 

diegimą 

E EM PP  

priemonė 03-

001-06-03-02: 

"Didinti AEI 

dalį, užtikrinant 

atsinaujinančių 

išteklių 

integraciją į 

elektros tinklus" 

Didinama  elektros energijos iš atsinaujinančių energijos 

išteklių gamyba Lietuvos teritorijoje. 

EM AM RRF, ES fondai, KKP 2030 

m. 
Pažymime, kad LRBP SĮP ir jos prieduose 

neišaiškinta, kaip per erdvinį pobūdį 

įgyvendinti šį sprendinį žemesnio lygmens 

TPD, pvz. rajonų savivaldybių BP. 

Nedetalizuota procedūrų atlikimo tvarka ir/ar 

inicijuojantys, derinantys subjektai. 

 

Siūlome papildyti numatant priemonę – 

parengti LRBP sprendinio 309 įgyvendinimo 

metodiką žemesnio lygmens TPD. 

Skatinti regioninį ir tarptautinį 

bendradarbiavimą AEI 

elektrinių parkų plėtrai. 

S Nacionalinės 

energetinės 

nepriklausomyb

ės strategijos 

įgyvendinimo 

PP, 11.1.2.2. 

priemonė 

 
EM 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerijos); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
 

310 

 

Vystyti vėjo elektrinių 

parko jūroje įrengimą ir 

elektros perdavimo tinklo 

plėtrą šio parko 

Parengti planuojamo plėtoti 

700 MW vėjo elektrinių parko 

jūroje teritorijos planavimo ir 

poveikio vertinimo aplinkai 

E EM PP 03-001-

06-03-02 

Didinti AEI 

dalį, užtikrinant 

Atlikti parengiamieji darbai 700 MW  vėjo elektrinių 

parko plėtrai Lietuvos jūrinėje teritorijoje 

EM 
 

VB, RRF 2023 

m. 
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nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

prijungimui prie sausumos 

tinklų. [...]  Numatyti 

galimybę prie Danijos, 

Lenkijos, Švedijos ir 

Vokietijos vėjo elektrinių 

tinko prijungti ir Lietuvos 

bei kitų Baltijos šalių 

jūros teritorijose 

planuojamus parkus. 

 

dokumentus, atlikti vėjo 

greičių, vandens ir 

meteorologinius matavimus, 

jūros dugno tyrimus, nustatyti 

trasos jūroje bei pastotės 

įgyvendinimo sprendinius ir 

atlikti reikiamus jūros dugno 

tyrimus 

atsinaujinančių 

išteklių 

integraciją į 

elektros tinklus 

Numatyti galimybę prie 

Danijos, Lenkijos, Švedijos ir 

Vokietijos vėjo elektrinių tinko 

prijungti ir Lietuvos bei kitų 

Baltijos šalių jūros teritorijose 

planuojamus parkus. 

E Nacionalinės 

energetinės 

nepriklausomyb

ės strategijos 

įgyvendinimo 

PP, 11.1.2.2. 

priemonė 

Įvertinta galimybė prie Danijos, Lenkijos, Švedijos ir 

Vokietijos vėjo elektrinių tinko prijungti ir Lietuvos bei 

kitų Baltijos šalių jūros teritorijose planuojamus parkus. 

EM Litgrid, AB Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerijos); 

2030 

m. 
 

311 AEI naudojančių 

elektrinių plėtrai – 

užtikrinti reikiamos 

Lietuvos energetikos 

sistemos galių 

adekvatumą, elektros 

energijos sistemos 

balansavimo, rezervavimo 

ir kitas sistemines tinklo 

paslaugas, kurias teikti 

turėtų ir energijos iš AEI 

gamintojai. 

Sudarant galimybes AEI 

gamintojams teikti reguliavimo 

energiją, sistemines tinklo ir 

kitas paslaugas, skatinti AEI 

gamintojų integraciją į elektros 

energijos rinką 

 
EM PP  

priemonė 03-

001-06-03-02 

Didinama  elektros energijos iš atsinaujinančių energijos 

išteklių gamyba Lietuvos teritorijoje. 

EM Lietuvos 

energetikos 

agentūra, 

LITGRID AB 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerijos); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
 

312 Skatinti gaminančių 

vartotojų skaičiaus 

didėjimą, suteikiant 

finansinę paramą 

nedidelės galios saulės 

šviesos energijos 

elektrinių įrengimui arba 

įsigijimui iš nutolusių 

saulės šviesos energijos 

elektrinių.  

Parengti metodiką skirtą 

elektros energijos gamybai 

tinkamų vietų parinkimui. 

 

Taikant finansinę paramą 

skatinti elektros energijos iš 

AEI gamybą ir vartojimą savo 

reikmėms namų ūkiuose, 

įskaitant ir daugiabučius 

namus, taip pat elektros 

energiją gaminti geografiškai 

nutolusioje Lietuvos 

Respublikos teritorijoje nuo 

gaminančio vartotojo elektros 

energijos vartojimo vietos, 

prioritetą skiriant lokalios 

taršos nesukeliančioms 

technologijoms 

E EM PP 

priemonė 03-

001-01-13-03, 

priemonė 03-

001-02-04-01 

Išsaugusi gaminančių vartotojų dalis. EM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerijos); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
Siūlome papildyti priemone: sukurti metodiką, 

kuria vadovaujantis būtų ieškomos  teritorijos, 

nutolusių nuo gaminančio vartotojo elektros 

energijos vartojimo vietos, rengiant miestų, 

miestelių ar kaimų bendruosius planus. 
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Rengiant kompleksinius 

teritorijų planavimo 

dokumentus išskirti 

prioritetines pastatų 

renovavimo ir CŠT tinklo 

plėtros teritorijas. Skatinti 

pastatų modernizavimą, 

prioritetą teikiant 

daugiabučiams namams, 

savivaldybių ir valstybės 

Taikyti 61 p. sprendinio 

priemones 

       
 

Papildyti Kompleksinio 

teritorijų planavimo dokumentų 

rengimo taisykles ir Šilumos 

ūkio specialiųjų planų rengimo 

taisykles, nuostatomis, 

numatačiomis prioritetinių 

pastatų renovavimo ir CŠT 

tinklo plėtros teritorijų 

T Nenumatyta Aiškesnis CŠT tinklo plėtros teritorijų reglamentavimas ir 

tokių teritorijų plėtros skatinimas 

EM AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerijos, Aplinkos 

ministerijos ); 

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

institucijų viešiesiems 

pastatams ir 

individualiems namams 

didinant energijos 

vartojimo efektyvumą ir / 

ar diegiant AEI energijos 

gamybai. Diegiant AEI 

CŠT teritorijose, taikyti 

kainodarą, kai mokama 

pastovioji dalis už 

galimybę pasinaudoti 

tinklu bei kintamoji dalis 

už faktiškai suvartotą 

energiją 

 

 

 

 

 

išskyrimą ir šioms teritorijoms 

taikomus reglamentus.   

Skatinti pastatų renovaciją 
 

AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-04-01; EM 

PP priemonė 

03-001-06-05-

01 

Metinis pirminės energijos suvartojimas (būstuose, 

viešuosiuose pastatuose, įmonėse ir kitur), MWh per 

metus sumažės nuo 1817550 (2021 m.) iki 1090530 

(2029 m.).  

Apskaičiuotas šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 

kiekis, tonos CO2 ekvivalentu per metus sumažės nuo 

181755 (2021 m.) iki 109053 (2029 m.). 

AM EM, APVA, 

savivaldybės 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

(modernizavimo 

fondas) 

2030 

m. 
 

Individualių namų renovacija S EM PP  

priemonė 03-

001-06-05-01 

Finansinė paskata individualių namų savininkams 

atnaujinti individualius namus. Kasmet atnaujinti po 1000 

individualių namų ir sutaupyti po 13,5 GWh energijos 

AM EM, APVA, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Energetikos 

ministerija); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
 

Viešųjų pastatų atnaujinimas S EM PP  

priemonė 03-

001-06-05-01 

2030 m. atnaujinti apie 960 000 m2 viešųjų pastatų ploto EM AM, APVA, 

savivaldybės 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

(modernizavimo 

fondas) 

2030 

m. 
 

Atnaujinti Šilumos kainų 

nustatymo metodiką, 

panaikinant 62.punkto dalį "Už 

suvartotą šilumos energiją 

šilumos vartotojas moka 

vienanarę arba dvinarę kainą 

pasirinktinai" , bei nustatant 

atvejus, kuriais vartotojas  

dvinarę šilumos kainą moka 

privalomai. 

T Nenumatyta Daugėjant AEI įrenginių šilumos gamybai pastatuose, 

prijungtuose prie CŠT tinklų, vartotojai neatsijungia nuo 

CŠT tinklų, tačiau šilumą iš CŠT vartoja tik šalčiausiais 

žiemos laikotarpiais. Mokėdami tik už suvartotą kWh, 

nepadengia visų kaštų, kuriuos patiria šilumos tiekėjas, 

išlaikydamas tvarkingą infrastruktūrą ir sudarydamas tam 

vartotojui galimybę bet kada gauti atitinkamą kiekį 

šilumos iš CŠT tinklų. Tokiu atveju konkretaus vartotojo 

kaštai paskirstomi visiems kitiems vartotojams. Tokių 

atvejų bus išvengta nustačius privalomą dvinarę kainą. 

EM VERT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija, VERT); 

2025 

m. 
 

314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diegti inovatyvias 

technologijas energetikos 

sektoriuje, prioritetą 

teikiant prie aplinką 

tausojančios energijos 

gamybos ir aplinką 

tausojančio vartojimo 

plėtros prisidedančioms 

technologijoms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatinti inžinerinės pramonės 

įmonių įsitraukimą į naujų SGD 

technologijų, technologinių 

įrenginių ir transportavimo 

priemonių kūrimą bei 

integravimą į rinką 

S Nacionalinės 

energetinės 

nepriklausomyb

ės strategijos 

įgyvendinimo 

PP, 9.1.1.1. 

priemonė 

Paskatinta inovatyvių aplinką tausojančių technologijų 

plėtra. 

EM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija, 

Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
 

Taikant finansinę pagalbą 

skatinti mokslinius tyrimus ir 

eksperimentinę plėtrą AEI 

srityje 

S AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-04-02 

 
EM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija, 

Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Sukurti teisinę aplinką 

išbandyti inovatyvius 

energetikos produktus ir verslo 

sprendimus naujai kuriamoje 

bandomojoje energetikos 

inovacijų aplinkoje (angl. 

regulatory sandbox) 

S Nacionalinės 

energetinės 

nepriklausomyb

ės strategijos 

įgyvendinimo 

PP, 11.1.3.3. 

priemonė 

 
EM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija, 

Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
 

Skatinti energetikos įmonių 

inovacijas, apibrėžiant 

inovacijų finansavimo šaltinius 

valstybės reguliuojamų įmonių 

veikloje 

S Nacionalinės 

energetinės 

nepriklausomyb

ės strategijos 

įgyvendinimo 

PP, 11.1.3.6. 

priemonė 

 
EM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija, 

Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2025 

m. 
 

Padidinti Lietuvos energetikos 

inovacijų ekosistemos suminio 

indekso rodiklius, stiprinant 

Lietuvos energetikos srities 

inovacijų ekosistemą 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, 5.1.5 

punktas 

 
EM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija, 

Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2024 

m. 
 

Sukurti su energetika susijusių 

technologijų mokslinių tyrimų, 

vystymo ir inovacijų 

energetikos sektoriuje 

skatinimo priemonę 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, 5.8.2 

punktas 

 
EM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija, 

Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2024 

m. 
 

Organizuoti tikslinius 

mokslinius tyrimus, kurie 

įgalintų darniai integruoti 

energetikos inovacijų 

ekosistemą į šalies raidą ir 

palengvintų energetikos 

inovacijų diegimą visuomenėje 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, 5.8.3 

punktas 

 
EM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija, 

Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2024 

m. 
 

Sukurti vandenilio technologijų 

ir jų naudojimą skatinantį 

mechanizmą, ypatingą dėmesį 

skiriant vandenilio iš 

atsinaujinančių energijos 

S EM PP 

priemonė 03-

001-01-13-01 

 
EM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija, 

Ekonomikos ir 

2024 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

išteklių gamybai ir perdavimui į 

gamtinių dujų tinklus, 

pritaikant P2G (Power-to-Gas) 

technologiją 

inovacijų ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

Parengti ir patvirtinti 

nacionalines vandenilio plėtros 

Lietuvoje gaires ir jų 

įgyvendinimo priemonių planą 

bei įgyvendinti kitus Lietuvos 

vandenilio platformos tikslus 

S EM PP 

priemonė 03-

001-01-13-01 

 
EM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija, 

Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2024 

m. 
 

Parengti ir patvirtinti 

skaitmeninių energetikos 

inovacijų plėtros Lietuvoje 

rekomendacijas ir sudaryti 

sąlygas rinkos dalyviams kurti 

ir diegti inovatyvius 

sprendimus, produktus ir 

technologijas vartotojams 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, 6.3.10 

punktas 

 
EM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija, 

Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2024 

m. 
 

Didinti klimato kaitos politikos 

veiksmingumą 

S AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-04-02 

 
AM EM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Energetikos 

ministerija); 

2030 

m. 
 

315 

 

Šilumos sektoriuje skatinti 

atsinaujinančių energijos 

išteklių (toliau – AEI) 

plėtrą, didžiausią dėmesį 

skiriant šių išteklių 

naudojimui centralizuotai 

tiekiamos šilumos 

gamybai ir šilumos 

gamybai namų ūkiuose. 

 

Įgyvendinti vietinius ir AEI 

naudojančių kogeneracinių 

jėgainių projektus, prioritetą 

teikiant Vilniui ir Kaunui 

E EM PP 

priemonė 03-

001-06-03-5 

Naujai įrengtų didelio efektyvumo kogeneracijos 

įrenginių vardinė (nominali) 

šiluminė galia – 317 MW (2023); 

naujai įrengtų didelio efektyvumo kogeneracijos įrenginių 

elektrinė įrengtoji galia 127 MW (2023) 

EM „Ignitis grupė“ Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2023 

m. 
Siūlome priemones papildyti aiškia instrukcija  

kaip finansines priemones konvertuoti į 

erdvinius sprendinius? 

Programoje taip ir lieka nenurodyta, kokie yra 

jų erdviniai, plotiniai ar teritoriniai parametrai, 

jų turinys ir charaktristikos. 

Įgyvendinti finansavimo 

priemones netaršiems ir 

efektyvumą didinantiems 

šildymo sprendimams skatinti 

(jungtis prie centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemos, 

šilumos energijos gamybai 

naudoti elektros, saulės, 

geoterminę, aeroterminę, 

atliekinę šilumos energiją; 

skatinti šilumos siurblių, 

šilumos saugyklų naudojimą, 

žemos temperatūros tinklų 

plėtrą, pastatų šildymo sistemų 

modernizavimą; modernizuoti 

kietojo kuro katilus arba keisti 

atsinaujinančius energijos 

E Lietuvos 

Respublikos 

nacionalinis 

energetikos ir 

klimato srities 

veiksmų planas 

2021–2030 m. 

metams, EE7. 

priemonė; 

AEI17. 

priemonė; 

AEI18. 

priemonė;  

Nuo  2019 m. 2030 m. namų ūkiuose bus pakeista 10 000 

katilų, bus pritaikytos kitos šilumą naudojančios energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo priemonės. Naujų 

įrenginių AEI centralizuoto šildymo sektoriuje (naudojant 

saulės energijos technologijas, šilumos siurblius ir / ar 

šilumos kaupimą) vardinė šiluminė galia 200 MW 2030 

m. 

EM AM, APVA Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Energetikos 

ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

išteklius naudojančiomis 

šildymo sistemomis, 

atsižvelgiant į vietovės aplinkos 

oro užterštumo lygį) 
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Intensyviai 

urbanizuojamose 

teritorijose, apsirūpinimui 

šiluma prioritetą teikti 

centralizuotos šilumos 

tiekimo būdui. Didinti 

centralizuotai tiekiamos 

šilumos gamybos, 

perdavimo ir vartojimo 

efektyvumą.  

 

Papildyti Šilumos ūkio 

specialiųjų planų rengimo 

taisykles  nustatant 

rekomendacijas dėl intensyviai 

urbanizuojamų teritorijų 

reglamento  

T Nenustatyta Rengiant šilumos ūkio specialiuosius planus bus 

sprendžiama ne tik dėl esamų, bet ir dėl perspektyvinių 

teritorijų aprūpinimo šiluma būdo. 

EM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija); 

2025 

m. 
 

Atnaujinti ir (ar) modernizuoti 

šilumos perdavimo tinklą ir jo 

įrenginius / elementus 

E EM PP 2 

priemonė 03-

001-06-03-4 

2018–2030 m. laikotarpiu: Modernizuoti centralizuotai 

tiekiamos šilumos tinklai – 1000 km, naujai nutiesti 

centralizuotai tiekiamos šilumos tinklai – 12 km 

EM Šilumos tiekėjai Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto ( 

Energetikos 

ministerija); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
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Sukurti decentralizuoto 

sektoriaus aprūpinimo 

šiluma inventorizavimo 

sistemą. Skatinti 

individualiai šildomų 

pastatų perėjimą prie 

netaršių ir mažo ŠESD 

kiekio technologijų, 

prioritetą teikiant namų 

ūkiams.  

 

 

 

Parengti studiją decentralizuoto 

sektoriaus aprūpinimo šiluma 

inventorizavimo sistemai 

sukurti 

S Lietuvos 

Respublikos 

nacionalinis 

energetikos ir 

klimato srities 

veiksmų planas 

2021–2030 m. 

metams, AEI20. 

priemonė; 

AEI25. 

priemonė; 

Nacionalinės 

energetinės 

nepriklausomyb

ės strategijos 

įgyvendinimo 

priemonių 

planas 1.1.3.3. 

priemonė; 

1.1.3.1 

priemonė; 

Nacionalinio 

oro taršos 

mažinimo plano 

įgyvendinimo 

PP, P30 

priemonė 

Šiuo metu nėra galimybės kiekybiškai įvertinti 

decentralizuoto sektoriaus naudojamus aprūpinimo 

šiluma būdus. Fragmentiniai duomenys kaupiami VĮ 

Registrų centras, Energetikos agentūroje, kitose 

institucijose. Toks fragmentiškumas neleidžia kokybiškai 

planuoti decentralizuotam sektoriui paramos priemonių, 

tokių kaip katilų pakeitimas, individualių namų 

modernizavimas ir kt. bei kiekybiškai apskaityti 

decentralizuotame sektoriuje vartojamus energijos ir, 

tame tarpe AEI energijos kiekius.  Visus šiuos veiksmus 

atlikti leis sukurta inventorizavimo ar apskaitos sistema. 

Esamuose dokumentuose yra numatytos priemonės 

susijusios su namų ūkių (būstų) šildymo įrenginių 

inventorizavimu, tačiau nėra numatyta tęstinių veiksmų. 

EM AM, EM, VĮ 

Registrų centras 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Energetikos 

ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

 
 

Namų ūkių (būstų) jungimosi 

prie CŠT sistemos skatinimas 

 
Nacionalinio 

oro taršos 

mažinimo plano 

įgyvendinimo 

PP, P28 

priemonė 

Finansinės paskatos namų ūkiams (būstams), kurie 

jungiasi prie CŠT sistemos 

Savivaldybių specialiuosiuose šilumos ūkio planuose 

numatytoje CŠT zonoje (diferencijuota vienkartinė 

negrąžinamoji subsidija jungimosi prie CŠT sistemos 

išlaidoms ir šildymo išlaidoms prisijungus prie CŠT 

sistemos dalinai kompensuoti) 

EM AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Energetikos 

ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2029 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Namų ūkiuose (būstuose) 

įrengtų kietojo kuro įrenginių 

modernizavimas ar keitimas 

 
Nacionalinio 

oro taršos 

mažinimo plano 

įgyvendinimo 

PP, P27 

priemonė 

Finansinės paskatos kietojo kuro katilų modernizavimui 

ar keitimui atsinaujinančios energijos išteklius 

naudojančiomis šildymo sistemomis namų ūkiuose 

(būstuose),  atsižvelgiant į vietovės aplinkos oro 

užterštumo lygį 

EM AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Energetikos 

ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2029 

m. 
 

Taikyti 314 sprendinio 

priemones 

       
 

318 Skatinti naujų energijos 

gamybos technologijų iš 

geoterminių išteklių 

kūrimą ir jų integravimą į 

energetikos sistemą. 

Prioritetas teikiamas 

sekliosios geoterminės 

energetikos vystymui, 

numatant skatinimo 

mechanizmą.  

Taikyti 315 sprendinio 

priemones 

       
 

319 Vystyti centralizuotą 

vėsumos energijos tiekimo 

tinklą, prioritetą teikiant į 

bendrą sistemą 

sujungiamiems aukštos 

energetinės klasės 

daugiabučiams namams ir 

administracinės paskirties 

pastatams.  

Atlikti vėsumos sektoriaus 

plėtros Lietuvoje perspektyvinę 

analizę 

 
Lietuvos 

Respublikos 

nacionalinis 

energetikos ir 

klimato srities 

veiksmų planas 

2021–2030 m. 

metams, AEI24. 

priemonė 

Įvertinti esamą vėsumos sektoriaus situaciją, atlikti 

perspektyvinę analizę ir nustatyti gaires, numatančias 

racionaliausius apsirūpinimo vėsuma sprendimus; 

sudaryti nacionalinės teritorijos žemėlapį, kuriame 

atvaizduojamos esamos centralizuoto šilumos ir vėsumos 

energijos tiekimo poreikio vietos, įskaitant centralizuoto 

šilumos ir vėsumos 

tiekimo tinklo infrastruktūrą 

EM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2021 

m. 
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Plėtoti gamtinių dujų 

infrastruktūrą, prioritetą 

teikiant savivaldybėms, 

kuriuose vystomi 

pramonės parkai ir LEZ. 

Integruoti Baltijos šalių ir 

Suomijos dujų rinkas į 

bendrą ES dujų rinką, 

sujungiant Lenkijos bei 

Lietuvos dujotiekius 

(GIPL projektas). 

Diversifikuoti dujų 

tiekimo šaltinius Lietuvoje 

ir kitose Baltijos šalyse 

bei didinti tiekimo 

saugumą ir patikimumą. 

 

 

Siekti kuo didesnės Baltijos 

šalių ir Suomijos gamtinių dujų 

rinkų integracijos (kai tai 

ekonomiškai naudinga Lietuvos 

dujų vartotojams) 

E EM PP 

priemonė 03-

001-05-01-01 

Suderinti (Baltijos šalių ir Suomijos) gamtinių dujų 

perdavimo įleidimo–išleidimo sistemos taškų zonos 

kainodaros elementus Suderinti Baltijos šalių ir Suomijos 

pasirinktas gamtinių dujų tinklų kodeksų įgyvendinimo 

alternatyvas, įskaitant balansavimo, pajėgumų 

paskirstymo, perkrovos valdymo, sąveikos ir duomenų 

mainų principus 

EM VERT, AB 

„Amber Grid“ 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija) 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2022 

m. 
 

Įgyvendinti dujotiekių jungties 

tarp Lenkijos ir Lietuvos 

(GIPL) projektą  

E EM PP  

priemonė 03-

001-05-01-01 

Padidinti pralaidumai iki 74 GWh/parą Lietuvos 

kryptimi ir iki 58 GWh/parą Lenkijos kryptimi 

Pasiektas gamtinių dujų importo kelių diversifikavimo 

(IRD) 

indeksas 2021 m. – 3793 

EM AB „Amber 

Grid“ 

Europos infrastruktūros 

tinklų priemonė (CEF) 

2021 

m. 
 

Užbaigti dujotiekių jungties 

tarp Latvijos ir Lietuvos 

pajėgumų padidinimo projektą 

(ELLI) 

E EM PP  

priemonė 03-

001-05-01-01 

Padidinti pralaidumai iki 130,47 GWh/parą Latvijos 

kryptimi ir iki 119,5 GWh/parą Lietuvos kryptimi 

Pasiektas gamtinių dujų importo kelių diversifikavimo 

(IRD) indeksas 2024 m. m. – 3420 

EM AB „Amber 

Grid“ 

Europos infrastruktūros 

tinklų priemonė (CEF) 

2023 

m. 
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Įgyvendinti gamtinių dujų 

perdavimo sistemos 

plėtros investicijų 

projektus, skirtus 

diversifikuoti dujų tiekimo 

šaltinius Lietuvoje ir 

Magistralinio dujotiekio 

Vilnius–Kaunas ir Kaunas–

Šakiai jungtis (antroji gija) 

statyba 

E EM PP  

priemonė 03-

001-05-01-01 

 
EM AB „Amber 

Grid“ 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija) 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

kitose Baltijos šalyse bei 

didinti dujų tiekimo 

saugumą ir patikimumą 

 

 

 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

Magistralinių dujotiekių 

linijinės dalies atstatymas 

E EM PP  

priemonė 03-

001-05-01-01 

 
EM AB „Amber 

Grid“ 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija) 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

 
 

Dujų skirstymo ir apskaitos 

stočių atstatymas 

E EM PP  

priemonė 03-

001-05-01-01 

 
EM AB „Amber 

Grid“ 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija) 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

 
 

Kompresorių stočių atstatymas 

ir modernizavimas 

E EM PP  

priemonė 03-

001-05-01-01 

 
EM AB „Amber 

Grid“ 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija) 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 
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Atsižvelgiant į pasaulinę 

suskystintų gamtinių dujų 

rinkos dinamiką ir 

regioninės gamtinių dujų 

rinkos potencialą, skatinti 

ilgalaikį Klaipėdos 

suskystintų gamtinių dujų 

(SGD) terminalo veiklos 

tęstinumą 

 

Parengti SGD panaudojimo 

nedujofikuotuose savivaldybėse 

ir regionuose galimybių studiją 

E Nacionalinės 

energetinės 

nepriklausomyb

ės strategijos 

įgyvendinimo 

PP, 9.1.1.2. 

priemonė 

Įvertintos SGD panaudojimo nedujofikuotuose 

savivaldybėse ir regionuose galimybės, būdai ir sąnaudos  

EM Nacionalinė 

SGD platforma 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2022 

m. 
 

Pasirinkti ekonomiškai 

naudingiausią pasiūlymą dėl 

plaukiojančiosios SGD 

saugyklos įsigijimo nuosavybės 

teise ilgalaikei Klaipėdos SGD 

terminalo veiklai užtikrinti 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, 5.8.11 

punktas 

Apsispręsta dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo dėl 

plaukiojančiosios SGD saugyklos įsigijimo nuosavybės 

teise ilgalaikei Klaipėdos SGD terminalo veiklai 

užtikrinti 

EM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2022 

m. 
 

323 Plėtoti ir renovuoti 

geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų 

surinkimo infrastruktūrą, 

prioritetą teikiant 

aglomeracijoms, kuriose 

gyventojų tankis yra 25 

gyventojai / ha ir daugiau. 

<....> 

 

 

Užtikrinti, kad rengiant 

teritorijų planavimo 

dokumentus ir pastatų 

techninius projektus būtų 

taikomos šios LR BP 

sprendinių 323 punkto 

nuostatos: 

Plėtoti ir renovuoti geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų 

surinkimo infrastruktūrą, 

prioritetą teikiant 

aglomeracijoms, kuriose 

E AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-07-02 (RE) ; 

VRM PP 

priemonės 

kodas 02-001-

06-07-02 (RE) 

Plėtojama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

surinkimo infrastruktūra 

Savivaldy

bės 

AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Energetikos 

ministerija); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

gyventojų tankis yra 25 

gyventojai / ha ir daugiau.  

Savivaldybių viešojo geriamojo 

vandens tiekimo teritorijose ir 

aglomeracijose planuoti 

centralizuotas geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų 

surinkimo sistemas, išskyrus 

atvejus, nurodytus Lietuvos 

Respublikos geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatyme.  

Teritorijose, kurios nepatenka į 

savivaldybių viešojo geriamojo 

vandens tiekimo teritorijas 

statyti individualias ir (arba) 

grupines nuotekų tvarkymo ir 

geriamojo vandens tiekimo 

sistemas, užtikrinant, kad 

vietiniuose įrenginiuose 

tvarkomos nuotekos neterštų 

aplinkos.  

Naujai urbanizuojamose ir 

urbanizuotose teritorijose 

jungtis prie centralizuotų 

geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų surinkimo tinklų, kai 

įgyvendinami geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros 

plėtros teritorijų planavimo 

dokumentų sprendiniai.  

323.4 AM PP įgyvendinimo 

priemonių plane numatyti 

veiksmus siekiant sukurti 

priemones, skatinančias esamus 

pastatus prijungti prie 

centralizuotų geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų 

surinkimo tinklų 

S AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-07-02 (RE) ; 

VRM PP 

priemonės 

kodas 02-001-

06-07-02 (RE) 

Esamų pastatų savininkai dėl įvairių priežasčių nesijungia 

prie naujai nutiestų geriamojo vandens ir nuotekų 

surinkimo tinklų. Sukūrus paskatas prisijungti daugėtų 

vartotojų, mažėtų bendra centralizuotai tiekiamų paslaugų 

kaina. 

AM Savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Energetikos 

ministerija); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
 

 
Taikyti 324 sprendinio 

priemones 

       
 

324 Skatinti regioninių 

vandentvarkos įmonių 

apjungimą siekiant 

sumažinti vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų kainų 

netolygumą, efektyviau 

įgyvendinti nacionalinius 

bei Europos sąjungos 

įsipareigojimus ir 

padidinti geriamojo 

Modernizuoti ir plėsti 

geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

infrastruktūrą, įskaitant 

vandentvarkos įmonių 

stambinimą 

S AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-07-02 (RE) ; 

VRM PP 

priemonės 

kodas 02-001-

06-07-02 (RE) 

6.7.2. Gyventojų, aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo 

paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais, 

procentais 

81,8 (2017 m.) 

90 

6.7.3. Gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis 

nuotekų tvarkymo paslaugomis, dalis, palyginti su visais 

gyventojais, procentais 

77,6 (2017 m.) 

95 

6.7.4. Efektyviai veikiančių viešųjų geriamojo vandens 

AM VRM, 

Savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Vidaus reikalų 

ministerija); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

Struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo įmonių 

veiklos efektyvumą, 

teikiamų paslaugų 

kokybę.  

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių dalis, procentais 

45 (2020 m.) 

100 

325 

 

 

Didinti investicijas į 

paviršinių nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros 

plėtrą ir rekonstravimą, 

taip pat ir į turimos 

infrastruktūros teisinę 

registraciją. Plėtoti 

paviršinių nuotekų 

surinkimo, akumuliavimo 

ir antrinio panaudojimo 

(želdinių laistymui ir kt.) 

sistemas regionų 

miestuose ir miesteliuose. 

Mažinti nelaidžių dangų 

kiekį urbanizuotose ir 

urbanizuojamose 

teritorijose, naudoti 

inovatyvias paviršinių 

nuotekų valdymo 

technologijas, siekiant 

sumažinti susidarančius 

didelius paviršinių 

nuotekų kiekius gausių 

kritulių metu. 

Inventorizuoti urbanizuotų 

teritorijų paviršinių 

nuotekų tvarkymo 

sistemas ir planingai 

vykdyti jų rekonstrukciją 

ir / ar naują statybą, 

siekiant mažinti 

užtvindymo riziką 

Parengti teisės aktų pakeitimus, 

suteiksiančius savivaldybėms 

teisę rengti kokybinius 

savivaldybių vystymosi planus, 

kuriuose būtų nustatytos tvarių 

miestų vystymosi gairės dėl 

gyvenamosios aplinkos 

kokybės gerinimo, želdynų 

gausinimo, darnaus judumo, 

atsakingo ir tvaraus vartojimo 

skatinimo, atliekų, oro, 

vandens, garso taršos ir 

poveikio klimato kaitai 

mažinimo  

S AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-08-02 (RE); 

VRM PP 

priemonės 

kodas 02-001-

06-08-02 (RE) 

Aiškiau reglamentuota, kas yra laikoma tvariu vystymusi AM VRM, 

Savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Vidaus reikalų 

ministerija); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2022 

m. 
 

Modernizuoti ir plėsti 

paviršinių (lietaus) nuotekų 

tvarkymo infrastruktūrą 

urbanizuotose teritorijose 

S AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-07-01 

Mažėjanti be valymo išleistų paviršinių nuotekų dalis. AM Savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
 

Inventorizuoti urbanizuotų 

teritorijų paviršinių nuotekų 

tvarkymo sistemas ir planingai 

vykdyti jų rekonstrukciją ir / ar 

naują statybą, siekiant mažinti 

užtvindymo riziką 

E AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-07-01 

Vykstant klimato kaitai bei daugėjant vandeniui nelaidžių 

dangų labai svarbu optimaliai tvarkyti paviršines 

nuotekas. Neturint išsamios informacijos apie paviršinių 

nuotekų tvarkymo sistemas, sudėtinga tinkamai 

suplanuoti jų rekonstrukciją ir/ar naują statybą. 

Savivaldy

bės 

 
savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
 

326 Projektuojant naujas ar 

rekonstruojant esamas 

nuotekų valyklas parinkti 

tokius nuotekų valymo 

procesus, kurie leistų 

išvengti stipraus kvapų 

susidarymo ir sklidimo. 

Naujus nuotekų valyklos 

įrenginius statyti kiek 

galima toliau nuo kvapui 

jautrių aplinkinių miesto, 

miestelio ar kaimo dalių, 

skatinti esamo ir 

planuojamo nuotekų 

dumblo tvarkymą ir 

apdorojimą uždarose 

patalpose, diegti kitas 

Peržiūrėti teisės aktus, 

reglamentuojančius miestus 

aptarnaujančių nuotekų valyklų 

statybą ir/ar rekonstrukciją 

užtikrinant, kad LR BP 326 

sprendinyje įvardinti principai 

būtų perkelti į teisinę bazę.  

T AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-07-01 

Mažėjanti tarša nuotekų valyklų kvapais. AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija); 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

kvapų prevencijos ar 

neutralizavimo priemones. 

327 Mažinti vandens telkinių 

taršą iš sutelktosios taršos 

šaltinių didinant nuotekų 

išvalymo efektyvumą 

nuotekų valyklose ir 

užtikrinant vandensaugos 

tikslų įgyvendinimą. 

Vykdyti nuotekų valyklų 

ir šalia jų esančių vandens 

telkinių stebėseną, 

prioritetą teikiant geros 

būklės rodiklių 

neatitinkantiems vandens 

telkiniams. Esant 

poreikiui didinti nuotekų 

išvalymo efektyvumą.   

Peržiūrėti teisės aktus, 

reglamentuojančius išleidžiamų 

nuotekų kokybės reikalavimus, 

užtikrinant, kad LR BP 327 

sprendinyje įvardinti principai 

būtų perkelti į teisinę bazę.  

T AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-07-01 

Didinama išleidžiamų nuotekų išvalymo kokybė. AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija); 

2030 

m. 
 

328 Skatinti, kad 

individualiuose būstuose, 

daugiabučiuose namuose, 

viešuosiuose pastatuose 

mažai užterštos nuotekos 

(skalbimui, indų plovimui, 

prausimuisi ir pan. 

panaudotas vanduo) ir 

lietaus vanduo būtų 

valomas ir, esant 

galimybei, naudojamas 

drėkinimui ar laistymui. 

Peržiūrėti teisės aktus, 

reglamentuojančius geriamojo 

vandens ir nuotekų 

projektavimą, užtikrinant, kad 

LR BP 328 sprendinyje 

įvardinti principai būtų perkelti 

į teisinę bazę. 

T AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-07-01 

Skatinamas mažai užterštų nuotekų pakartotinis 

panaudojimas. 

AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija); 

2030 

m. 
 

329 Tęsti potencialių vandens 

taršos židinių 

inventorizavimą, numatyti 

mechanizmą jų 

likvidavimui / išvalymui.  

Numatyti mechanizmą vandens 

taršos židinių likvidavimui / 

išvalymui.  

T AM PP, 

priemonės kodai 

02-001-06-07-

01, 02-001-06-

08-03 (RE), 

VRM PP 

priemonės 

kodas 02-001-

06-08-03 (RE) 

Mažinama vandens tarša. AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija); 

2030 

m. 
 

330 

 

Intensyvinti individualiai 

tvarkomų nuotekų 

valstybinę aplinkos 

apsaugos kontrolę. 

Numatyti atsakomybę už 

nelegaliai įrengiamus 

vandens gręžinius. 

Inventorizuojant nuotekų 

išleistuvus, kartu 

inventorizuoti ir vietinius 

individualius vandens 

šaltinius. 

 

Numatyti atsakomybę už 

nelegaliai įrengiamus vandens 

gręžinius. 

T AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-07-01 

Mažinama vandens tarša. AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija); 

2030 

m. 
 

Inventorizuojant nuotekų 

išleistuvus, kartu inventorizuoti 

ir vietinius individualius 

vandens šaltinius. 

T AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-07-01 

Savivaldybės dabar turi inventorizuoti nuotekų valymo ir 

kaupimo įrenginius, tačiau nėra numatyta, kad tuo pačiu 

inventorizuotų ir geriamojo vandens šaltinius. AM turėtų 

įvertinti, ar šis reikalavimas turi būti Žemės gelmių 

įstatyme arba Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatyme 

Savivaldy

bės 

AM savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
 

331 Renovuoti ir (ar) 

rekonstruoti melioracines 

sistemas, atsižvelgiant į 

Taikyti 480 sprendinio 

priemones 

       
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

aplinkosauginius 

reikalavimus bei 

biologinės įvairovės 

palaikymą. Diegti 

drėgmės režimo 

reguliavimo technologijas, 

kurios padės kontroliuoti 

drėgmės išteklius 

dirvožemyje, azoto ir 

fosforo patekimą į 

paviršinius ir požeminius 

vandenis ir sumažins 

ŠESD išsiskyrimą 

332 Parengti alternatyvius 

Vilniaus ir Kauno miestų 

aprūpinimo geriamuoju 

vandeniu planus, 

atsižvelgiant į šalia 

Vilniaus statomą Astravo 

AE ir riziką avariniam 

Neries upės vandens 

užteršimui radionuklidais.  

Parengti alternatyvius Vilniaus 

ir Kauno miestų aprūpinimo 

geriamuoju vandeniu planus, 

atsižvelgiant į šalia Vilniaus 

statomą Astravo AE ir riziką 

avariniam Neries upės vandens 

užteršimui radionuklidais. 

E Nenumatyta Įvertinti alternatyvūs Vilniaus ir Kauno miestų 

aprūpinimo geriamuoju vandeniu būdai, atsižvelgiant į 

šalia Vilniaus statomą Astravo AE ir riziką avariniam 

Neries upės vandens užteršimui radionuklidais. 

Vilniaus ir 

Kauno 

miestų 

savivaldyb

ės 

 
savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2025 

m. 
 

333 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatinti perėjimą prie 

žiedinės ekonomikos 

modelio. Mažinti procesų 

/ produktų / paslaugų 

poveikį aplinkai ir atliekų 

susidarymą gamybos ir 

tolesnio produktų 

naudojimo procese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukuriant palankią reguliacinę 

aplinką skatinti AEI 

naudojančių elektrinių techninį 

pertvarkymą (angl. repowering) 

pasibaigus naudingo 

eksploatavimo laikotarpiui ar 

joms esant neefektyvioms 

S AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-10-01 (RE); 

02-001-06-10-

02; 02-001-06-

10-03 

Elektrinių, atlikusių techninį pertvarkymą, proc. nuo visų 

eksploatavimą baigusių elektrinių skaičiaus, 2022 m. - 15, 

2030 m.-50 

AM EM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Energetikos 

ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
 

Skatinti įmones pereiti link 

neutralios klimatui ekonomikos 

S Ekonomikos 

transformacijos 

ir 

konkurencingu

mo plėtros 

programos 

priemonė 05-

001-01-04-02 

Skatinti įmones 

pereiti link 

neutralios 

klimatui 

ekonomikos ; 

AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-10-01 (RE); 

02-001-06-10-

02; 02-001-06-

10-03;  

Skatinamas perėjimas prie žiedinės ekonomikos modelio EIM AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2024 

m. 
 

Sukurti ir įgyvendinti 

finansavimo priemones, 

skatinančias atliekų prevenciją, 

pakartotinį naudojimą (plėtoti 

S AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-10-01 (RE); 

 
AM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Ekonomikos ir 

2024 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

daiktų pakartotinio naudojimo 

stotelių tinklą), perdirbimą ir 

antrinių žaliavų naudojimą 

02-001-06-10-

02; 02-001-06-

10-03 

inovacijų ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

Sukurti ir įgyvendinti 

finansavimo priemonę, 

skatinančią diegti žaliąsias 

inovacijas ir mažataršius 

sprendimus (subsidijos 

įmonėms, kurios siekdamos 

atliekų prevencijos diegia 

žalius ir ilgaamžius produktus, 

žaliąsias inovacijas, 

mažaatliekes ir beatliekes 

technologijas) 

S AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-10-01 (RE); 

02-001-06-10-

02; 02-001-06-

10-03 

 
AM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2024 

m. 
 

Dalyvaujant suinteresuotoms 

institucijoms ir socialiniams 

ekonominiams partneriams, 

parengti ir Vyriausybės 

nutarimu patvirtinti Lietuvos 

perėjimo prie žiedinės 

ekonomikos (siekiant įtraukti 

visas susijusias institucijas ir 

koordinuoti žiedinės 

ekonomikos įgyvendinimą ir 

plėtrą šalyje) iki 2035 m. 

veiksmų planą 

S AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-10-01 (RE); 

02-001-06-10-

02; 02-001-06-

10-03 

 
AM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2023 

m. 
 

Parengti ir įgyvendinti perėjimo 

prie beatliekio ir neutralaus 

poveikio klimatui miesto, 

atrinkto bendradarbiaujant su 

LSA, bandomąjį projektą 

S AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-10-01 (RE); 

02-001-06-10-

02; 02-001-06-

10-03 

 
AM LSA Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2024 

m. 
 

Remti žaliąsias iniciatyvas, 

kurių tikslas – šalinti 

konkrečias aplinkosaugos ar 

taršos problemas, ir projektus, 

prisidedančius prie žiedinės 

ekonomikos ir (ar) neutralius 

klimatui turistų vykimo vietose 

S AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-10-01 (RE); 

02-001-06-10-

02; 02-001-06-

10-03 

 
AM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2024 

m. 
 

Sukurti paskatų sistemą, 

skatinančią pramonės įmones 

pereiti prie žiedinės 

ekonomikos 

S EIM PP, 

priemonės 

kodas 05-001-

01-04-02) 

PROJEKTAS; 

AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-10-01 (RE); 

02-001-06-10-

Įmonės, diegusios aplinkosaugos inovacijas, proc.        

33,7 (2014)        64 92030 m.0 

Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos 

(Vidurio ir vakarų Lietuvoje)        0        420 (2029)         

Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš 

kurių: dotacijos, finansinės priemonės) (Vidurio ir vakarų 

Lietuvoje), Eur        0        35 579 760 (2029)         

Vidines inovacijas vykdančios mažos ir vidutinės įmonės 

(Vidurio ir vakarų Lietuvoje)        0        68 (2029)         

Metinės pirminės energijos sąnaudos (iš kurių: būstai, 

viešieji pastatai, įmonės, kiti), MWh/m  1 757 814,4 

EIM AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

02; 02-001-06-

10-03 

(2021) 1 371 095,28 (2029) 

Iš jų: 

Sostinės regione, 363 636,4 , 283 636,4 (2029) 

Vidurio ir vakarų Lietuvos regione      1 394 178,0     , 1 

087 458,88     (2029) 

       

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, t CO2 ekv./m 

738 282,05 (2021),  575 860,02 (2029) 

Iš jų: 

Sostinės regione, 152 727,29, 119 127,29 (2029) 

Vidurio ir vakarų Lietuvos regione  585 554,76 , 456 

732,73 (2029) 

 

Visas pagamintas atsinaujinančios energijos kiekis (iš 

kurio: elektros, šiluminės energijos kiekis) (Vidurio ir 

vakarų Lietuvos regione), MWh/m        0        197 100 

(2029)         

Skatinti atliekų prevenciją S AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-10-03 

1. Susidaręs maisto atliekų kiekis per metus, tenkantis 

vienam šalies gyventojui, kilogramais 

41(2019 m.) 20,5 

2. Ypatingųjų statinių projektų, parengtų naudojant 

statinių gyvavimo ciklo (SGC) modeliavimo metodiką, 

dalis nuo visų parengtų ypatingųjų statinių projektų, 

procentais 

0 (2021 m.) 

10 (2029 m.) 

AM Savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
 

334 

 

 

 

Sukurti ir taikyti 

skatinimo ir kontrolės 

mechanizmą perdirbamų 

pakuočių gamybai. 

Siekiant kokybiškai ir 

efektyviai paruošti 

pakuočių atliekas 

perdirbimui, išvystyti 

antrinio rūšiavimo 

pajėgumus, sutelkiant 

investicijas į vieną ar kelis 

centralizuoto rūšiavimo 

įrenginius, kurie 

efektyviai ir patikimai 

apdorotų visoje Lietuvoje 

surinktas pakuočių 

atliekas. 

 

 

 

Taikyti 333 sprendinio 

priemones 

       
 

Parengti ir priimti Atliekų 

tvarkymo įstatymo ir Pakuočių 

ir pakuočių atliekų tvarkymo 

įstatymo pakeitimo įstatymų 

projektus – išplėsti gamintojo 

atsakomybės principo taikymo 

sritis (kaip numatyta 

Vienkartinio plastiko mažinimo 

direktyvoje – maisto tarai, 

pakeliams ir pakuotėms, gėrimų 

tarai ir indeliams, lengviesiems 

plastikiniams maišeliams, 

drėgnoms servetėlėms, oro 

balionėliams, tabako 

gaminiams ir žvejybos 

įrankiams) ir sustiprinti jo 

įgyvendinimą (atlikus pakuočių 

ir pakuočių atliekų tvarkymo 

sistemos peržiūrą) 

 
AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-10-01 (RE); 

02-001-06-10-

02; 02-001-06-

10-03 

Sustiprintas kontrolės mechanizmas perdirbamų pakuočių 

gamybai 

AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2022 

m. 
 

Skatinti rūšiuojamąjį atliekų 

surinkimą 

 
AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-10-01 (RE) 

6.10.2. Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis, 

procentais 

21,5 (2019 m.) 5 

6.10.3. Paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų 

komunalinių atliekų dalis, procentais 

49,73 (2019 m.) 60 

AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Skatinti atliekų perdirbimą 
 

AM PP, 

priemonės 

kodas 02-001-

06-10-02 

Perdirbtų atliekų kiekis, tonomis per metus 

0 (2021 m.) 

40 179 

AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija); 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
 

335 

 

Diegti efektyvesnį atliekų 

rūšiavimą, numatant 

antrinių žaliavų 

konteinerinio tinklo plėtrą. 

Plėtoti atliekų rūšiavimą 

skatinančius mechanizmus 

ir jų pritaikymus, skirti 

dėmesį gyventojų 

švietimui. Plėtoti ir diegti 

naujas antrinių žaliavų 

perdirbimo technologijas. 

 

Taikyti 333 sprendinio 

priemones 

       
 

Taikyti 334 sprendinio 

priemones 

       
 

336 

 

Vystyti atskiras maisto 

atliekų ir tekstilės gaminių 

surinkimo ir jų perdirbimo 

sistemas. Skatinti įvairių 

sektorių bendradarbiavimą 

atliekų rūšiavimo  

efektyvinimui ir 

intensyvinimui didinti. 

 

Taikyti 333 sprendinio 

priemones 

       
 

Taikyti 334 sprendinio 

priemones 

       
 

337 Po rūšiavimo likusias 

netinkamas pakartotinai 

naudoti ir perdirbti 

energinę vertę turinčias 

komunalines atliekas 

naudoti energijai gauti 

kogeneracinėse jėgainėse 

Taikyti 333 sprendinio 

priemones 

       
 

338 Vystyti naujas 

technologijas 

branduolinės energetikos 

saugumo gerinimo bei 

radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo srityse. 

Įvertinti galimybę vystyti 

naujas technologijas 

branduolinės energetikos 

saugumo gerinimo bei 

radioaktyviųjų atliekų 

tvarkymo srityse. 

S Nenumatyta Įvertinta galimybė vystyti naujas technologijas 

branduolinės energetikos saugumo gerinimo bei 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityse. 

EM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Energetikos 

ministerija); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
 

339 

 

Diegti ir plėtoti 5G ryšį 

Lietuvos teritorijoje, 

prioritetą teikiant didžiųjų 

miestų teritorijoms, 

svarbiausiems 

tarptautiniams sausumos 

transporto koridoriams 

(„Via Baltica“, „Rail 

Baltica“, IX B), 

magistraliniams 

automobilių keliams, 

Užtikrinti, kad būtų 

įgyvendintos Penktosios kartos 

judriojo ryšio (5G) plėtros 

2020–2025 m. gairių priemonių 

plane nustatytos 5G ryšio tinklų 

diegimui reikalingos techninės, 

teisinės ir organizacinės 

sąlygos 

T SM PP 

priemonė 10-

001-05-04-02 

Įgyvendintas 5G plėtros 2020–2025 m. gairių priemonių 

planas 

SM SM, EM, SAM, 

AM, EIM, 

Ryšių 

reguliavimo 

tarnyba, VšĮ 

„Plačiajuostis 

internetas“; 

Finansų 

ministerija; 

Vidaus reikalų 

ministerija; 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Susisiekimo 

ministerija); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

valstybinės reikšmės 

magistralinėms 

geležinkelio linijoms, oro 

ir jūrų uostams. Siekiant 

tvarios ir visą Lietuvos 

teritoriją apimančios 5G 

ryšio plėtros, savivaldybės 

lygmens kompleksiniuose 

teritorijų planavimo 

dokumentuose numatyti 

teritorijas 5G ryšio 

infrastruktūrai įrengti 

judriojo ryšio 

operatoriai, 

Lietuvos 

automobilių 

kelių direkcija 

prie 

Susisiekimo 

ministerijos, VĮ 

Klaipėdos 

valstybinio jūrų 

uosto direkcija; 

VĮ Lietuvos oro 

uostai, Lietuvos 

savivaldybių 

asociacija, 

Krašto 

apsaugos 

ministerija; 

Užsienio 

reikalų 

ministerija;  

Nacionalinis 

kibernetinio 

saugumo 

centras prie 

Krašto 

apsaugos 

ministerijos, 

Nacionalinis 

visuomenės 

sveikatos 

centras prie 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerijos 

Papildyti Kompleksinio 

teritorijų planavimo dokumentų 

rengimo taisykles, numatant, 

kad rengiant  savivaldybės 

lygmens kompleksinius 

teritorijų planavimo 

dokumentuos reikia numatyti 

teritorijas 5G ryšio 

infrastruktūrai įrengti. 

T Nenumatyta Plečiama 5G ryšio infrastruktūra AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija); 

2025 

m. 
 

340 

 

Plėtoti elektroninių ryšių 

infrastruktūrą Lietuvos 

teritorijoje ir užtikrinti, 

kad namų ūkių, turinčių 

galimybę naudoti 100 

Mbp/s spartos interneto 

ryšį, dalis 2025 m. būtų 

100 proc. 

 

Plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūros plėtra 

kaimiškose vietovėse 

E SM PP 

(priemonė 10-

001-05-04-02) 

Preliminariai bus statoma 100 ryšio bokštų ir tiesiama 

2000 km šviesolaidinių kabelių linijų 

SM Viešoji įstaiga  

„Plačiajuostis  

internetas 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Susisiekimo 

ministerija); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2025 

m. 
 

Taip pat taikyti 339 sprendinio 

priemones 

       
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

341 Plėtoti aukštos kokybės 

skaitmeninę 

infrastruktūrą, kuri atitiktų 

IV pramonės 

(skaitmeninės) 

revoliucijos keliamus 

reikalavimus 

perspektyvioms 

ekonominėms veikloms ir 

išmaniesiems miestams 

plėtoti. 

Taikyti 339 sprendinio 

priemones 

       
 

342 Užtikrinti universaliosios 

pašto paslaugos 

pasiekiamumą, 

atsižvelgiant į gyventojų 

kaitos tendencijas 

atskiruose regionuose. 

Atsižvelgiant į LR BP 

numatytas urbanistinės plėtros 

kryptis ir partnerystes įvertinti 

Universaliosios pašto paslaugos 

teikėjo pašto tinklo 

charakteristikų tikslinimo 

poreikį. Atitinkamai patikslinti 

T Nenumatyta Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 

m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 467, universaliosios pašto 

paslaugos teikėjas iki 2026 m. gruodžio 31 d. yra AB 

Lietuvos paštas. Universaliosios paslaugos teikimo 

sąlygos, jei reikalinga, turėtų būti keičiamos po šio 

laikotarpio. 

SM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Susisiekimo 

ministerija); 

2026 

m. 
 

 
 

343 

 

Pripažįstant tai, kad 

kraštovaizdis yra svarbus 

šalies išteklius, valstybės 

identiteto ir gyvenimo 

kokybės dalis, taip pat 

siejamas su ekonominiais, 

socialiniais, kultūriniais, 

ekologiniais ir estetiniais 

visuomenės poreikiais, 

vykdant Europos 

kraštovaizdžio 

konvencijos ir Europos 

Sąjungos teisės normų 

reikalavimus, remiantis 

pagrindiniais šalies 

kraštovaizdžio, biologinės 

įvairovės apsaugą 

reglamentuojančiais 

dokumentais ir įvertinus 

iššūkius šiose srityse iki 

2030 m. 

 

343(1) Įtraukti kraštovaizdžio 

apsaugos ir tvarkymo nuostatas 

į planavimo proceso eigą 

reglamentuojančius 

dokumentus, įvairių ūkio šakų 

ir regionų plėtros planus, 

teritorijos dalių bendruosius ir 

specialiuosius planus 

T Kraštovaizdžio 

politika (KP); 

Nacionalinis 

kraštovaizdžio 

tvarkymo planas 

(NKTP) 

(Priemonė kuri 

siejasi su 

įgyvendinimu) 

Remiantis NKTP sprendiniais ir rekomendacijomis 

suformuluotos kraštovaizdžio apsaugos nuostatos 

integruotos į skirtingų ūkio šakų ir regionų plėtros planus; 

tai tikėtina užtikrins kompleksinį su kraštovaizdžio 

erdvine struktūra susijusių problemų analizavimą bei 

sprendimą. 

AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2024 

m. 
 

343(2). Atnaujinti/papildyti 

nacionalinės kraštovaizdžio 

politikos nuostatas. 

T Kraštovaizdžio 

politika (KP); 

Nacionalinis 

kraštovaizdžio 

tvarkymo planas 

(NKTP) 

Šalies kraštovaizdžio politikos dokumentas atnaujintas 

šiomis nuostatomis: (1) Integruoti kraštovaizdžio 

apsaugos, ir tvarkymo nuostatas į ūkio šakų ir regionų 

plėtros planus, teritorijos dalių bendruosius ir 

specialiuosius planus, taip pat planavimo proceso eigą 

reglamentuojančius dokumentus; (2) Numatyti teritorijų 

naudojimo konkrečių reglamentų įtraukimą į savivaldybės 

lygmens teritorijų bendruosius planus, perkeliant juos ir į 

žemesnio lygmens (specialiuosius) teritorijų planavimo 

dokumentus; (3) Integruoti kraštovaizdžio vizualinės 

taršos nuostatas į PAV dokumentų rengimo reikalavimų 

aprašus; (4) Nuosekliai integruoti kraštovaizdžio 

pažinimą į švietimo sistemą ir visas ūkinės veiklos sritis; 

(5) Integruoti su kraštovaizdžio tvarkymu susijusias 

kompetencijas į įvairius visuomenės ir ūkio sektorių 

veiklas reglamentuojančius teisinius dokumentus ir 

plėtros programas (holistinio požiūrio formavimas); (6) 

Numatyti įvairių mokslo ir meno krypčių kraštovaizdžio 

specialistų įtraukimą į teritorijų planavimo procesus, bei 

kvalifikacijos kėlimo teisinę sistemą; (7) Identifikuoti 

šalies kraštovaizdžio erdvinio potencialo racionalaus 

naudojimo ekspertus (mokslinius patarėjus) ir suformuoti 

valdžios bei mokslo institucijų idėjų mainų platformą. 

AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2022 

m. 
 

344 

 

 

Užtikrinti gamtinio ir 

kultūrinio kraštovaizdžio 

tvarumą, gyvybingumą ir 

gebėjimą atlikti 

344(1). Taikyti sprendinio 

343(2) priemonę 

       
 

344(2). Parengti ir įgyvendinti 

gamtinių, bioprodukcinių ir 

S AM PP, NKTP Naudojant periodiškai gaunamus CORINE žemės dangos 

duomenis kas 5-6 metai nustatomas gamtinių, 

AM AAA Europos sąjungos 

struktūrinių fondų 

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

ekologines (aprūpinimo, 

palaikymo, reguliavimo), 

socialines, ekonomines ir 

kitas funkcijas. 

 

 

urbanizuotų teritorijų raidos ir 

santykio optimalumo 

stebėsenos planą. 

bioprodukcinių ir urbanizuotų naudmenų/žemės dangos 

santykis (poliarizacija); gautas rezultatas interpretuojamas 

įvairių mokslo krypčių kraštovaizdžio, ekosistemų, 

ekonomikos ekspertų. 

344(3). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
 

345 

 

Formuoti funkcionalų, 

socialiai ir / ar gamtiškai 

gyvybingą bei vaizdingą 

kraštovaizdį, užtikrinant 

ekonominių veiklų 

tęstinumą jame, socialiniu 

ir aplinkos kokybės 

požiūriu palankias 

gyvenimo sąlygas, visų 

gamtos (gyvosios ir 

negyvosios) elementų, 

įskaitant biologinę 

įvairovę, palaikymo 

galimybes. Išsaugoti 

įvairaus teritorinio 

lygmens vertingo 

kraštovaizdžio arealus ir 

jų geoekologinį 

potencialą, užtikrinti 

ekologinį stabilumą. 

 

345(1). Taikyti sprendinio 

343(2) priemonę 

       
 

345(2). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
 

346 

 

Išlaikyti esamą 60 proc. 

šalies teritorijos tausojantį 

bei saugantį kraštovaizdį 

ir biologinę įvairovę 

naudojimą ir apie 40 proc. 

– intensyvų naudojimą, 

vystant bioprodukcinį ūkį, 

plėtojant pramonę, 

susisiekimą ir kitas 

žmonių gerovei būtinas 

sistemas. Išlaikyti ir / ar 

formuoti optimalią 

kraštovaizdžio erdvinę 

struktūrą (nacionaliniai 

kraštovaizdžio struktūros 

optimalumo rodikliai 

nurodyti LR BP priede 

NR. 5 “Nacionalinis 

kraštovaizdžio tvarkymo 

planas”). Konkrečius 

teritorijų naudojimo 

reglamentus nustatyti 

savivaldybės lygmenyje 

rengiant savivaldybių 

teritorijų bendruosius 

planus, ir juos taikyti 

rengiant vietovės / 

savivaldybės lygmens 

346(1). Taikyti sprendinio 

343(2) priemonę 

       
 

346(2). Sukurti kraštovaizdžio 

ekologinę pusiausvyrą 

užtikrinančius reglamentus ir 

juos integruoti į savivaldybės ir 

žemesnio lygmens bendruosius 

ir specialiuosius teritorijų 

planavimo dokumentus. 

E NKTP, AM PP 

(02-001-06-08-

02 (RE) „Plėtoti 

žaliąją 

infrastruktūrą 

urbanizuotoje 

aplinkoje), 

ŽŪM PP (15-

001-06-02-04 

Atkurti ir gerinti 

su žemės ūkiu ir 

miškininkyste 

susijusias 

ekosistemas) 

Patikslinta ir papildyta kraštovaizdžio struktūros 

optimalumo metodika (aprašyta NKTP 39-43 

sprendiniuose), pritaikyta visos Lietuvos teritorijos NKTP 

išskirtoms kraštovaizdžio tvarkymo zonoms, kuriose 

individualizuotai nustatyta siektina žemėnaudos 

struktūros sudėtis; tuo pagrindu parengtos 

rekomendacijos kraštovaizdžio struktūros optimizavimui 

visiems šalies regionams ir savivaldybėms; 

kraštovaizdžio struktūros optimalumo nustatymo 

principai įtraukti į kompleksinių ir specialiųjų teritorijų 

planavimo dokumentų rengimo reglamentus: parengtas 

kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą užtikrinančių 

reglamentų sąrašas, iš kurio rengiant bendruosius planus 

pagal teritorijos ypatumus pasirenkami aktualūs 

reglamentai ir įrašomi į funkcionio prioriteto tvarkymo 

zonų reglamentų lentelę. 

AM ŽŪM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

kompleksinio, saugomų 

teritorijų ir / ar 

žemėtvarkos specialiojo 

teritorijų planavimo 

dokumentus. 

 

347 

 

Kraštovaizdžio ekologinės 

pusiausvyros užtikrinimo 

ir jo įvairovės išsaugojimo 

srityje prioritetas 

teikiamas: ekologinėms 

kompensacinėms gamtinio 

karkaso funkcijoms 

stiprinti, ypač teritorijose, 

kur daugiausia silpno, 

pažeisto geoekologinio 

potencialo teritorijų visoje 

gamtinio karkaso 

struktūroje (žr. brėž. 

Kraštovaizdžio 

formavimas ir ekologinė 

pusiausvyra, 

kraštovaizdžio formavimo 

kryptis – grąžinami ir 

gausinami kraštovaizdžio 

natūralumą atkuriantys 

elementai), jungčių tarp 

atskirų gamtinių ir pusiau 

gamtinių teritorijų 

kūrimui, išsaugojimui, 

geros jų būklės 

palaikymui, užtikrinant 

daugiafunkcinių 

ekologinių paslaugų 

teikimą, taip pat pelkinio 

ir karstinio kraštovaizdžio 

apsaugai, gamtinio 

kraštovaizdžio elementų 

išsaugojimui, atkūrimui ir 

gausinimui urbanizuotose 

ir numatomose 

urbanizuoti teritorijose. 

 

347(1). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
 

347(2). Taikyti sprendinio 

376(2) priemonę 

       
 

348 

 

 

Veisti miškus 

kraštovaizdžio ekologinio 

stabilumo požiūriu mažo 

miškingumo, 

bioekologiškai 

nuskurdintose teritorijose. 

(Žiemgalos ir Šešupės 

molingos lygumos, 

Žemaičių aukštumos 

vandenskyrinis kalvynas ir 

vakarų Žemaičių 

moreninė lyguma, 

348(1). Koreguoti ir papildyti 

miškų ir žemės ūkio teritorijų 

naudojimą reglamentuojančius 

įstatymus ir taisykles miškų 

įveisimo ir savaiminio 

atsikūrimo įgalinimo principais. 

T NKTP 

(Nacionalinis 

kraštovaizdžio 

tavrkymo 

planas), KP 

(Kraštovaizdžio 

politika) 

Papildyti teisiniai aktai; palankesnės sąlygos įveisti ir 

atsirasti miškams labiausiai ekologiniu požiūriu 

nuskurdintame kraštovaizdyje 

ŽŪM AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Suvalkų ir Kuršo 

aukštumų šlaitai, Rytų 

Aukštaičių plynaukštė, 

Mūšos ir Nevėžio 

vandenskyra bei karstinis 

regionas (Kraštovaizdžio 

formavimo ir ekologinės 

pusiausvyros 

brėž.).//Koreguota 

formuluotė: Veisti miškus 

kraštovaizdžio ekologinio 

stabilumo požiūriu 

jautriose (mažo 

miškingumo, 

bioekologiškai 

nuskurdintose) 

teritorijose: Žiemgalos ir 

Šešupės lygumos, 

Žemaičių Vandenskyrinis 

kalvynas, Vakarų 

Žemaičių plynaukštė, 

Sūduvos aukštuma, Kuršo 

aukštuma, Vakarų 

Aukštaičių plynaukštė, 

Linkuvos kalvagūbris, 

Šiaurės Lietuvos karstinis 

regionas. 

348(2). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
 

348(3). Taikyti sprendinio 

514(3) priemonę 

       
 

349 Identifikuoti išskirtinės 

vertės agrarinių teritorijų 

kraštovaizdį, jį palaikyti, 

puoselėti ir eksponuoti. 

Saugoti šias vertingąsias 

agrarinio kraštovaizdžio 

savybes: organiškai 

susiformavusio agrarinio 

kraštovaizdžio fragmentus 

su jam būdinga 

gyvenviečių sistema bei 

savita žemėnaudos ir 

žemėvaldos struktūra, 

istorinio agrarinio 

kraštovaizdžio arealus, bei 

juos reprezentuojančius 

panoraminius vaizdus, 

tipinius ir unikalius 

agrarinio kraštovaizdžio 

fragmentus, kelius ar jų 

atkarpas (brėž. Kultūros 

politika ir rekreacija); 

349(1). Parengti išskirtinės 

gamtinės, kultūrinės ir estetinės 

vertės organiškai 

susiformavusio kraštovaizdžio 

arealų ir panoramų 

identifikavimo studiją ir 

suformuoti jų apsaugos 

reglamentus 

E NKTP Studija, atskleidžianti išskirtinės gamtinės, kultūrinės ir 

estetinės vertės organiškai susiformavusio kraštovaizdžio 

arealus ir panoramas; apimti vertingiausi įvairaus 

gamtinio ir kultūrinio/istorinio pobūdžio agrarinio ir 

urbanistinio kraštovaizdžio arealai, sudarytas sisteminis 

kraštovaizdžio arealų ir panoramų sąvadas; suformuoti 

šių arealų apsaugos ir eksponavimo principai; numatytos 

sąsajos su kultūros paveldo sistema; numatytas 

integravimas į savivaldybių bendruosius planus. 

AM VSTT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2024 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

350 

 

 

 

Nacionaliniame 

lygmenyje kraštovaizdžio 

estetinį potencialą 

(vaizdingumą) formuoja 

jo vizualinės struktūros 

raiškumas, dominantės, 

kraštovaizdžio elementų 

įvairovė, panoraminė 

apžvalga, vertė, kurią 

kraštovaizdžiui priskiria 

visuomenė. Atsižvelgiant į 

kraštovaizdžio vizualinės 

struktūros ypatumus, 

nustatomi ypač saugomo 

šalies vizualinio estetinio 

potencialo arealai ir 

vietovės (toliau – ypač 

saugomo kraštovaizdžio 

teritorijos), kuriose 

taikomi vizualinės 

apsaugos reikalavimai (žr. 

brėž. Kraštovaizdžio 

formavimas ir ekologinė 

pusiausvyra, Kultūros 

politika ir rekreacija): 

 

 

 

350(1). Taikyti sprendinio 

349(1) priemonę 

       
 

350(2). Susisteminti ir įtvirtinti 

kraštovaizdžio vizualinio-

estetinio potencialo apsaugos 

principus saulės ir vėjo jėgainių 

bei kitų atsinaujinančios 

energetikos rūšių išdėstymo 

reglamentavimui. 

T AM PP Saulės ir vėjo jėgainių vystymą ir erdvinį išdėstymą 

reglamentuojančių dokumentų analizė ir susisteminimas, 

papildymas kraštovaizdžio estetinio-vizualinio potencialo 

apsaugos principais. 

AM VSTT, EM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2023 

m. 
 

350(3). Parengti pajūrio 

kraštovaizdžio tapatumo 

išsaugojimo veiksmų planą 

T AM PP Įteisinta pajūrio–pamario kraštovaizdžio vizualinės 

apsaugos zona, apimanti Kuršių neriją, Kuršių marias ir 

iki 10 km pločio žemyninės pakrantės juostą žemyninėje 

dalyje, įskaitant Nemuno deltą ir Klaipėdos gūbrį (žr. 

brėž. Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinė 

pusiausvyra, Kultūros politika ir rekreacija). Nustatyta šio 

zonos kraštovaizdžio elementų vizualinė vertė: 

vertingosios savybės ir objektai, apžvalgos taškai. 

AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2024 

m. 
 

350(4). Integruoti vizualiai 

išraiškingiausias kraštovaizdžio 

struktūras (žr. LR BP 5 priedo 

„Nacionalinio kraštovaizdžio 

tvarkymo planas“ 61 p. AI, AII, 

BI kraštovaizdžio tipai) į 

žemesnio lygmens teritorijų 

planavimo dokumentus, 

nustatant šių teritorijų 

naudojimo reglamentą, 

tikslinant estetinio potencialo 

arealų ribas, ir kraštovaizdžio 

vertės požymius. 

T NKTP 

(Nacionalinis 

kraštovaizdžio 

tvarkymo 

planas), KP 

(Kraštovaizdžio 

politika) 

LR BP identifikuotos vizualiai išraiškingiausios 

kraštovaizdžio struktūros (žr. LR BP 5 priedo 

„Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planas“ 61 p. AI, 

AII, BI kraštovaizdžio tipai) integruotos į žemesnio 

lygmens teritorijų planavimo dokumentus, nustatyti šių 

teritorijų naudojimo reglamentai, patikslintos estetinio 

potencialo arealų ribos, kraštovaizdžio vertės požymiai. 

AM Savivaldybių 

administracijos 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2030 

m. 
 

351 

 

Vertinant galimą vizualinę 

taršą vadovautis šiais 

aspektais: žemėnaudos 

struktūros kaita, vizualinis 

aspektas, poveikis 

kraštovaizdžio vertės 

požymiams (tarp jų ir 

tiems, kuriems vertę 

priskiria visuomenė), 

gamtos ir kultūros 

vertybėms ir elementams, 

jų apžvelgiamumui, 

panoramoms, rekreacinių 

išteklių vertei ir 

naudojimui, poveikis 

biologinei įvairovei. 

 

351(1). Taikyti sprendinio 

343(2) priemonę 

       
Nežiūrint į tai, kad 343 priemonėje neliko 

buvusių sprendinių taikymo priemonių. 

Taikoma teisėkūros pobūdžio priemonė, kuri 

šiuo metu nėra įgyvendinta ir neegzistuoja 

jokios teisinės ar metodinės kraštovaizdžio 

apibrėžties ar pamatuojamų fizinių parametrų 

nuostatos. 

Siūlome pirmiausia papildyti priemone pagal 

kurią bus parengiama metodinė kraštovaizdžio 

supratimo ir vertinimo sistema ir  nustatomi 

kriterijai vizualinės taršos parametrų 

reglamentavimui. Pažymime, kad tik 

pasirengus šią metodiką, jos sprendinius bus  

galima integruoti į teisėkūros sritį.  

 

351(2). Integruoti 

kraštovaizdžio vizualinės 

kokybės apsaugos nuostatas į 

poveikio aplinkai vertinimo 

dokumentų rengimo 

reikalavimų aprašus 

T Kraštovaizdžio 

politika 

Kraštovaizdžio vizualinės kokybės apsaugos nuostatos 

integruotos į PAV rengimą reglamentuojančius teisės 

aktus, ir žemesnio lygmens teritorijų planavimo 

dokumentus. 

AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2023 

m. 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

352 

 

 

Sukurti prielaidas ir 

galimybes vykti 

natūraliems gamtiniams 

procesams, 

užtikrinantiems 

natūralaus, santykinai 

natūralaus kraštovaizdžio 

išsaugojimą ir atsistatymą. 

Prioritetas teikiamas 

ekologiškai tvaraus 

agrarinio kraštovaizdžio 

(miškingo, pelkėto, 

ežeringo / upėto), 

saugomų natūralių ir 

pusiau natūralių buveinių, 

augalų ir gyvūnų rūšių 

išsaugojimui ir atkūrimui. 

 

 

352(1). Parengti gamtinio 

karkaso sistemos ir jos 

reglamentavimo optimizavimu 

paremtą natūralaus 

kraštovaizdžio ir biologinės 

įvairovės išsaugojimo bei 

atkūrimo (apimant ir invazinių 

rūšių suvaldymą) planą 

S Aplinkos 

apsaugos ir 

klimato kaitos 

valdymo 

programos 

priemonės: 02-

001-06-08-01 

„Išsaugoti 

biologinę 

įvairovę“; 02-

001-06-08-04 

„Skatinti miškų 

plėtrą ir darnų 

miškų 

sektoriaus 

vystymąsi“ ; 15-

001-06-02-04 

Atkurti ir gerinti 

su žemės ūkiu ir 

miškininkyste 

susijusias 

ekosistemas; 

15-001-06-02-

02 Didinti 

ŠESD 

absorbcinius 

pajėgumus 

(atkuriant 

pelkes 

(durpžemius); 

Parengtas rinkinys nuostatų, integruotinų į teritorijų 

planavimo teisinius dokumentus, skirtų užtikrinti 

efektyvią gamtinio karkaso, kaip kraštovaizdžio 

struktūros ir biologinės įvairovės išsaugojimo prielaidos, 

apsaugą, palaikymą ir atstatymą. Gamtinio karkaso 

formavimo ir jo kraštovaizdžio tvarkymo priemonės 

numatytos savivaldybės, vietovės lygmens kompleksinio 

planavimo ir specialiojo žemėtvarkos, saugomų teritorijų 

planavimo dokumentuose. Į gamtinio karkaso teritorinę 

struktūrą integruoti gamtos ir kultūros paveldo objektai. 

Gamtiniame karkase numatytas į jį integruotas ekologinis 

tinklas, kurio paskirtis - optimizuoti biologinei įvairovei 

išsaugoti skirtų teritorijų tinklą. Suaktyvintos bei atkurtos 

kraštovaizdžio ekologinio kompensavimo funkcijos. 

Parengtas biologinės įvairovės ir ekosistemų atkūrimo 

planas (programa), nustatys biologinės įvairovės 

apsaugos įgyvendinimo ir reglamentavimo spragas, 

prioritetinius tikslus ir terminus, taip pat ekosistemų 

apsaugos, atkūrimo ar tausaus jų naudojimo apibrėžtį, 

kriterijus ir prioritetus, veiksmus užtikrinant, kad 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. 

AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2025 

m. 
Bendra pastaba sprendiniams 352 - 358: 
Ankstesnėse Rūmų pastabose siūlėme, kad visų 

pirma būtų parengti: 1) gamtinio 

kraštovaizdžio nuostatas; 2) metodiką; 3) 

kokiais teisės aktais reikia vadovautis rengiant 

žemesnio lygmens TPD. 

Nesutinkame su LRBP SĮP 3 priedo 

reglamentavimu sprendinių 325-358 atžvilgiu, 

kuriame nurodyta, kad šiems LRBP sprendinių 

punktams, o kartu ir programos priemonėms 

įgyvendinimo rodiklis yra „nenustatomas“ ir 

nenurodomas joks  sprendinio rodiklio 

pavadinimas. 

Kadangi šiose punktuose dominuoja 

kraštovaizdis siūlome detalizuoti kokios 

priemonės taikomos gamtiniam, kultūriniam 

urbanizuotam ir kt. kraštovaizdžiams. 

Papildomai prašome nustatyti priemones ir 

metodiką skirtą skirtingų kraštovaidžių rūšių 

apsaugos ir reguliavimo santykiams ir 

kolizijoms išspręsti.  

Jeigu šiuo metu šio metodikos nėra siūlome 

programų ir metodikų parengimą įtraukti į 

LRBP SĮP kaip vieną iš priemonių ir 

nustatyti įgyvendinimo terminą.  

Tuomet kitos siūlomos priemonės analogiškai 

galės būti planuojamos parengus reikiamas 

programas ir metodikas. 
352(2). Taikyti sprendinio 

373.3(2) priemonę 

       
Atkreipiame dėmesį, kad įsivėlusi loginė klaida 

prie sprendinio 352 nurodyta - taikyti 

sprendinio 373.3(2) priemonę, o priemonėje 

373.3 - taikyti sprendinio 352(1) priemonę. 
352(3). Taikyti sprendinio 

488.2(1) priemonę 

       
 

353 

 

Sukurti prielaidas žemės 

melioracijos ir dirvožemio 

kultūrinimo darbų metu 

ekologiškai nuskurdinto 

agrarinio kraštovaizdžio 

teritorijų, kuriose reiškiasi 

neigiami dirvožemio, 

paviršinio ir požeminio 

vandens, biologinės 

įvairovės kokybės 

pokyčiai, savaiminiam 

atkūrimui (pagal 

ekologiškai ir 

ekonomiškai pagrįstus 

specialiojo teritorijų 

planavimo dokumentų 

sprendinius). Tikslingai 

didinti agrarinio 

353(1). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
 

353(2). Taikyti sprendinio 

488.2(1) priemonę 

       
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

kraštovaizdžio 

geoekologinį potencialą ir 

ekologinio kompensavimo 

funkcijas, sudarant 

sąlygas žemės ūkio 

naudmenų ir dirvožemio 

derlingumą užtikrinančių 

savybių apsaugai. 

 

354 

 

 

Ekologiškai jautriose 

eroduojamų Baltijos ir 

Žemaitijos aukštumų 

moreninių kalvynų, 

smėlingų kopynų, 

paslėnių ir slėnių 

teritorijose taikyti 

kraštovaizdį tausojančias 

ūkinio naudojimo formas 

ir technologijas, prioritetą 

skiriant priemonėms, 

atkuriančioms ir 

palaikančioms 

kraštovaizdžio mozaiką, 

biologinę įvairovę. 

Išsaugoti teritorijas, kurių 

kraštovaizdžio struktūra 

pasižymi ekologine svarba 

ir jautrumu – takoskyrų 

kraštovaizdžio natūralią 

struktūrą, upių slėnių, 

ežerų duburių ir 

žemyninių kopų 

kraštovaizdį; stabdyti 

dirvožemio degradavimą 

kalvotuose arealuose. 

354(1). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
 

354(2). Taikyti sprendinio 

373.3(2) priemonę 

       
 

354(3). Taikyti sprendinio 

488.2(1) priemonę 

       
 

355 

 

 

Išsaugant, puoselėjant 

kraštovaizdžio, biologinę 

įvairovę saugoti, atkurti 

miškų, vandenų, pelkių, 

natūralių pievų 

ekosistemas – palaikyti 

jose biotopų įvairovę; 

saugoti kraštovaizdžio 

gamtines, estetines, 

istorines vertybes, erdvių 

santykį, nustatyti 

regioninės reikšmės 

saugotinas kraštovaizdžio 

panoramas bei atvirų 

kraštovaizdžių teritorijas 

(aukštapelkės, pievos), 

kuriose būtų ribojamas 

želdinių, miško veisimas, 

žemės ūkio ir miško 

355(1). Taikyti sprendinio 

349(1) priemonę 

       
 

355(2). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
 

355(3). Taikyti sprendinio 

373.3(2) priemonę 

       
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

žemės paskirties keitimas 

į kitą. 

 

 

356 

 

Rengiant teritorijų ir 

strateginio planavimo, 

kraštovaizdžio formavimo 

dokumentus, analizuoti 

kraštovaizdžio 

charakteristikas, jį 

veikiančius procesus, 

vertę, kurią jam priskiria 

gyventojai, numatyti 

ilgalaikes priemones 

vertingam ir / ar 

vaizdingam gamtinio ir 

kultūrinio pobūdžio 

kraštovaizdžiui saugoti, 

tvarkyti. Kraštovaizdžio 

apsaugos ir tvarkymo 

nuostatos, užtikrinančios 

gamtos ir kultūros 

vertybių apsaugą (tame 

tarpe ir vizualinę), bei 

teritorijos ekologinę 

pusiausvyrą, 

detalizuojamos saugomų 

teritorijų specialiuosiuose 

ir / ar savivaldybių 

bendruosiuose planuose, 

kituose teritorijų 

planavimo ar 

strateginiuose planuose. 

 

356(1). Taikyti sprendinio 

343(1) priemonę 

       
 

356(2). Taikyti sprendinio 

343(2) priemonę 

       
 

357 

 

Formuoti kraštovaizdį 

pagal moksliškai pagrįstus 

ir siektinus kraštovaizdžio 

etalonus, diferencijuotus 

pagal funkcinio 

naudojimo prioritetus ir 

tvarios plėtros principus; 

tvarkyti kraštovaizdį 

remiantis teritorinės 

erdvinės struktūros, joje 

vykstančių morfologinių 

procesų, istorinės raidos ir 

vertybių pažinimu, gerąja 

kitų šalių kraštovaizdžio 

formavimo patirtimi, 

strateginių ir teritorijų 

planavimo dokumentų 

galimybėmis. 

 

357(1). Taikyti sprendinio 

343(2) priemonę 

       
 

357(2). Taikyti sprendinio 

346(2) priemonę 

       
 

358 

 

Formuoti sąmoningą 

visuomenės požiūrį į 

358(1). Taikyti sprendinio 

343(2) priemonę 

       
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

 

 

kraštovaizdį – žmogaus 

gyvenamąją aplinką. Į šį 

aspektą atsižvelgiama 

rengiant žemesnio 

lygmens teritorijų 

planavimo dokumentus, 

ypač savivaldybių 

teritorijų ir (ar) jų dalių 

planus. Užtikrinti 

kraštovaizdžio, 

ekosistemų paslaugų, 

gamtinio karkaso ir 

ekologinio tinklo, 

žaliosios infrastruktūros 

sričių specialistų 

kvalifikacijos kėlimą ir jų 

integravimą į planavimo 

procesus. 

 

 

 

358(2). Nuoseklaus 

kraštovaizdžio pažinimo 

integravimas į švietimo ir 

mokymosi visą gyvenimą 

sistemą (apimant supratimą 

apie klimato kaitą ir kitus 

gamtos ir žmogaus sąveikos 

procesus) 

S ŠMSM 

Švietimo plėtros 

programos 

priemonės nr. 

12 

 -003-03-01-03, 

12-003-03-02-

01, 12-003-03-

04-03, 12-003-

03-05-01 

Kraštovaizdžio, kaip moksliškai/sistemiškai suvokiamos 

žmogaus gyvenamosios aplinkos, pažinimas įteisinamas 

kaip švietimo ir mokymosi visą gyvenimą dalis bei 

įtraukiamas į įvairių specialistų, susijusių su aplinkos 

valdymu, kvalifikacijos turinį 

AM ŠMSM, VU Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM) 

2024 

m. 
 

358(3). Integruoti su 

kraštovaizdžio tvarkymu 

susijusias kompetencijas į 

aplinkai poveikį darančių 

visuomenės ir ūkio sektorių 

veiklas reglamentuojančius 

teisinius dokumentus ir plėtros 

programas (holistinio požiūrio 

formavimas) 

T 18-osios LR 

Vyriausybės PP, 

NKTP, 

Kraštovaizdžio 

politika 

Nuostatos jau iš esmės integruotos į LRV PP. Praplėstos 

PAV ir SPAV reglamentų nuostatos, susijusios su 

kompleksiniu poveikio kraštovaizdžiui vertinimu 

AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM). 

2025 

m. 
 

358(4). Įtraukti skirtingų 

mokslo ir meno krypčių 

kraštovaizdžio specialistus į 

visų lygmenų teritorijų 

planavimo procesą bei 

užtikrinti jų kvalifikacijos 

kėlimo teisinį pagrindą 

T NKTP, 

Kraštovaizdžio 

politika 

Į teritorijų planavimo procesą visuose valdymo ir 

teritoriniuose lygmenyse įtraukti skirtingų mokslo bei 

meno krypčių specialistai (architektai, kraštovaizdžio 

architektai, geografai, ekologai, biologai ir kt.), 

atsižvelgiant į jų kvalifikaciją ir patirtį; visiems sudarytos 

galimybės kelti kvalifikaciją ir atestuotis. 

AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM). 

2023 

m. 
 

 
 

359 Identifikuoti, palaikyti, 

puoselėti ir eksponuoti 

išskirtinės vertės 

urbanizuotų teritorijų 

kultūrinį kraštovaizdį, jam 

būdingą savitą užstatytų ir 

atvirų erdvių santykį, 

panoraminius vaizdus, 

istoriniu urbanistiniu ir 

gamtiniu aspektu vertingo 

ir vaizdingo 

kraštovaizdžio plotus. 

359(1). Taikyti sprendinio 

349(1) priemonę 

       
Bendra pastaba 359-363 sprendiniams: 

Pakartojame 2022-04-27 Rūmų teiktą pastabą, 

kad trūksta aiškumo, kokiais metodiniais 

principais yra formuojamas kraštovaizdis 

urbanizuotose teritorijose, nes moksliškai, tai 

jau yra miestovaizdis. Nenurodyta, kokie 

principai, kokia metodika turi būti 

vadovaujamasi norint įgyvendinti nurodytas 

priemones ne tik kad rengiant žemesnio 

lygmens TPD, bet ir stengiantis suprasti pačius 

LRBP sprendinius. 

 

Papildomai siūlome LRBP SĮP 3 priede 

aiškiai numatyti šių priemonių 

įgyvendinimo rodiklius. 

361 Užtikrinant socialiniu ir 

aplinkos kokybės požiūriu 

palankias gyvenimo 

sąlygas, formuoti 

optimalią moksliškai 

pagrįstą urbanistinio 

kraštovaizdžio struktūrą, 

išsaugoti ir gausinti 

natūralius kraštovaizdžio 

elementus ir biologinę 

įvairovę. 

361(1). Taikyti sprendinio 

373.1(3) priemonę 

       

362 Tvarkyti ir prižiūrėti 

urbanizuotų teritorijų 

natūralias ir pusiau 

natūralias erdves 

(medynai, pievos, vandens 

362(1). Taikyti sprendinio 

373.1(3) priemonę 

       



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

telkiniai, slėniai, šlapynės) 

taip, kad procesai, 

vykstantys jose, atitiktų ar 

atkartotų natūralius 

gamtinius procesus; 

363 Savivaldybių strateginio ir 

/ ar kompleksinio 

teritorijų planavimo 

dokumentuose detalizuoti 

biologinės įvairovės ir 

ekosistemų teikiamų 

paslaugų palaikymui 

skirtus sprendimus, 

želdynų sistemos 

formavimo, apsaugos, 

tvarkymo reikalavimus, 

apsaugos priemones. 

Šiuose planuose derinti 

žaliosios infrastruktūros 

vystymo politikos, 

reguliavimo ir finansines 

priemones 

363(1). Taikyti sprendinio 

373.1(4) priemonę 

       
 

 
 

364 

 

Užtikrinti Lietuvos 

Respublikos teritorijos ir 

atskirų jos struktūrinių 

dalių (gamtinių, miestų, 

žemės ūkio ekosistemų) 

ekologinį stabilumą, 

biologinės įvairovės 

apsaugą bei neutralizuoti 

įvairaus pobūdžio ir 

intensyvumo 

antropogeninį poveikį, 

kurti visavertę, gyvybingą, 

atsparią ir funkcionalią 

ekologinio kompensavimo 

sistemą – gamtinį karkasą, 

numatyti šias svarbiausias 

gamtinio karkaso teritorijų 

geoekologinio potencialo 

didinimo kryptis (žr. brėž. 

Kraštovaizdžio 

formavimas ir ekologinė 

pusiausvyra): 

 

364(1). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
Bendra pastaba sprendiniams 364-372: 

Pakartojame 2022-04-27 Rūmų teiktą pastabą, 

kad visų pirma nėra nuorodos, kokiais 

metodiniais principais yra suprantamas ir 

kokiomis priemonėmis dar gali būti 

formuojamas kraštovaizdis urbanizuotose 

teritorijose, nes ten jis jau yra suformuotas. 

Niekaip nenurodyta, kokie principai, kokia 

metodika turi būti vadovaujamasi norint 

įgyvendinti nurodytas priemones ne tik kad 

rengiant žemesnio lygmens TPD, bet ir 

stengiantis suprasti pačius LRBP sprendinius.  

 

Atkreipiame dėmesį, kad gamtinio karkaso 

nuostatų urbanizuotose teritorijose 

nebeužtenka.  

 

 

Siūlome LRBP SĮP 3 priede aiškiai numatyti 

šios priemonės įgyvendinimo rodiklius. 

364(2). Taikyti sprendinio 

373.1(3) priemonę 

       

365 Urbanizuotose teritorijose 

formuoti želdynų sistemą, 

kaip integralią gamtinio 

karkaso ir urbanistinio 

audinio dalį, užtikrinti 

žaliosios infrastruktūros 

formavimą ir plėtrą. 

Nacionaliniame, regionų 

ir savivaldybės lygmenyje 

365(1). Taikyti sprendinio 

373.1(3) priemonę 

       



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

prioritetas teikiamas 

žaliosios infrastruktūros 

formavimui gamtinio 

karkaso teritorijose, o 

vietovės lygmenyje – 

atskirųjų ir priklausomųjų 

želdynų sistemoje 

366 Gamtinio karkaso 

teritorijose išskirti 

ekologinį tinklą, 

užtikrinantį vertingiausių 

ekologiniu požiūriu 

gamtinio karkaso teritorijų 

– Natura 2000 tinklo 

vientisumą. Įteisinti 

ekologinio tinklo 

struktūrą, jį detalizuoti 

žemesnio lygmens 

teritorijų planavimo 

dokumentuose pagal 

nustatytą metodiką. 

366(1). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
Siūlome LRBP SĮP 3 priede aiškiai numatyti 

šios priemonės įgyvendinimo rodiklius. 

367 

 

Stiprinti gamtinio karkaso 

ir kraštovaizdžio 

ekologinę pusiausvyrą, 

stiprinti tausojantį išteklių 

naudojimą. Prioritetą 

teikti ekologinio 

kompensavimo funkcijų 

atkūrimui ir stiprinimui 

intensyvios žemdirbystės 

teritorijose, patenkančiose 

į probleminius 

aplinkosauginius Karsto 

paplitimo, Žiemgalos, 

Sūduvos rajonus (žr. brėž. 

Kraštovaizdžio 

formavimas ir ekologinė 

pusiausvyra). Priemonės 

gamtinio karkaso ir 

kraštovaizdžio ekologinei 

pusiausvyrai stiprinti 

teikiamos 8 skirsnyje 

„Išteklių apsauga ir 

naudojimas, 

Bioprodukcinio ūkio 

vystymas“. 

 

367(1). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
Siūlome LRBP SĮP 3 priede aiškiai numatyti 

šios priemonės įgyvendinimo rodiklius. 

367(2). Taikyti sprendinio 

488.2(1) priemonę 

       
Siūlome LRBP SĮP 3 priede aiškiai numatyti 

šios priemonės įgyvendinimo rodiklius. 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

368 

 

 

 

Taikyti gamtinio karkaso 

teritorijų degradavimo 

procesus stabilizuojančias 

priemones: mažinti ūkinės 

veiklos sukeliamus 

erozijos procesus (žr. 

brėž. Bioprodukcinio ūkio 

veiklos ir skatinamos 

priemonės), palaikyti ir 

didinti kraštovaizdžio 

įvairovę, vykdyti 

moksliškai pagrįstą 

melioracijos sistemų 

pertvarką, užtikrinti 

melioracijos sistemų 

darbą, įvertinti poreikį ir 

galimybes renatūralizuoti 

vandentėkmes, pažeisto 

ekologinio potencialo 

teritorijas atkurti ir / ar 

pritaikyti naujai veiklai 

(žr. brėž. Kraštovaizdžio 

formavimas ir ekologinė 

pusiausvyra), saugoti 

biologinę įvairovę, 

subalansuotai naudoti 

gamtinius išteklius. 

Stiprinti upių slėnių – 

migracinių koridorių 

gamtinį pilnavertiškumą, 

paviršinio vandens 

telkinių apsaugos zonose 

ir pakrančių apsaugos 

juostose išsaugoti 

natūralius gamtinius 

elementus, juos gausinti. 

Pagerinti sąlygas 

visuomenei naudotis 

pakrantėmis, kurti viešo ir 

privataus sektoriaus 

partnerystes, kurios 

užtikrintų šių viešo 

naudojimo teritorijų 

nuolatinę priežiūrą, jų 

pritaikymą visuomenės 

poreikiams. 

 

368(1). Taikyti sprendinio 

346(2) priemonę 

       
Siūlome LRBP SĮP 3 priede aiškiai numatyti 

šios priemonės įgyvendinimo rodiklius. 

368(2). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
 

480(2). Siūlymai melioracinės 

sistemos tvarkymo reikalavimų 

standartams ir 

aplinkosauginiams 

reikalavimams tobulinti. 

T ŽŪM PP 15-

001-01-14-02 

Melioracijos techninio reglamento peržiūrėjimas ir 

atnaujinimas į jį integruojant atnaujintus melioracijos 

sistemų tvarkymo reikalavimų standartus ir 

aplinkosauginius reikalavimus. 

ŽŪM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2023 

m. 
 

368(4). Taikyti sprendinio 

376(2) priemonę 

       
 

370 Gamtinio karkaso 

formavimo, 

kraštovaizdžio tvarkymo 

priemones numatyti 

savivaldybės, vietovės 

lygmens kompleksinio 

planavimo ir specialiojo 

žemėtvarkos, saugomų 

370(1). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
Siūlome LRBP SĮP 3 priede aiškiai 

numatyti šios priemonės įgyvendinimo 

rodiklius. 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

teritorijų planavimo 

dokumentuose. Į gamtinio 

karkaso teritorinę 

struktūrą integruoti 

gamtos ir kultūros paveldo 

objektus 

371 Formuojama gamtinio 

karkaso ir saugomų 

teritorijų sistema 

teritoriškai atspindi šiuo 

metu esamą situaciją, 

išlaiko esamas strategines 

šių teritorijų vystymo 

nuostatas ir kryptis, 

išdėstytas LR BP priede 

Nr. 5 “Nacionalinis 

kraštovaizdžio tvarkymo 

planas”. Bendras gamtinio 

karkaso struktūrų 

užimamas plotas šalies 

teritorijoje neturi mažėti. 

Šių struktūrų 

geoekologinis potencialas 

turi būti stiprinamas. 

371(1). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
Siūlome LRBP SĮP 3 priede aiškiai numatyti 

šios priemonės įgyvendinimo rodiklius. 

 
 

372 

 

Didinti urbanizuotų 

teritorijų geoekologinį 

potencialą, siekti sudaryti 

sąlygas natūralių procesų 

raiškai, užtikrinti miestų 

mikroklimato reguliavimo 

prielaidas, didinti 

urbanizuotų teritorijų 

prisitaikymo prie 

ekstremalių klimato 

reiškinių galimybes bei 

gerinti gyvenimo ir 

aplinkos sąlygas 

 

372(1). Taikyti sprendinio 

373.1(3) priemonę 

       
Siūlome LRBP SĮP 3 priede aiškiai numatyti 

šios priemonės įgyvendinimo rodiklius. 
372(2). Taikyti sprendinio 

528(1) priemonę 

       

 
 

373 Stabdyti biologinės 

įvairovės nykimą, 

ekosistemų ir jų teikiamų 

paslaugų kokybės 

blogėjimą, kur įmanoma 

jas atkurti: 

373(1). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
Siūlome LRBP SĮP 3 priede aiškiai numatyti 

šios priemonės įgyvendinimo rodiklius. 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

373.1 

 

 

 

Vystyti žaliąją 

infrastruktūrą, kaip 

sudėtinę ir papildančią 

gamtinio karkaso dalį, 

padedančią užtikrinti 

ekologinę, ekonominę ir 

socialinę naudą 

visuomenei, gamta 

pagrįstais sprendimais; 

skatinti integruoti 

žaliosios infrastruktūros 

projektavimą į planavimo 

dokumentų rengimą, 

gamtos apsaugos, žemės, 

miškų ūkio, urbanistikos, 

vandenų politiką ir kt. 

sritis, gerinti su žaliąja 

infrastruktūra susijusių 

mokslinių tyrimų ir 

duomenų kokybę, stiprinti 

šios srities žinių bazę ir 

skatinti susijusias 

inovatyvias technologijas. 

Remti ES lygmens 

žaliosios infrastruktūros 

projektus; 

 

 

 

373.1(1). Taikyti sprendinio 

348(1) priemonę 

       
Siūlome LRBP SĮP 3 priede aiškiai numatyti 

šios priemonės įgyvendinimo rodiklius. 

373.1(3). Parengti žaliosios 

infrastruktūros plėtojimo 

urbanizuotoje aplinkoje 

koncepciją 

S D (2021–2030 

m. ... LR AM 

APLINKOS 

APSAUGOS IR 

KLIMATO 

KAITOS 

VALDYMO 

PLĖTROS 

PROGRAMA 

priemonė Nr. 

02-001-06-08-

02 (PP)); 02-

001-06-08-02 

(RE) „Plėtoti 

žaliąją 

infrastruktūrą 

urbanizuotoje 

aplinkoje“; 15-

001-06-02-04 

Atkurti ir gerinti 

su žemės ūkiu ir 

miškininkyste 

susijusias 

ekosistemas; 

15-001-06-02-

02 Didinti 

ŠESD 

absorbcinius 

pajėgumus 

(atkuriant 

pelkes 

(durpžemius) 

Nustatyti optimalaus urbanistinio kraštovaizdžio 

fomavimo ir natūralių kraštovaizdžio elementų bei 

biologinės įvairovės išsaugojimo principus; Parengti 

urbanizuotose teritorijose esančių natūralių ir pusiau 

natūralių erdvių priežiūros ir tvarkymo metodiką ir 

aprašą. Sukurti teisines prielaidas šioms tvarkymo 

priemonėms įgyvendinti; Urbanizuotose teritorijose 

tvarkymas ir vystymas vyksta integruojant daugiau didelį 

ekologinį potencialą turinčių plotų, juos išsaugojant, 

atkūriant, ar sukuriant naujai; atkurti pažeisto ir stipriai 

pažeisto teritorijų geoekologinio potencialo natūralumą, 

pasitelkiant dirbtines ir (arba) natūralias ekologinio 

kompensavimo priemones (palaikomas ir stiprinamas 

esamas kraštovaizdžio natūralumas); GK priskiriamos 

teritorijos dalys, kurios paradusios ūkinės veiklos 

intensyvinimo praradusiose ekologinį - kompensacinį 

potencialą, jautriausiose dalyse dirbtinai suformuotos ar 

savaiminiu būdu atsikuria natūralios naudmenos 

(pelkaitės, pievos, miško plotai); Didinti vyraujančio 

žemo geoekologinio potencialo teritorijose gamtiniam 

karkasui priskirtų teritorijų natūralumą, stabilumą ir 

atsparumą išoriniam poveikiui, sudaryti palankias sąlygas 

biologinei įvairovei, formuoti žaliosios infrastruktūros 

objektus. 

AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2024 

m. 

373.1(4). Integruoti žaliosios 

infrastruktūros vystymo 

principus į bendrąjį ir detalų 

teritorijų planavimą 

T; E AM PP 02-001-

06-08-02 (RE) 

„Plėtoti žaliąją 

infrastruktūrą 

urbanizuotoje 

aplinkoje 

Žaliosios infrastruktūros projektavimo įtraukimas į 

planavimo procesą atsispindės bendrojo ir specialaus 

planavimo dokumentuose; Savivaldybių strateginio ir / ar 

kompleksinio teritorijų planavimo dokumentuose 

detalizuoti biologinės įvairovės ir ekosistemų teikiamų 

paslaugų palaikymui skirtus sprendimus, želdynų 

sistemos formavimo, apsaugos, tvarkymo reikalavimus, 

apsaugos priemones. Šiuose planuose derinti žaliosios 

infrastruktūros vystymo politikos, reguliavimo ir 

finansines priemones. Bendrųjų planų sprendiniai 

integraliai sprendžiantys teritorijų tvarkymo klausimus, 

sukuriantys realias prielaidas urbanizuotų teritorijų 

subalansuotam vystymuisi. 

AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2023 

m. 
Pažymime, kad numatyta priemonė yra E – 

erdvinio pobūdžio, ką byloja ir pats priemonės 

pavadinimas, tačiau priskirtas T- teisėkūros 

pobūdis. Siūlome papildyti ir E pobūdžiu.  

Primename, kad 2022-04-27 teikėme pastabą, 

kad turi būti atliekami teisės aktų pakeitimai, 

siekiant integruoti žaliosios infrastruktūros 

vystymo principus į bendrąjį ir detalųjį 

planavimą, nes šiuo metu to padaryti pagal 

nurodytas priemones yra neįmanoma.  

Siūlome šią priemonę plane prie LR BP 

sprendinio performuluota iš „Vystyti žaliąją 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

infrastruktūrą... „ į „Dėl žaliosios 

infrastruktūros vystymo...“, nurodant 

reikalingas sukurti priemones ir instrumentus, 

reikalingus šiam LR BP sprendiniui 

įgyvendinti. 

 
373.1(5). Taikyti sprendinio 

373.3(2) priemonę 

       
 

373.2 Saugoti biologinę 

įvairovę, sukuriant 

reikiamas prevencines bei 

technines priemones. 

Saugoti, atkurti miškų, 

vandenų, pelkių ir 

šlapynių, natūralių pievų 

ekosistemas – palaikyti 

biotopų įvairovę; vengti 

gyvūnų, paukščių ir žuvų 

migracijos kelių įprastinės 

aplinkos keitimo, 

prireikus ją atkurti. 

Išsaugoti arba atkurti 

kraštovaizdžio elementus, 

kurie leistų užtikrinti 

didesnę biologinę 

įvairovę; 

373.2(1). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
 

373.3 

 

Valdyti invazinių rūšių 

plitimą; užtikrinti laukinės 

augalijos ir gyvūnijos 

tinkamą apsaugą, 

atkūrimą ir naudojimą; 

išsaugoti genetinius 

išteklius ir jų įvairovę, 

diegti gamtosaugines 

priemones žemės, miškų 

ūkio, gyvulininkystės ir 

žuvininkystės sektoriuose. 

Plėtoti biologinės 

įvairovės, biologinių 

išteklių ekosistemų 

mokslinius tyrimus; 

 

373.3(1). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
 

373.3(2). Sukurti tikslinį 

mokslo finansavimo 

instrumentą kraštovaizdžio bei 

ekosistemų, invazinių rūšių, 

biologinių - genetinių išteklių 

valdymo, žaliosios 

infrastruktūros moksliniams 

tyrimams remti 

S ŠMM Mokslo 

plėtros 

programos 

pažangos 

priemonė 05-

001-01-05-06 / 

12-001-01-03-

01 

Skatinamas Lietuvos teritorijos kraštovaizdžio, 

ekosistemų, biologinės įvairovės ir jos apsaugos 

problemų pažinimas, sukurtas pagrindas geobiosistemų 

modeliavimui ir kūrimui; Moksliniai tyrimai orientuoti 

medžių rūšių genotipų atsparių klimato kaitai atrankai ir 

selekcijai, tyrimų rezultatai taikomi praktinėje 

miškininkystėje; periodiškai skelbiamas tikslinis 

konkursas moksliniams žaliosios infrastruktūros, apimant 

jos poreikio, poveikio, optimizavimo ir kitus aspektus 

įvairiuose teritoriniuose lygmenyse (lokaliuose, miesto, 

regiono, savivaldybės ir pan.) tyrimams, kviečiant 

dalyvauti visų mokslo sričių atstovus. 

ŠMSM Lietuvos 

mokslo taryba 

Europos sąjungos 

struktūrinių fondų 

2023 

m. 
 

373.4 Lietuvoje registruoti 

produktyviausias, 

labiausiai prie klimato 

pokyčių prisitaikiusias, 

atsparias kenkėjams 

žemės ūkio augalų veisles, 

kurios leis naudoti mažiau 

tręšiamųjų ir augalų 

apsaugos produktų. 

373.4(1). Sukurti veislių 

ekologiškumo/draugiškumo 

aplinkai vertinimo metodiką, ir 

jos principus integruoti į ŽŪM 

PP priemone (15-001-06-02-

01). 

S ŽŪM PP 15-

001-06-02-01 

Pritaikyti 

aplinkos, 

klimato kaitos ir 

kitus valdymo 

įsipareigojimus 

bei inovatyvias, 

tausias 

Žemės ūkio kultūrų veislių registracija vykdoma atlikus 

jų ekologinį vertinimą pagal sukurtą metodiką. 

ŽŪM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2025 

m. 
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s 
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išvardintos 
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kompetenciją. 
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(UNESCO) 
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saugomą KPO.) 
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mi kiti 

vykdytojai 
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onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

technologijas 

žemės ūkio, 

miškininkystės 

ir žuvininkystės 

veikloje; ŽŪM 

PP 

373.5 

 

Užtikrinti tvarų santykinai 

natūralių ekosistemų ūkinį 

naudojimą, vengiant 

neigiamo poveikio 

biologinei įvairovei bei 

sudarant moksliškai 

pagrįstas prielaidas 

teritoriškai tolygiai 

formuotis ypač 

vertingoms gamtinėms 

teritorijoms ir jas saugoti; 

 

373.5(1). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
 

373.5(2). Sukurti miškų plėtros 

ir tvarios miškininkystės 

įgyvendinimo priemonių planą 

S AM PP 02-001-

06-08-04 

„Skatinti miškų 

plėtrą ir darnų 

miškų 

sektoriaus 

vystymąsi“; 

ŽŪM PP 

(priemonė 15-

001-06-02-04 

"Atkurti ir 

gerinti su žemės 

ūkiu ir 

miškininkyste 

susijusias 

ekosistemas"); 

Lietuvos 

Respublikos 

Nacionaliniame 

energetikos ir 

klimato srities 

veiksmų plane 

2021–2030 m. 

Parengtas miškų plėtros ir tvarios miškininkystės 

priemonių įgyvendinimo planas, apimantis LR BP 520-

525, 529 sprendinių nuostatas, taip pat kitas esmines 

miško, kaip pagrindinio krašto ekologinės pusiausvyros 

pagrindo ir ekosisteminių paslaugų šaltinio, plėtrą ir 

kokybę užtikrinančias priemones. 

AM 
 

Europos sąjungos 

struktūrinių fondų 

2025 

m. 
 

373.6 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 įgyvendinimo 

instrumentus, taikomus 

visų dydžių ūkiams, 

kurios padėtų sumažinti 

azoto, fosforo ir kitų 

cheminių medžiagų 

emisiją į paviršinius ir 

gruntinius vandenis 

373.6(1). Taikyti sprendinio 

479(1) priemonę 

       
Papildomai siūlome LRBP SĮP 3 priede 

aiškiai numatyti šios priemonės 

įgyvendinimo rodiklius. 

373.7 

 

Veisti apsauginius 

želdinius (medžius, 

373.7(1). Taikyti sprendinio 

373.1(4) priemonę 
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s 
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i (kai kur 

išvardintos 
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kompetenciją. 
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kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
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Priem

onių 

įgyven
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termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

krūmus, žolynų juostas), 

kaip paviršinių vandens 

telkinių taršos prevencijos 

priemonę; ekologiškai 

nuskurdintose žemės ūkio 

veiklai naudojamose 

teritorijose įveisti bent 10 

proc. žemės ūkio 

paskirties įvairaus dydžio 

želdinių juostas, grupes ar 

masyvus, taip pat formuoti 

dirbtines pelkes ar 

vandens telkinius, 

suplanuotus specialiojo 

saugomų teritorijų ir / ar 

žemėtvarkos teritorijų 

planavimo dokumentuose; 

 

373.7(2). Taikyti sprendinio 

488.2(1) priemonę 

       
 

373.8 Bendradarbiauti su 

ūkininkais siekiant padėti 

jiems pereiti prie visiškai 

tvaraus, inovatyvaus, 

neigiamo poveikio 

aplinkai nekeliančio 

ūkininkavimo ir skatinti 

juos tai daryti siekiant 

pagerinti žemės ūkio 

ekosistemų būklę, 

atsparumą klimato kaitai, 

rizikai aplinkai ir 

socialiniams bei 

ekonominiams 

sukrėtimams; tobulinti 

bendrą žemės ūkio 

politiką, skatinant taikyti 

ekologines sistemas ir 

rezultatais grindžiamas 

išmokų sistemas; 

sumažinti neigiamą 

poveikį pažeidžiamoms 

rūšims ir buveinėms, 

įskaitant poveikį jūros 

dugnui dėl žvejybos, 

atkurti natūralias dalies 

upių vagas, gerinant 

sąlygas migruojančioms 

žuvims; 

373.8(1). Taikyti sprendinio 

488.4(1) priemonę 

       
 

373.9 Diegti tausojančius 

gamtines buveines 

žvejybos, objektų 

įrengimo, naudingų 

iškasenų išgavimo būdus, 

švarų jūrų transportą, 

nuotekų šalinimo iš laivų 

mažinimą; plėtoti žuvų 

373.9(1). Baltijos jūros ir 

vidaus vandenų ekosistemų 

būklės gerinimo iki 2030 m. 

plano sukūrimas, ir jo nuostatų 

integravimas į ŽŪM PP 15-

001-06-02-04 

S ŽŪM PP 15-

001-06-02-04 

Sukurtas sisteminio Baltijos jūros ir vidaus vandenų 

ekosistemų būklės gerinimo iki 2030 m. priemonių 

planas, apimantis technologinio ir ekologinio pobūdžio 

priemones ir tyrimus 

AAA AM, ŽŪM Europos sąjungos 

struktūrinių fondų 

2023 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

nerštaviečių ir migracijos 

kelių mokslinius tyrimus, 

siekiant numatyti 

priemones jų būklei 

gerinti 

373.10 Sudaryti teisines ir fizines 

prielaidas bei paskatos 

priemones pažeistoms ar 

sunaikintoms 

ekosistemoms atkurti, 

teritorijų geoekologiniam 

potencialui atstatyti, 

taikant natūralias ir (arba) 

technines priemones; 

tobulinti teisines 

prielaidas gamtiniu 

požiūriu vertingų teritorijų 

apsaugoje dalyvauti 

visuomeninėms 

organizacijoms ir 

privačios žemės 

savininkams. Biologinės 

įvairovės apsaugos 

priemones integruoti į 

kitus ūkio sektorius 

373.10(1). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
 

374 Vadovaujantis Europos 

Sąjungos Biologinės 

įvairovės strategijos 2030 

m. nuostatomis, 

formuojant šalies 

biologinės įvairovės 

apsaugos politiką: 

374(1). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
 

374.1 

 

 

Taikyti teisinę apsaugą ne 

mažiau 22 proc. Lietuvos 

teritorijos, užtikrinant 

biologinės įvairovės 

apsaugą gamtiniame 

karkase, formuojant šalies 

ekologinį tinklą; 

 

 

374.1(1). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
 

374.1(2). Taikyti sprendinio 

373.3(2) priemonę 

       
 

374.1(3). Taikyti sprendinio 

376(2) priemonę 

       
 

374.2 Saugant biologinę 

įvairovę, užtikrinant 

natūralių gamtinių procesų 

eigą, griežtos apsaugos 

reikalavimus taikyti 

Europos Bendrijos 

svarbos Vakarų taigos 

gamtinėms buveinėms ir 

Punios šilui. Nemuno 

kilpų regioninio parko 

Punios šilo botaninį–

zoologinį draustinį 

priskirti Punios šilo 

gamtiniam rezervatui. 

374.2(1). Pakeisti Punios šilo 

botaninio - zoologinio 

draustinio statusą į Punios šilo 

gamtinį rezervatą. 

T AM PP 02-001-

06-08-01 

„Išsaugoti 

biologinę 

įvairovę“ 

Įkurtas Punios šilo gamtinis rezervatas (Punios šilo 

botaninio zoologinio draustinio vietoje). 

AM VSTT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2022 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

375 Parengti biologinės 

įvairovės ir ekosistemų 

atkūrimo planą 

(programą), kuris 

nustatytų biologinės 

įvairovės apsaugos 

įgyvendinimo ir 

reglamentavimo spragas, 

nustatytų prioritetinius 

tikslus ir terminus, taip pat 

ekosistemų apsaugos, 

atkūrimo ar tausaus jų 

naudojimo apibrėžtį, 

kriterijus ir prioritetus, 

veiksmus užtikrinant, 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 

375(1). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
 

 
 

376 

 

 

 

Įgyvendinti šalies 

teritorijos gamtinio ir 

kultūrinio kraštovaizdžio 

bei biologinės įvairovės 

apsaugos ir kraštovaizdžio 

politikos prioritetus, 

optimizuoti saugomų 

teritorijų sistemą, 

inicijuoti naujų saugomų 

teritorijų steigimą. 

Saugomų teritorijų 

steigimui, vertybių 

apsaugai taikyti ir 

partnerystės principą, 

pasitelkiant visuomenines 

organizacijas, privačios 

žemės savininkus, kitus 

subjektus. Valstybės 

prioritetinis uždavinys – 

esamose ir naujai 

steigiamose saugomose 

teritorijose palaikyti 

palankią natūralių 

buveinių ir rūšių bei kitų 

gamtos vertybių apsaugos 

būklę. 

 

 

 

376(1). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
 

376(2). Parengti saugomų 

teritorijų tinklo erdvinio 

optimizavimo (vertybių 

išsaugojimo požiūriu) 

galimybių studiją 

E AM PP 02-001-

06-08-01 

„Išsaugoti 

biologinę 

įvairovę“; 02-

001-06-08-04 

„Skatinti miškų 

plėtrą ir darnų 

miškų 

sektoriaus 

vystymąsi“ ; 15-

001-06-02-04 

Atkurti ir gerinti 

su žemės ūkiu ir 

miškininkyste 

susijusias 

ekosistemas; 

Parengta studija, kurioje remiantis kraštovaizdžio, 

ekosistemų ir biologinės įvairovės moksliniais tyrimais 

pateiktos rekomendacijos saugomų teritorijų tinklo 

optimizavimui siekiant gerinti šalies gamtinių ir 

kultūrinių vertybių apsaugą. 

VSTT 
 

Europos sąjungos 

struktūrinių fondų 

2025 

m. 
 

376(3). Papildyti Saugomų 

teritorijų įstatymą privačia 

iniciatyva steigiamų saugomų 

teritorijų nuostatomis 

T AM PP 02-001-

06-08-01 

„Išsaugoti 

biologinę 

įvairovę“; 

Saugomų 

Saugomų teritorijų įstatymas papildytas nuostatomis, 

užtikrinančiomis privataus sektoriaus teises ir galimybes 

steigti ir valdyti visuomenei atviras saugomas teritorijas, 

tuo prisidedant prie visuomenės įtraukimo į gamtosaugą, 

nacionalinių kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei 

VSTT 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(VSTT) 

2023 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

teritorijų 

įstatymas 

vertingų ekosistemų išsaugojimo bei prisitaikymo prie 

klimato kaitos tikslų. 

376(4). Parengti saugomų 

teritorijų ekosisteminių 

(aprūpinimo, reguliavimo ir 

kultūrinių) paslaugų 

ekonominio vertinimo studiją 

S AM PP 02-001-

06-08-01 

„Išsaugoti 

biologinę 

įvairovę“ 

Studija, kurioje nustatyta saugomų teritorijų teikiamų 

ekosisteminių paslaugų sukuriama esama ir perspektyvinė 

ekonominė vertė bei nauda ir pateiktos rekomendacijoss 

šios vertės bei naudos įsisavinimui ir gausinimui 

valstybiniame bei privačiame sektoriuje. 

VSTT 
 

Europos sąjungos 

struktūrinių fondų 

2024 

m. 
 

378 Įsteigti paukščių apsaugai 

svarbią teritoriją – 

Paluknio pievos, buveinių 

apsaugai svarbias 

teritorijas – Juodymo 

pelkė (Rokiškio raj.), 

Strėvininkų miškas, 

(Kaišiadorių raj.) Kruojos 

upės slėnis (Pakruojo raj.), 

Ažukriaunio miškas ( 

Rokiškio raj.), Petrašiūnų 

miškas (Ukmergės raj.), 

Norkiškės miškas 

(Tauragės raj.), Karšuvos 

giria (Jurbarko, Tauragės 

raj.) ir kitas. Kuriant 

Lietuvoje Natura 2000 

tinklą, siekiama užtikrinti 

tinkamą visų Lietuvos 

teritorijoje randamų 54 

natūralių buveinių tipų ir 

55 rūšių apsaugą, įsteigti 

reikiamą kiekį saugomų 

teritorijų. 

378(1). Plėsti paukščių ir 

buveinių apsaugai svarbių 

teritorijų tinklą 

E AM PP 02-001-

06-08-01 

„Išsaugoti 

biologinę 

įvairovę“ 

Praplėstas Natura 2000 tinklas, įsteigtas reikiamas kiekis 

saugomų teritorijų. Vykdant LRBP sprendinius, įsteigtos 

paukščių apsaugai svarbios teritorijos – Paluknio pievos, 

buveinių apsaugai svarbios teritorijos – Juodymo pelkė 

(Rokiškio raj.), Strėvininkų miškas, (Kaišiadorių raj.) 

Kruojos upės slėnis (Pakruojo raj.), Ažukriaunio miškas ( 

Rokiškio raj.), Petrašiūnų miškas (Ukmergės raj.), 

Norkiškės miškas (Tauragės raj.), Karšuvos giria 

(Jurbarko, Tauragės raj.) ir kitos. 

VSTT 
 

Europos sąjungos 

struktūrinių fondų 

2030 

m. 
 

379 Siekiant išsaugoti 

Sūduvos slėniuotų ir 

limnoglacialinių lygumų, 

banguotos moreninės 

plynaukštės, ežeruoto 

moreninio kalvyno 

kraštovaizdį, Suvalkijos 

simbolio – Šešupės upyno 

etalonus, gamtines 

ekosistemas, Lietuvos 

istorijai svarbų Sūduvos 

etninės srities paveldą, 

kultūrą, istoriją, atnaujinti 

Sūduvos (Suvalkijos) 

nacionalinio parko 

steigimo procedūras. 

379(1). Parengti Suvalkijos 

(Sūduvos) nacionalinio parko 

steigimo ir funkcinio zonavimo 

dokumentus, suderinti juos tarp 

atsakingų institucijų, 

apsvarstyti su visuomene ir 

perduoti į Seimą tvirtinimui 

T NKTP, 

Saugomų 

teritorijų 

įstatymas 

Parengti, suderinti ir apsvarstyti Suvalkijos (Sūduvos) 

nacionalinio parko steigimo dokumentai perduoti 

tvirtinimui į Seimą. 

AM VSTT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2025 

m. 
 

380 

 

 

Atsižvelgiant į saugomų 

teritorijų steigimo tikslus, 

kraštovaizdžio ir 

biologinės įvairovės, 

gamtos ir kultūros 

vertybių išsaugojimo 

380(1). Taikyti sprendinio 

352(1) priemonę 

       
 

380(2). Taikyti sprendinio 

376(2) priemonę 

       
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

poreikį, koreguoti, tikslinti 

saugomų teritorijų ribas. 

Išplėsti Aukštaitijos 

nacionalinį parką, 

apjungiant jį su Labanoro 

regioniniu parku. 

 

 

380(3). Parengti Labanoro 

regioninio parko teritorijos 

įtraukimo į Aukštaitijos 

nacionalinį parką veiksmų 

planą. 

T AM PP 02-001-

06-08-01 

„Išsaugoti 

biologinę 

įvairovę“, 

NKTP 

Veiksmų planas Labanoro regioninio parko teritorijos 

įtraukimui į Aukštaitijos nacionalinį parką bei parengta 

nauja planavimo schema. 

VSTT 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(VSTT) 

2024 

m. 
 

381 Užtikrinti Lietuvos 

UNESCO pasaulio 

paveldo vietovėms 

(Kuršių nerijai, Kernavės 

archeologinei vietovei, 

Vilniaus istoriniam 

centrui, Struvės 

geodeziniam lankui) 

keliamus kultūros ir 

gamtos paveldo apsaugos 

reikalavimus, išsaugoti ir 

palaikyti išskirtinę 

visuotinę vertę, 

autentiškumą ir 

vientisumą, išlaikyti šias 

vertybes dabarties ir 

ateities kartoms. 

Prioritetas teikiamas 

išskirtinės visuotinės 

vertės apraše nustatytų 

vertingųjų savybių 

apsaugai. 

381(1). Optimizuoti Lietuvos 

UNESCO pasaulio paveldo 

vietovių vertingųjų savybių 

būklės monitoringą 

S KM Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programos PP 

08-001-04-06-

01 "Tvarių 

prielaidų ir 

paskatų 

aktualizuoti 

kultūros 

paveldo 

vertybes 

sukūrimas" 

Įvertinta esama Lietuvos UNESCO pasaulio paveldo 

vietovių vertybių monitoringo sistema, identifikuotos 

optimizavimo sritys, sukurtas ir įgyvendintas tobulinimo 

planas 

KM Kultūros 

paveldo 

departamentas, 

VSTT 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

2024 

m. 
 

382 Siekiant išsaugoti gamtos 

vertybes, gamtinius 

išteklius bei efektyviai ir 

veiksmingai valdyti 

saugomas teritorijas, 

saugoti Europos bendrijos 

buveines ir rūšis, tobulinti 

/ pertvarkyti stebėsenos 

sistemą, nustatant aiškius 

ir kiekybiškai 

pamatuojamus apsaugos 

tikslus, vertinimo 

kriterijus, apjungiant 

įvairių institucijų 

atliekamus stebėjimus ir 

vertinimus, ekspertines 

kompetencijas bei 

technologinius įrankius. 

382(1). Parengti valstybinės 

aplinkos monitoringo sistemos 

optimizavimo planą 

konsultuojantis su įvairių 

kompetencijų ekspertais 

S Daugelis AM 

plėtros 

programos 

pažangos 

priemonių 

Optimizuota valstybinė aplinkos monitoringos sistema 

nustatant aiškius ir kiekybiškai pamatuojamus apsaugos 

tikslus, vertinimo kriterijus, apjungiant įvairių institucijų 

atliekamus stebėjimus ir vertinimus, ekspertines 

kompetencijas bei technologinius įrankius. 

AAA 
 

Europos sąjungos 

struktūrinių fondų 

2024 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

383.2 skatinti vietos ūkininkų ir 

verslo, vietos savivaldos ir 

nacionalinių institucijų, 

įskaitant saugomų 

teritorijų direkcijas bei 

nevyriausybinių 

organizacijų 

bendradarbiavimą gamtos 

vertybių ir kultūros 

paveldo, kraštovaizdžio ir 

biologinės įvairovės 

išsaugojimo, pritaikymo, 

įveiklinimo srityse, 

informuoti visuomenę ir 

įgyvendinti rinkodaros 

veiklas. Taikyti 

partnerysčių modelius, 

tyrimų, planavimo ir 

reglamentavimo bei 

finansines priemones; 

383.2(1). Parengti plataus 

visuomenės įtraukimo į 

aplinkosaugos veiklas 

įgyvendinimo planą. 

S Europos 

kraštovaizdžio 

konvencija 

Sukurti/adaptuoti iš Europoje taikomų, metodika ir 

planas, kaip įtraukti vietos ūkininkų ir verslo, vietos 

savivaldos ir nacionalinių institucijų, įskaitant saugomų 

teritorijų direkcijas bei nevyriausybines organizacijas 

bendradarbiavimui gamtos vertybių ir kultūros paveldo, 

kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo, 

pritaikymo ir įveiklinimo tikslais; pritaikyti partnerysčių 

modeliai tyrimų, planavimo ir reglamentavimo bei 

finansinių priemonių įgyvendinime. 

AM VSTT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2025 

m. 
 

384 Didinti gamtos vertybių 

integralumą regiono, 

savivaldybės ir vietovės 

socialinio ir ekonominio 

vystymo procese. 

Tobulinti išmokas už 

gamtosaugos 

aplinkosaugos priemonių 

taikymą, numatyti paramą 

priemonėms, skirtoms 

kraštovaizdžio būklės, 

kraštovaizdžio vizualinės 

raiškos ir estetinės 

kokybės gerinimui. 

Didinti gamtos išteklių 

naudojimo tvarkymo ir 

biologinės įvairovės 

apsaugos efektyvumą, 

gamtinių rekreacinių 

išteklių ir gamtos vertybių 

pritaikymą pažinimui, 

įveiklinimui. Priemones 

įgyvendinti rengiant 

savivaldybės, vietovės 

lygmens teritorijų ir 

strateginio planavimo 

dokumentus. 

384(1). Papildyti savivaldybių 

ir vietos lygmens strateginio ir 

teritorijų planavimo dokumentų 

rengimo reglamentus gamtos 

išteklių tvarkymo ir biologinės 

įvairovės apsaugos efektyvumo 

didinimo nuostatomis 

T Aplinkos 

apsaugos ir 

klimato kaitos 

valdymo 

programos 

priemonės: 02-

001-06-08-01 

„Išsaugoti 

biologinę 

įvairovę“; 

Savivaldybių ir žemesnio lygmens TPD užtikrinta 

efektyvesnė teritorijų kraštovaizdžio, ekosistemų ir 

biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimo galimybės 

AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2024 

m. 
 

401 

 

 

Didinant valstybės 

konkurencingumą 

pasaulio kontekste, 

sprendiniais įveiklinami ir 

integruojami į darnaus 

valstybės vystymo 

procesus kultūros paveldo 

Tobulinama KVR duomenų 

bazė, išskiriant visus kultūros 

paveldo išteklius (įskaitant 

SKK) pagal jų tipus, rūšis, 

reikšmingumą lemiantį 

vertingųjų savybių pobūdį.  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

Patobulinta KVR duomenų bazė KM EIM, 

NPAKC/KPD 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM) 

2030 

m. 
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sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

ištekliai (KPI), jų 

formuojami kultūros 

paveldo arealai (KPA) bei 

saugomi kultūriniai 

kraštovaizdžiai(SKK).  

 

planas, II misija, 

2.1.7. 

Diferencijuojamos paveldo 

apsaugos priemonės, 

atsižvelgiant į kultūros vertybės 

lygmenį, pobūdį ir kt. kriterijus. 

T 2021–2030 

metų LRKM 

Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa  08-

001-04-06-01 

(PP) ; Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla) 

Sukurta hierarchinė paveldo apsaugos sistema, 

diferencijuotos paveldo apsaugos priemonės 

KM AM, ŽUM, 

VRM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM) 

2025 

m. 
 

Valstybės 

konkurencingumo 

didinimui tobulinama KPI 

vadyba, didinamos 

atliekamų tyrimų apimtys, 

rengiamos tvaraus KPI 

saugojimo, naudojimo ir 

pritaikymo visuomenės 

reikmėm programos.  

Steigiamas Nacionalinis 

paveldo apsaugos kompetencijų 

centras prie Kultūros 

ministerijos. 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.6.4;   Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.2.3. (41.2.4.) 

Optimizuota ir efektyvi materialaus ir nematerialaus 

kultūros paveldo apsauga, jos administravimo kokybė, 

gyventojams teikiamos kokybiškos paslaugos  

KM LNKC, 

NPAKC  

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM) 

2022 

m. 
 

402, 403 

 

Valstybės 

konkurencingumo 

didinimui  įveiklinami 

nacionalinės reikšmės 

KPA, jų KPI.  

 

Suteikti nacionalinės reikšmės 

KPA ir jų KPI kuo daugiau 

kultūrinių, rekreacinių, 

edukacinių, bendruomeninių 

funkcijų, diegiant šiuolaikinę 

gyvenimo kokybę atspindinčias 

inovacijas bei kultūros sklaidos 

priemonės.  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.2.8. 

Diegiant šiuolaikinę gyvenimo kokybę atspindinčias 

inovacijas, suteikta nacionalinės reikšmės KPA ir jų KPI 

kuo daugiau kultūrinių, rekreacinių, edukacinių, 

bendruomeninių funkcijų. Parengtos šių veiksmų 

metodikos bei programos. 

KM VRM,  

NPAKC/KPD 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM) 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Įveiklinant nacionalinės 

reikšmės KPA ir jų KPI, įvairių 

lygmenų kompleksinių 

teritorijų planavimo dokumentų 

pagalba, būtina integruoti 

kultūros paveldo objektus, 

kompleksus ir vietoves į 

darnios plėtros principais 

vystomą valstybės urbanistinę, 

agrarinę, susisiekimo, gamtinę 

struktūras, turizmo ir 

rekreacijos infrastruktūrą. 

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.6.4. 

Padidintas įveiklintų nacionalinės reikšmės KPA ir jų KPI 

integravimas į visus darnios plėtros procesus. Parengti 

įvairių lygmenų kompleksiniai teritorijų planavimo 

dokumentai, integruojantys nacionalinės reikšmės KPA ir 

jų KPI. 

KM/AM/s

avivaldyb

ės 

RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM/AM), 

savivaldybių biudžeto 

lėšos 

2030 

m. 
 

404 

 

 

 

 

 

Naudojant valstybės 

konkurencingumo 

didinimui nacionalinės 

reikšmės KPA, būtina  

 

 

 

 

 

404.1. pagreitinti visų objektų, 

patenkančių į nacionalinės 

reikšmės KPA, vertingųjų 

savybių apskaitą, diegiant 

inovatyvias technologijas bei 

būdus, užtikrinti apskaitos 

duomenų pasiekiamumą, 

įtraukiant vietos bendruomenes 

į apskaitos procesus;  

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.4.4. 

Prioterizuota apskaita, suteikiant pirmumą nacionalinės 

reikšmės KPA ir jų KPI vertybių apskaitai. Erdviniams 

apskaitos dokumentams rengti įdiegtos inovatyvios 

technologijos. 

KM VRM,  

NPAKC/KPD 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM) 

2030 

m. 
 

404.2. organizuoti pasaulio 

paveldo vietovių (PPV), 

nacionalinės reikšmės KPA, 

objektų juose tyrimus, jų 

mokslinį apibendrinimą, įsteigti 

tyrimų archyvą, ugdytų 

reikiamą kiekį atitinkamų 

specialybių tyrėjų, skatintų ir 

organizuoti jų profesinės 

kvalifikacijos ugdymą 

tarptautiniu mastu, vykdyti kitą 

su kultūros paveldo ištekliais 

susijusią veiklą;  

K Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.6.5. 

Organizuoti ir atlikti pasaulio paveldo vietovių (PPV), 

nacionalinės reikšmės KPA, objektų juose tyrimai, jų 

moksliniai apibendrinimai, įsteigtas tyrimų archyvas, 

išugdytas reikiamas kiekis atitinkamų specialybių tyrėjų, 

skatinamas ir organizuojamas jų profesinės kvalifikacijos 

ugdymas tarptautiniu mastu 

KM/AM/

ŽUM 

NPAKC, KPD Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM/AM/ŽUM) 

2030 

m. 
 

404.3.parengti ar atnaujinti 

UNESCO Pasaulio paveldo 

vertybių ir nacionalinės 

reikšmės kultūros paveldo 

arealuose esančių kultūros 

paveldo vietovių tvarkymo 

planus, numatant tinkamą tvarų 

ir darnų balansą tarp vietovių 

apsaugos ir naudojimo, 

skatinantį kultūros paveldo 

išteklių įveiklinimą įvairiose 

srityse bei tinkamą tausojamą 

naudojimą; 

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.6.4. 

Parengti ar atnaujinti UNESCO PPV ir nacionalinės 

reikšmės KPA  teritorijose esančių kultūros paveldo 

vietovių tvarkymo planai, nustatyti paveldosaugos 

reikalavimai 

KM/AM KPD/VSTT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM) 

2030 

m. 
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s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

404.4. kultūros paveldo 

kompetencijų centrai, 

vykdydami klimato kaitos 

poveikio kultūros paveldo 

ištekliams stebėseną, pokyčių 

prognozę ir neutralizavimo 

kaitos įgyvendinimą turi rengti 

ir diegti klimato kaitos poveikį 

minimizuojančias programas 

bei veiksmų planus;  

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.6.4, Aplinkos 

apsaugos ir 

klimato kaitos 

valdymo 

programa - 02-

001-06-06-01 

„Didinti 

atsparumą 

ekstremaliesiem

s 

hidrometeorolog

iniams 

reiškiniams“ 

Kultūros paveldo kompetencijų centrų parengtos ir įdiegti 

klimato kaitos poveikį minimalizuojančios programos bei 

veiksmų planai;  

KM NPAKC/RPAK

C 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM) 

2027 

m. 
 

404.5. saugant didžiausią vertę 

turinčius kultūros paveldo 

objektus – vietoves ir arealus – 

koncentruoti valstybinius ir 

privačius finansinius išteklius į 

šių vietovių objektų apsaugą, 

tvarų naudojimą ir įveiklinimą, 

tinkamai parinkti finansinių 

indėlių skatinimo 

mechanizmus, užtikrinant jų 

kontrolę;  

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.4.4. 

koncentruoti valstybinius ir privačius finansinius išteklius 

į šių vietovių objektų apsaugą, tvarų naudojimą ir 

įveiklinimą, tinkamai parinkti finansinių indėlių 

skatinimo mechanizmus, užtikrinant jų kontrolę;  

KM/AM VRM/RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM/AM), 

savivaldybių biudžeto 

lėšos, kitų subjektų 

lėšos 

2027 

m. 
 

404.6. saugant lietuvių tautos 

kultūros paveldo išteklius, dėl 

valstybės teritorijos ribų 

pokyčių, likusius už dabartinės 

Lietuvos teritorijos ribų, 

skatinamas valstybės 

institucinis bendradarbiavimas 

su kaimyninėmis šalimis – 

Latvija,  Lenkija, Ukraina ir 

kt.– dėl Lietuvos istorijos 

paminklų jų teritorijose 

tvarkymo ir išsaugojimo. 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.5.1, 2.5.2. 

išplėtotas  valstybės institucinis bendradarbiavimas su 

kaimyninėmis šalimis – Latvija, Lenkija, Ukrainair kt. – 

dėl Lietuvos istorijos paminklų jų teritorijose tvarkymo ir 

išsaugojimo 

URM/KM KPD Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (URM/KM) 

2030 

m. 
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Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

405 

 

 

Didinant valstybės 

konkurencingumą 

numatoma įveiklinti 

metropolinių urbanistinių 

centrų KPI. 

 

 

405.1. Įveiklinti Vilnius–Kauno 

metropolinių urbanistinių 

centrų kultūros paveldo 

išteklius: istorinį Vilniaus 

centrą, Kernavės archeologinę 

vietovę, du Struvės geodezinio 

lanko taškus ir preliminariame 

paveldo sąraše esančius abu 

objektus – Kauno modernizmo 

architektūrą ir Trakų istorinį 

nacionalinį parką. Pasaulio 

paveldo sąraše esančių vertybių 

sankaupa stiprina šalies 

tarptautinio identiteto, 

kultūrinės raiškos bei kultūros 

paveldo kaip ištekliaus 

dimensiją, suteikdama Vilniui 

ir Kaunui įvairių tarptautinio 

lygmens partnerystės paslaugų 

kūrimo galimybę. 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.2.8, 2.4.1. 

Įveiklinus Vilnius–Kauno metropolinių urbanistinių 

centrų KPI,  sukurtos tvarios tarptautinio lygmens 

paslaugų  partnerystės  

AM KM, ŽUM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (AM) 

2030 

m. 
 

405.2. Klaipėdos metropolinio 

urbanistinio centro kultūros 

paveldo išteklius: Klaipėdos 

metropolinio urbanistinio 

centro teritorijoje esančius 

kultūros paveldo objektus, 

vietoves. Klaipėdos įtakoje yra 

visa Kuršių nerija, įrašyta į 

pasaulio paveldo vietovių 

sąrašą, o Smiltynė yra 

Klaipėdos miesto teritorijoje. Ši 

geografinė gretimybė sustiprina 

Klaipėdos miesto ir tarptautinio 

uosto kultūrinės raiškos ir 

kultūros paveldo įveiklinimo 

per tarptautiniu lygmeniu 

veikiančius funkcinius ryšius 

potencialą, suteikia daugiau 

galimybių plėtoti kultūrinį 

vandens ir sausumos turizmą, 

įveiklinti kultūros paveldą kaip 

ekonominį, urbanistinį, 

tarptautinio identiteto resursą. 

Veiklos galimybes apibrėžia 

tvarkymo planai; 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.2.8, 2.4.1. 

Įveiklinus Klaipėdos metropolinio urbanistinio centro 

KPI , sukurtos tvarios tarptautinio lygmens paslaugų  

partnerystės . 

AM KM, ŽUM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (AM) 

2030 

m. 
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(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
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Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

405.3. Šiaulių ir Panevėžio 

metropolinių urbanistinių 

centrų kultūros paveldo 

išteklius: Šiauliai ir Panevėžys 

kultūros paveldo vertybių 

požiūriu priskiriami prie 

kultūros paveldo 

reprezentacinių centrų, kur 

Šiauliai reprezentuoja Rytų 

Žemaitijos regioninės reikšmės 

kultūros paveldo arealą, o 

Panevėžys yra vienas ryškesnių 

inžinerinio techninio paveldo 

išteklių savininkas bei 

reprezentuoja Aukštaitijos 

regioninės reikšmės kultūros 

paveldo arealą – per jį praeina 

Siaurojo geležinkelio atšakos, 

jungiančios urbanistinį centrą 

su Biržais, Linkuva, 

Anykščiais, Sanžilės kanalas, 

jungiantis Nevėžio ir Lėvens 

upes. Veikdami kartu, per visų 

tipų partnerystes, šie 

metropoliniai centrai generuoja 

didelį dvarų kultūros 

potencialą, kurį galima 

integruoti tiek į miestų tiek į 

kaimišką (agro) infrastruktūras 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.2.8, 2.4.1. 

Įveiklinus Šiaulių ir Panevėžio metropolinių urbanistinių 

centrų KPI,  sukurtos tvarios tarptautinio lygmens 

paslaugų  partnerystės  

AM KM, ŽUM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (AM) 

2030 

m. 
 

406 

 

 

 

 

 

 

 

Stiprinant Lietuvos 

identitetą tarptautiniame 

kontekste, būtina:  

 

 

 

 

 

 

 

406.1. kompleksinių teritorijų 

planavimo dokumentų 

sprendiniais didinti 

metropolinių centrų kultūros 

paveldo išteklių integralumą į 

tarptautiniu lygmeniu 

veikiančius funkcinius ir 

partnerystės ryšius; 

E Nenustatyta Parengtų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais 

padidintas metropolinių centrų kultūros paveldo išteklių 

integralumas į tarptautiniu lygmeniu veikiančius 

funkcinius ir partnerystės ryšius; 

AM KM,AM,RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (AM), 

savivaldybių biudžeto 

lėšos, kitų subjektų 

lėšos 

2030 

m. 
 

406.2. didinti metropolinių 

centrų kultūros paveldo išteklių 

įveiklinimo, pritaikymo ir 

tausojamo naudojimo mastus, 

tuo pačiu išsaugant šių teritorijų 

vientisumą, autentiškumą bei 

vertingąsias savybes;  

S Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla) 

parengtų programų ir metodikų pagalba padidinti  

metropolinių centrų kultūros paveldo išteklių įveiklinimo, 

pritaikymo ir tausojamo naudojimo mastai 

KM KKPD/NPAKC Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM) 

2027 

m. 
 

406.3. įtraukti metropolinių 

centrų kultūros paveldo 

išteklius į darnaus vystymosi 

procesus, parengti kultūros 

paveldo vietovių specialiuosius 

tvarkymo planus, skatinti 

kompleksinių planavimo 

dokumentų rengimą, didinti 

E Nenustatyta Parengtų teritorijų  planavimo dokumentų pagalba didinti 

metropolinių centrų ir kultūros paveldo arealų 

integralumą sociokultūriniame kontekste, skatinti vietos 

bendruomenių įtraukimą į šiuos procesus 

KM/AM/S

avivaldyb

ės 

KPD/VSTT, 

RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM/AM), 

savivaldybių biudžeto 

lėšos, kitų subjektų 

lėšos 

2027 

m. 
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(UNESCO) 
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Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

metropolinių centrų ir kultūros 

paveldo arealų integralumą 

sociokultūriniame kontekste, 

skatinti vietos bendruomenių 

įtraukimą į šiuos procesus;  

406.4. išnaudoti pasaulio 

paveldo vietovių buvimo 

nacionalinės reikšmės kultūros 

paveldo arealų teritorijose 

potencialą bei ypatybes, 

pritraukiant didesnius 

kultūrinio turizmo srautus, 

didinti turizmo aptarnavimo 

infrastruktūrą bei įvairovę, šiam 

tikslui įgyvendinti  galima 

formuoti FZ 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, V 

misija, 5.2.4.;  

2021–2030 

metų plėtros 

programos 

valdytojos 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijos 

neįgaliesiems 

tinkamos 

aplinkos visose 

gyvenimo 

srityse plėtros 

programa 09-

005-02-06-01, 

09-005-02-06-

04, 09-005-02-

06-07   

Įveiklinant PPV, nacionalinės reikšmės KPA išplėtoti 

kultūrinio turizmo srautai, bendradarbiavimo sutarčių 

pagalba padidinta turizmo aptarnavimo infrastruktūra bei 

įvairovė 

AM KM, ŽUM, 

KPD,VSTT 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (AM), 

savivaldybių biudžeto 

lėšos, kitų subjektų 

lėšos 

2027 

m. 
 

406.5. gerinant pasaulio 

paveldo vietovių pasiekiamumą 

bei didinant lankomumą, didinti 

transporto priemonių 

pasirinkimo įvairovę, naudoti 

vandens transportą lankant 

Kuršių nerijos objektus, 

įveiklinti Neries ir Nemuno 

upių vandens transportą 

pasaulio paveldo vertybių 

apžiūrai;  

S Nenustatyta Ilgalaikės laivybos Nemunu atnaujinimo, Lietuvos 

bevariklio transporto trasų bendro vystymo programų ir 

jose numatomų priemonių pagalba pagerintas PPV 

pasiekiamumas visomis transporto rūšimis 

SM KM,  RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (SM), 

savivaldybių biudžeto 

lėšos 

 
 

406.6. įtraukti pasaulio paveldo 

vertybes bei metropolinius 

centrus į kuo didesnį skaičių 

tarptautinių kultūros kelių;  

K Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

Bendradarbiavimo sutarčių pagalba PPV ir MC įtraukti į 

maksimalų kiekį kultūros kelių 

KM ŽUM, AM, 

RPT, 

savivaldybės 

Valstybės biudžeto 

lėšos, savivaldybės 

biudžeto lėšos (KM), 

savivaldybių biudžetų  

2027 

m. 
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PPV 
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atsakingos už 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

planas, II misija, 

2.6.10 

406.7. vykdyti metropolinių 

centrų ir pasaulio paveldo 

vertybių, esančių juose, klimato 

kaitos poveikį 

kompensuojančias programas, 

rengti klimato kaitos poveikio 

mažinimo veiksmų planus;  

S Aplinkos 

apsaugos ir 

klimato kaitos 

valdymo 

programa - 02-

001-06-06-01 

„Didinti 

atsparumą 

ekstremaliesiem

s 

hidrometeorolog

iniams 

reiškiniams“ 

Parengtų ir įgyvendintų klimato kaitos mažinimo veiksmų 

planų ir programų pagalba  MC ir PPV maksimaliai 

apsaugoti nuo klimato kaitos poveikio  

KM NPAKC/RPAK

C 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM), 

2027 

m. 
 

406.8. kurti vidaus ir 

tarptautinio turizmo 

infrastruktūrą, įveiklinant 

urbanistinių metropolinių 

centrų materialius išteklius – 

kultūros paveldo objektus 

pritaikant kultūriniam turizmui, 

apgyvendinimui ir kitoms 

kultūros reikmėms,  šiam 

tikslui įgyvendinti  galima 

formuoti FZ 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, V 

misija, 5.2.4. 

Parengtų bendradarbiavimo sutarčių pagalba padidintos 

KPO pritaikymo ir įveiklinimo  kultūrinio turizmo, 

apgyvendinimo ir kt. kultūros reikmėms galimybės . 

AM KM 

,ŽUM,RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (AM), 

savivaldybių biudžeto 

lėšos 

2027 

m. 
 

407 

 

Vykdyti Europos Tarybos 

kultūros kelių tinklo plėtrą 

ir įveiklinimą, didinti ET 

pripažintų kultūros kelių 

skaičių  

 

Siekiant didesnio valstybės 

žinomumo ir 

konkurencingumo, būtina 

integruotis į tarptautinį, 

Europos tarybos pripažintą, 

kultūros kelių tinklą, išnaudoti 

turistinį ir piligriminį kultūros 

kelių potencialą, šiam tikslui 

įgyvendinti  galima formuoti 

FZ   

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, V 

misija, 5.2.4. 

Teritorijų planavimo dokumentų pagalba plėtoti ET 

pripažintų kultūros kelių infrastruktūrą, įveiklinti didesnį 

KPV skaičių 

KM/AM KPD/VSTT, 

RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos, savivaldybės 

biudžeto lėšos 

(KM/AM) 

2027 

m. 
 

Didinti ET pripažintų kultūros 

kelių skaičių, šiam tikslui 

įgyvendinti  galima formuoti 

FZ 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, V 

misija, 5.2.4. 

Įgyvendintų kultūros kelių įveiklinimo ir plėtros 

programų pagalba padidintas ET pripažintų kultūros kelių 

skaičius 

KM ŽUM, 

AM,RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM), 

savivaldybių biudžeto 

lėšos 

2027 

m. 
 

408 Vykdyti piligriminių kelių 

plėtrą 

Piligriminiai Šv. Jokūbo keliai 

jungia Lietuvą su kaimynėmis 

Latvija, Rusijos Federacija, 

Lenkija ir eina per visus 

Lietuvos valstybės 

metropolinius centrus – Vilnių, 

Kauną ir Klaipėdą, Šiaulius, 

Panevėžį. Kultūros keliai, 

maršrutai, stotys, lankytini 

objektai, nakvynės, maitinimo 

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, V 

misija, 5.2.4. 

Teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais 

įgyvendinama šių kelių infrastruktūros plėtra, įtraukiant 

kultūros paveldo objektus, kompleksus, vietas ir vietoves, 

juos įveiklinant materialaus ir nematerialaus kultūros 

paveldo pažinimui. 

KM ŽUM, 

AM,RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM), 

savivaldybių biudžeto 

lėšos 

2027 

m. 
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PPV 

(UNESCO) 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

vietos, galimo įveiklinimo 

arealai ir kt. pažymėti brėžinyje 

Kultūros politika ir rekreacija.  

409 Vykdyti pažintinių kelių 

plėtrą.  

409. Pažintinis Žydų paveldo 

kultūros kelias, skirtas 

keliautojams, Lietuvoje 

norintiems susipažinti su štetlų 

ir žydų bendruomenių 

istorijomis, sinagogomis, 

bendruomeniniais pastatais, 

vietomis, kurios mena žymius 

žydų tautybės žmones, kilusius 

iš Lietuvos.  

K Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II 

Misija,2.5.8,  

2.5.9.; V misija, 

5.2.4. 

Vykdomų tyrimų pagalba vykdoma nuolatinė kultūrinių 

kelių kiekybinė plėtra, gerinama jų turinio kokybė. 

KM AM,TMD, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM), 

savivaldybių biudžeto 

lėšos 

2025 

m. 
 

410 

 

 

 

 

 

 

410. Vykdant Kultūros 

kelių kokybinę ir 

kiekybinę plėtrą, būtina: 

 

 

 

 

 

 

410.1. Skleisti nematerialiojo 

paveldo pažinimą, piligrimus 

supažindinant su regioninėmis 

tradicijomis bei kulinariniu 

paveldu; 

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II 

Misija, 2.3.2, 

2.3.4, 2.3.5, 

2.3.6 

Teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais 

įgyvendinama šio kelio nuolatinė plėtra, pildant naujais 

objektais, teminių regioninių maršrutų kūrimas, vietos 

bendruomenių pažindinimas ir įtraukimas į kultūros kelio 

įveiklinimo ir aktualizavimo procesus, siekiant didesnės 

pažinimo sklaidos. 

KM/AM ŽUM, LNKC, 

RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM/AM), 

savivaldybių biudžeto 

lėšos 

2025 

m. 
 

410.2. įveiklinti Kultūros kelių 

infrastruktūros sujungtus 

objektus, esančius pasaulio 

paveldo vertybių teritorijose, 

nacionalinio ir regioninės 

reikšmės kultūros paveldo 

arealuose; 

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II 

Misija, 2.6.10 

Kultūros kelių kokybinė ir kiekybinė plėtra KM/AM ŽUM, RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM/AM), 

savivaldybių biudžeto 

lėšos 

2030 

m. 
 

410.3. fizinė Šv. Jokūbo kelių 

plėtra, planuojant ir įveiklinant 

naujas Šv. Jokūbo kelių atšakas 

į Latviją, Lenkiją ir kt.; 

K Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.5.1, 2.5.2,  

2.6.10; 2021–

2030 metų 

plėtros 

programos 

valdytojos 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijos 

neįgaliesiems 

Bendradarbiavimo sutarčių pagalba vykdoma kultūros 

kelių integracija į tarptautinių KK tinklą. 

KM ŽUM, 

AM,URM, 

pasienio 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM), pasienio 

savivaldybių biudžeto 

lėšos 

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 
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i (kai kur 
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už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 
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onių 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

tinkamos 

aplinkos visose 

gyvenimo 

srityse plėtros 

programa 09-

005-02-06-01, 

09-005-02-06-

04, 09-005-02-

06-07   

410.4. žydų kultūros paveldo 

kelio plėtra, jungiantis prie 

kaimyninių šalių analogiškų 

objektų 

s Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.5.1, 2.5.2,  

2.6.10; 2021–

2030 metų 

plėtros 

programos 

valdytojos 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijos 

neįgaliesiems 

tinkamos 

aplinkos visose 

gyvenimo 

srityse plėtros 

programa 09-

005-02-06-01, 

09-005-02-06-

04, 09-005-02-

06-07   

Kultūros kelių kokybinė ir kiekybinė plėtra KM ŽUM, 

AM,URM, 

TMD, pasienio 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM), pasienio 

savivaldybių biudžeto 

lėšos 

2025 

m. 
 

410.5.didesnė informacinė 

Žydų tautinio kultūros kelio 

sklaida bei jo integravimas į 

pasaulio 

paveldo vertybių, nacionalinio 

ir regioninės reikšmės kultūros 

paveldo arealų įveiklinimo 

programas. 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.5.1, 2.5.2,  

2.6.10 

Pasaulio paveldo vertybių, nacionalinio ir regioninės 

reikšmės kultūros paveldo arealų įveiklinimo programų 

pagalba vykdoma Žydų tautinio kultūros kelio sklaida, jo 

integravimas į tvarios plėtros procesus.  

KM AM , URM, 

LRVK, RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM), pasienio 

savivaldybių biudžeto 

lėšos 

2030 

m. 
 

410.6. siekti kultūros kelių, 

kurie turi nacionalinę ir 

tarptautinę reikšmę, bet nėra 

išplėtoti, Europos Tarybos 

pripažinimo, infrastruktūros 

kūrimo ir įveiklinimo, šiam 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

Aktualizavimo ir įveiklinimo programų  bei partnerystės 

sutarčių  pagalba padidintas kuriamų kultūros kelių 

turistinis rekreacinis potencialas, ET pripažintas didesnis 

kultūros kelių kiekis. 

KM ŽUM AM, 

URM, RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM), 

savivaldybių biudžeto 

lėšos 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

tikslui įgyvendinti  galima 

formuoti FZ 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.6.10 

410.7. kurti ir didinti sukurtų 

kultūros kelių turistinį 

rekreacinį potencialą, jį 

integruoti į visus aukščiau 

išvardintus jų aktualizavimo ir 

įveiklinimo procesus. 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.6.10 

Kultūros kelių kokybinė ir kiekybinė plėtra 
  

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM), 

savivaldybių biudžeto 

lėšos 

2030 

m. 
 

412 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos valstybė, 

vykdydama tarptautinius 

įsipareigojimus pasaulio 

kultūros paveldo sąraše 

registruotų, esančių 

Lietuvos teritorijoje, 

vertybių atžvilgiu, 

organizuoja valdymo, 

išsaugojimo, mokslinių 

tyrimų, kaitos (įskaitant 

klimato) stebėsenos, 

pritaikymo bendruomenių 

gyvenimui ir įveiklinimo 

įvairioms tausojančioms 

funkcijoms darbus, 

tikslina išskirtinės 

visuotinės vertės aprašus, 

rengia periodines 

ataskaitas, randa naujus 

objektus, vertus įrašymo į 

UNESCO pasaulio 

paveldo sąrašą, rengia jų 

paraiškas. Įveiklinant 

Pasaulio kultūros paveldo 

sąraše registruotų vertybių 

išteklius ir didinant 

tarptautinę jų raišką, 

būtina: 

 

 

 

 

 

 

412.1. vykdyti tarptautinius 

įsipareigojimus UNESCO 

pasaulio paveldo vertybių 

Lietuvoje atžvilgiu 

 

T 

 

Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.6.5, 2.6.7. 

Įteisinti PPV sampratą NKPAĮ, STĮ, TPĮ, ST įstatymuose 

ir poįstatyminiuose aktuose, kurti NKPAĮ hierarchinę KPI 

apsaugos sąrangą 

KM/AM KPD/VSTT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM/AM) 

2030 

m. 
 

Nenustatyta Įteisinti LT ratifikuotų UNESCO dokumentų (chartijų, 

memorandumų ir kt.), įskaitant  istorinio urbanistinio 

kraštovaizdžio sampratą, nuostatas LT įstatymuose ir 

poįstatyminiuose aktuose 

KM/AM ŽUM, NPAKC, 

VKPK  

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM/AM) 

2030 

m. 
 

ypatingą dėmesį sutelkiant 

UNESCO pasaulio paveldo 

vertybių objektų informacinei 

pažinimo sklaidai 

tarptautiniame kontekste, kas 

padidintų Lietuvos teritorijoje 

esančių UNESCO pasaulio 

paveldo vertybių žinomumą, 

pritrauktų tarptautinių turistų 

srautus, spartintų kultūros 

paveldo įveiklinimą kultūros, 

turizmo, rekreacinei 

infrastruktūrai; 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.2.7, 2.2.10. 

Tikslinių programų ir veiksmų planų pagalba padidinta 

tarptautinė PPV informacinė sklaida 

KM/AM/

ŽUM 

KPD/VSTT, 

LNUK 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM/AM/ŽUM) 

2025 

m. 
 

412.2. vykdyti aktualią šių 

vietovių integralią 

paveldosauginę vadybą ir 

tvarkybą, teikiant UNESCO 

pasaulio paveldo vertybėms 

Lietuvoje adekvatų prioritetinį 

valstybės polinį, viešojo 

administravimo ir finansavimo 

dėmesį. 

S Nenustatyta Teisės aktų ir patvirtintų valdymo planų pagalba 

vykdoma aktuali šių vietovių integrali paveldosauginė 

vadyba ir tvarkyba 

KM/AM/

ŽUM 

KPD/VSTT,  

LNUK, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM/AM/ŽUM), 

savivaldybių biudžeto 

lėšos 

2025 

m. 
 

412.3. parengti Vilniaus 

istorinio centro, Kuršių nerijos, 

Kernavės archeologinės 

vietovės, Struvės geodezinio 

lanko tvarkymo ir valdymo 

planus, nustatančius jų 

apsaugos reikalavimus bei 

organizuojančius tarpinstitucinį 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

Parengtų teisės aktų pagalba nustatyti PPV valdymo 

gaires ir atsakingas institucijas 

KM/AM/ 

ŽUM 

VRM, RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM/AM/ŽUM), 

savivaldybių biudžeto 

lėšos 

2025 

m. 
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Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

bendradarbiavimą ir atsakingų 

institucijų kompetencijų 

sąrangą apsaugos tikslams 

pasiekti; 

planas, II misija, 

2.6.5. 

412.4. taikyti pažangias 

technologijas ir metodus 

pasaulio paveldo vietovių 

apsaugai nuo klimato kaitos, 

saugoti povandeninės 

archeologijos artefaktus, rastus 

Kuršių nerijos pakrančių 

vandenyse, tikslams 

įgyvendinti įveiklinti kultūros 

paveldo kompetencijų centrų 

tinklo generuojamą mokslinį 

potencialą; 

S Aplinkos 

apsaugos ir 

klimato kaitos 

valdymo 

programa - 02-

001-06-06-01 

„Didinti 

atsparumą 

ekstremaliesiem

s 

hidrometeorolog

iniams 

reiškiniams“ 

Atliktų tyrimų ir parengtų priemonių planų pagalba 

apsaugoti PPV nuo kliamato kaitos padarinių 

KM AM, NPAKC, 

LNUK 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM) 

2027 

m. 
 

412.5.ženklinti pasaulio 

paveldo vietovėse kultūrinio 

turizmo maršrutus, gerinti jų 

aptarnavimo kokybę bei 

infrastruktūros aprūpinimą, 

suteikiant sąlygas neįgaliesiems 

asmenims lankyti kultūrinio 

paveldo turizmo objektus. 

K Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.1.7; 2021–

2030 metų 

plėtros 

programos 

valdytojos 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijos 

neįgaliesiems 

tinkamos 

aplinkos visose 

gyvenimo 

srityse plėtros 

programa 09-

005-02-06-01, 

09-005-02-06-

04, 09-005-02-

06-07   

PPV pasiekiamumo visosms gyventojų grupėms 

didinimas 

KM/AM/

ŽUM 

KPD/VSTT, 

RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM/AM/ŽUM), 

savivaldybių biudžeto 

lėšos 

2025 

m. 
 

413 Parengti trūkstamą 

dokumentaciją, baigti ir / 

ar atlikti dokumentacijos 

teikimo UNESCO 

procedūras, tęsti naujų 

objektų paiešką ir jų 

įtraukimo į pasaulio 

paveldo vietovių sąrašą 

procedūras.  

vykdyti tyrimus ir rengti 

nominacinių bylų 

dokumentaciją bei kitas būtinas 

procedūras 

K Nenumatyta Atliktų tyrimų ir parengtos dokumentacijos pagalba 

padidintas PPV skaičius Lietuvoje 

KM/AM/

ŽUM 

NPAKC, 

VKPK, LNUK 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM/AM/ŽUM) 

2027 

m. 
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Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 
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s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

414 Didinti ir plėtoti 

tarptautinį 

bendradarbiavimą bendrų 

pasaulio paveldo vertybių 

apsaugoje ir įveiklinime  

tarptautinis tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas PPV 

apsaugos klausimais  

K Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II 

Misija, 2.5.1, 

2.5.2,  

Bendradarbiavimo sutarčių ir parengtų programų pagalba 

geriau įveiklintas ir aktualizuotas bendras  PPV, padidinta 

vietos bendruomenių įtrauktis į objekto tvarkymo, 

aktualizavimo ir įveiklinimo procesus. 

AM/ŽUM URM,KM, 

NPAKC, 

LNUK 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (AM/ŽUM) 

2025 

m. 
 

415 

 

 

 

 

 

 

Taikyti LRBP numatytas 

priemonės bendrai 

pasaulio paveldo vertybių 

apsaugai užtikrinti: 

 

 

 

 

 

 

415.1. skatinamas tarptautinę 

vertę turinčių objektų 

įveiklinimas, tausojamas 

naudojimas, pritaikymas 

universalaus dizaino ir darnios 

plėtros principas paremtais 

sprendimais, nesudarančiais 

neigiamos įtakos jų išskirtinės 

visuotinės vertės apraše 

nustatytoms vertybėms; 

S ŠMSM 

programos 12-

003-03-01-01; 

LRV ĮP  

1.2.1–1.2.3, 

HP – Darnaus 

vystymosi  

(toliau – DV), 

lygių galimybių 

visiems (toliau – 

LGV), 

RRF;2021–2030 

metų plėtros 

programos 

valdytojos 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijos 

neįgaliesiems 

tinkamos 

aplinkos visose 

gyvenimo 

srityse plėtros 

programa  09-

005-02-06-01, 

09-005-02-06-

04, 09-005-02-

06-07   

Padidinti PPV įveiklinimas, tausojamas naudojimas, 

galimybės naudotis PPV visoms visuomenės grupėms, 

diegiamų universalaus dizaino  programų KPI pagalba 

mažinama visuomenės grupių atskirtis 

KM/AM/

ŽUM 

KPD/VSTT, 

RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM/AM/ŽUM), 

savivaldybių biudžeto 

lėšos 

2025 

m. 
 

415.2. siekiant didesnio vietos 

bendruomenių pasaulio paveldo 

vertybių pažinimo, didinamas 

įdarbinamų bendruomenių 

narių pasaulio paveldo vertybių 

kultūros, turizmo, turizmo 

apgyvendinimo, maitinimo, 

pramogų sektoriuose skaičius; 

K Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II 

Misija, 2.6.12, 

V Misija 5.2.4; 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

Bendradarbiavimo sutarčių ir parengtų programų pagalba 

padidinta vietos bendruomenių įtrauktis  ir įdarbinimas 

PPV  

KM/AM/

ŽUM 

ŽUM, NPAKC, 

RPT, 

savivaldybės  

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM/AM/ŽUM), 

savivaldybių biudžeto 

lėšos 

2025 

m. 
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s 

atsakingi 
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i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla) 

415.3. didinti IT ir inovacinių 

technologijų integralumą 

informacinės pažinimo sklaidos 

sektoriuose; 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II 

Misija, 2.2.7 

Kuriamų ir diegiamų IT ir inovacinių technologijų 

pagalba modernizuota ir padidinta PPV informacinė 

pažinimo sklaida 

KM/AM EIM, ŽUM, 

NPAKC, 

LNUK, 

universitetai, 

kitos mokslo 

institucijos 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM/AM), kitų 

šaltinių lėšomis 

Nenum

atyta 
 

415.4. įtraukti tarptautines 

mokslininkų ir tyrėjų 

bendruomenes į UNESCO 

pasaulio paveldo vertybių 

stebėseną, tyrimus ir pažinimą, 

didinti kultūros paveldo 

kompetencijų centrų 

mokslininkų ir tarptautinių 

mokslininkų bendradarbiavimą; 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II 

Misija, 2.5.1, 

2.5.2,  

Bendradarbiavimo sutarčių ir parengtų tyrimų pagalba 

padidintas PPV pažinimas, vykdoma stebėsena 

KM/AM/ 

ŽUM 

NPAKC, 

LNUK, 

universitetai, 

kitos mokslo 

institucijos 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM/AM/ŽUM), 

kitų šaltinių lėšomis 

2025 

m. 
 

415.5. naujų objektų paieška ir 

jų įtraukimas į pasaulio paveldo 

vietovių sąrašą; 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II 

Misija, 2.6.4, 

2.6.5. 

Atliktų tyrimų ir jų apibendrinimų pagalba papildomi 

PPV, jų duomenis 

KM/AM/

ŽUM 

NPAKC, 

LNUK, 

universitetai, 

kitos mokslo 

institucijos 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM/AM/ŽUM), 

kitų šaltinių lėšomis 

Nenu

matyta 
 

415.6. didinant kultūros 

paveldo atsparumą klimato 

kaitai, kultūros paveldo 

kompetencijų centruose būtina 

diegti modernias tyrimų, kaitos 

prognozavimo programas, 

naudojantis tarptautine patirtimi 

parengti ir vykdyti veiksmų, 

mažinančių tiesiogini galimą 

neigiamą poveikį kultūros 

paveldui, planus; 

E,T Aplinkos 

apsaugos ir 

klimato kaitos 

valdymo 

programa - 02-

001-06-06-01 

„Didinti 

atsparumą 

ekstremaliesiem

s 

hidrometeorolog

iniams 

reiškiniams“ 

Atliktų tyrimų ir parengtų ir įgyvendintų programų, 

veiksmų planų  pagalba mažinamas klimato kaitos 

poveikis PPV ir KPI  

KM/AM NPAKC, 

LNUK, 

universitetai, 

kitos mokslo 

institucijos 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos (KM/AM/), kitų 

šaltinių lėšomis 

Nenu

matyta 
 

415.7. Lietuvos kultūrinis 

paveldas daugiatautis, todėl 

planuojama ieškoti, atrasti ir 

įveiklinti kaimyninių tautų ir 

tautų, integruotų į Lietuvos 

istorinį kontekstą, tautinių 

mažumų paveldo objektus. Šių 

E,T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

Tyrimų pagalba vykdoma kaimyninių tautų ir tautų, 

integruotų į Lietuvos istorinį kontekstą, tautinių mažumų 

paveldo objektų - naujų PPV paieška, rengiami 

dokumentai jų įtraukimui 

KM TMD,AM, 

ŽUM, KPD, 

NPAKC, 

LNUK 

Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos (KM), 

kitų šaltinių lėšomis 

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 
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Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 
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sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

objektų atradimas, jų 

dokumentų įtraukimui į 

pasaulio paveldo objektų sąrašą 

parengimas aktualus tiek 

artimoje, tiek tolimoje 

perspektyvoje. 

planas, II misija, 

2.5.8, 2.5.9, 

2.5.10; Tautinių 

mažumų 

istorijos 

Lietuvoje 

reprezentavimo 

2020–2022 

metų veiksmų 

planas (tęstinė 

veikla) 

416 Nematerialųjį kultūros 

paveldą, perduodamą iš 

kartos į kartą, 

bendruomenės ir grupės 

nuolat atkuria 

reaguodamos į savo 

aplinką, į sąveiką su 

gamta ir savo istorija. Jis 

joms teikia tapatybės ir 

tęstinumo pojūtį, tokiu 

būdu skatindamas pagarbą 

kultūrų įvairovei ir 

žmogaus kūrybingumui. 

Nematerialiojo paveldo 

sklaidos pagrindas yra 

ankstyva ir palaikoma 

viso žmogaus gyvenimo 

laikotarpiu edukacinė 

sistema. LR BP 

sprendiniuose, siekiant 

stiprinti tarptautinį 

valstybės identitetą, 

nematerialusis kultūros 

paveldas siejamas su 

pasaulio paveldo vietovių 

įveiklinimo projektais ir 

programomis. Papildomai 

būtina: 

 

 

416.1. diegti nematerialaus 

paveldo išraiškos formas ir 

tradicijas švietimo sistemoje, 

pradedant ikimokyklinio 

amžiaus ir baigiant brandaus 

amžiaus grupėse. Skatinti 

edukacinių nematerialaus 

paveldo programų kūrimą, 

įtraukiant ir tautinių mažumų 

paveldo raiškas ir tradicijas. 

Integruoti nematerialaus 

paveldo objektus į švietimo, 

turizmo platformas, „kultūros 

pasų“ ir kitas edukacines 

priemones. Skatinti vietinių 

bendruomenių tradicijų 

išsaugojimą bei palaikymą; 

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.1.6; 2.5.8, 

2.5.9, 2.5.10; 

09-005-02-06-

01, 09-005-02-

06-04, 09-005-

02-06-07 ; 

Tautinių 

mažumų 

istorijos 

Lietuvoje 

reprezentavimo 

2020–2022 

metų veiksmų 

planas (tęstinė 

veikla) 

parengtų edukacinių, pažintinių programų ir priemonių  

pagalba vykdoma nemarterialaus kultūros paveldo 

(įskaitant tautinių mažumų KP) sklaida švietimo 

sistemoje 

KM ŠMSM, 

TMD,RPT, 

NPAKC, 

LNUK 

Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos (KM), 

kitų šaltinių lėšomis 

2025 

m. 
 

 
416.2. organizuoti pasaulio 

paveldo vertybių teritorijose ir 

nacionalinės reikšmės arealuose 

renginius, skatinančius 

nematerialaus kultūros paveldo 

sąraše esančius objektų ir 

veiklų vystymąsi: Lietuvos 

kryždirbystę ir kryžių 

simboliką, lietuviškos 

daugiabalsės dainos sutartines, 

tradicinius šokius ir kitas 

nematerialaus kultūros paveldo 

sąrašo objektų gyvąją raišką, 

viešojo ir privataus sektoriaus 

iniciatyvas. Prioritetiniu 

kryždirbystę ir kryžių 

simboliką aktualizuojančiu 

objektu Lietuvoje laikomas 

Kryžių kalnas. Ypatingą 

kultūrinės sklaidos potencialą 

turi Dainų ir šokių šventės, 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, V 

Misija, 5.2.4; II 

Misija 2.3.4, 

2.4.2, 2.4.4;  

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1. (41.4.1.) 

parengtų programų ir planų, organizuotų renginių  

pagalba vykdoma nematerialaus kultūros paveldo sklaida 

PPV ir nacionalinės reikšmės KPA 

KM AM, ŠMSM, 

RPT, NPAKC, 

LNUK 

Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos (KM), 

kitų šaltinių lėšomis 

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

kurias rekomenduojama 

periodiškai rengti pasaulio 

paveldo vertybių teritorijose, 

išnaudojant ir stiprinant 

tarptautinį Lietuvos pasaulio 

paveldo vertybių potencialą;  
416.3. didinti nematerialaus 

paveldo įveiklinimą bei sklaidą 

tarptautinių kultūros kelių 

tinklų maršrutuose, šiam tikslui 

įgyvendinti  galima formuoti 

FZ   

K Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II Misija 

2.6.10. 

bendradarbiavimo sutarčių pagalba, formuojant FZ, 

didinama nematerialaus paveldo sklaida tarptautinių 

kultūros kelių maršrutuose 

AM KM, ŽUM, 

RPT, LNUK, 

LNKC 

Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos (AM), 

kitų šaltinių lėšomis 

2025 

m. 
 

 
Organizuoti nematerialiojo 

kultūros paveldo objektų 

apskaitą, sklaidą. Šiam tikslui 

naudoti pažangias technologijas 

bei bendruomenių 

žmogiškuosius išteklius. 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II Misija 

2.1.7, 2.2.7, 

2.2.10, 2.3.1. 

parengtų įveiklinimo ir aktualizavimo programų ir planų, 

įdiegtų pažangių technologijų pagalba vykdoma 

nematerialaus kultūros paveldo sklaida įveiklintuose 

kultūros keliuose 

KM/AM/

ŽUM 

LNUK, LNKC Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos 

(KM/AM/ŽUM), kitų 

šaltinių lėšomis 

 
 

 
Skatinant konkurencingumą ES 

kontekste, didinti nematerialaus 

kultūros paveldo bei tradicijų 

žinomumą tarptautiniame 

kontekste. Šiam tikslui naudoti 

pažangias technologijas, 

tarptautinių kultūros paveldo 

tinklų išteklius. 

S Nenustatyta Nematerialaus kultūros paveldo pažinimo sklaidos 

padidinimas 

KM/ŽUM AM, EIM, 

RPT, LNUK, 

LNKC 

Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos 

(KM/ŽUM), kitų 

šaltinių lėšomis 

 
 

385 

 

 

 

 

Sukurti saugomų 

kultūrinių kraštovaizdžių 

(SKK) formavimo, 

apsaugos, įveiklinimo ir 

integravimo sprendinių 

įgyvendinimo teisines 

priemones. 

 

 

 

 

1. Saugomų kultūrinių 

kraštovaizdžių sampratos 

įteisinimas, teisinės jų įvairovės 

apsaugos sukūrimas 

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.1 .7, 2.6.3; VI 

misija 6.4.2; 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.2.1 (41.2.1.) 

Įstatymais apibrėžta ir įteisinta saugomų kultūrinių 

kraštovaizdžių sąvoka,   paveldosaugos reikalavimų 

nustatymo procedūros ir reglamentavimo priemonės 

KM AM, VKPK Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

2025 

m. 
 

2. Saugomų kultūrinių 

kraštovaizdžių formavimas - 

GIS duomenų bazes kūrimas 

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

GIS bazės sukūrimas, duomenų rinkimas,  atnaujinimas, 

sąsajųsu kitomis duomenų bazėmis kūrimas 

KM/AM EIM, VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.4.4. 

3. Saugomų kultūrinių 

kraštovaizdžių įveiklinimo 

programos 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas,  VI 

misija 6.4.2; 

Kraštovaizdžio 

politika (KP); 

Lietuvos 

Respublikos 

architektūros 

politikos 

krypčių aprašas 

(APKA), 

Lietuvos 

urbanistinės 

politikos 

pagrindinės 

kryptys ir jų 

įgyvendinimo 

rekomendacijos 

(UPPKĮR) 

Įvairiai įveiklinti ir integruoti į kultūrinio kraštovaizdžio 

vystymo procesus saugomi kultūriniai kraštovaizdžiai 

KM/AM KPD/VSTT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

2030 

m. 
 

4. Saugomų kultūrinių 

kraštovaizdžių  

paveldosaugos reikalavimų 

nustatymas 

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.1 .7, 2.6.3; VI 

misija 6.4.2; 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.2.1 (41.2.1.) 

Nustatyta optimali teisinė saugomų kultūrinių 

kraštovaizdžių apsauga, paveldosaugos reikalavimai 

KM/ AM KPD/VSTT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

5. sukurti ir užtikrinti UNESCO 

pasaulio paveldo vertybių, 

formuojamų saugomų 

kultūrinių kraštovaizdžių, 

apsaugą 

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.1 .7, 2.6.3; VI 

misija 6.4.2; 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.2.1 (41.2.1.) 

Tarptautinių įsipareigojimų realizacijos, kokybiškos 

pasaulio paveldo vertybių apsaugos organizavimo ir 

valdymo planai 

KM, AM,  

ŽUM 

VKPK, RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM/ŽUM), 

savivaldybių biudžetų 

2030 

m. 
 

386,387 Saugoti LRBP planu 

identifikuotus saugomus 

kultūrinius  

kraštovaizdžius (SKK), jų 

įvairovę, nustatyti jų 

apsaugos ir naudojimo 

priemones 

 

Teritorijų planavimo 

dokumentais formuoti 

optimalia SKK struktūra, 

išsaugant istoriškai 

susiklosčiusį SKK santykį su 

gamtine, antropogenizuota ir 

antropogenine aplinka. 

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas,  VI 

misija 6.4.2; 

Kraštovaizdžio 

politika (KP); 

Lietuvos 

Respublikos 

architektūros 

politikos 

krypčių aprašas 

(APKA), 

Lietuvos 

urbanistinės 

politikos 

pagrindinės 

kryptys ir jų 

įgyvendinimo 

rekomendacijos 

(UPPKĮR);  

parengtų teritorijų planavimo dokumentų pagalba 

optimaliai formuojamas SKK 

KM/AM KPD/VSTT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), (tęstinė 

veikla) 

2030 

m. 
 

390 Taikyti nustatytus, 2 lentelėje 

pateikiamus, SKK segmentų, 

skirtingos antropogeninės 

veiklos suformuotus paveldo 

arealų apsaugos, tvarkymo 

naudojant prioritetus.  

S,T Nenumatyta parengtų teritorijų planavimo dokumentų pagalba 

optimaliai formuojamas SKK 

KM/AM KPD/VSTT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), (tęstinė 

veikla) 

 
 

388,389 

 

 

 

Sukurti kultūrinių 

kraštovaizdžių (KK) 

formavimo  teisinės 

priemonės, integruojant 

1.Visaverčių kultūrinių 

kraštovaizdžių formavimo, 

integruojant saugomų 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

parengtų teisėsaktų ir  programų pagalba vykdoma 

integrali, visavertė saugomų kultūrinių kraštovaizdžių 

apsauga kultūrinių kraštovaizdžių sistemoje 

KM/AM KPD/VSTT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM),  (tęstinė 

veikla) 

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

SKK į KK struktūrą 

 

kultūrinių kraštovaizdžių 

tvarkymo nuostatas, įteisinimas 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.1 .7, 2.6.3; VI 

misija 6.4.2; 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.2.1 (41.2.1.) 

2.Parengtų teritorijų planavimo 

dokumentų pagalba integruoti 

saugomų kultūrinių 

kraštovaizdžių apsaugos, 

tvarkymo ir naudojimo 

reikalavimus į kultūrinių 

kraštovaizdžių 

identifikavimo/formavimo 

procesus  

E Kraštovaizdžio 

politika (KP); 

Nacionalinis 

kraštovaizdžio 

tvarkymo planas 

(NKTP), 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.2.1 (41.2.1.) 

parengtų teritorijų planavimo dokumentų pagalba 

vykdomas saugomų kultūrinių  kraštovaizdžių 

integravimas į kultūrinių kraštovaizdžių formavimo 

procesus 

KM/AM ŽUM, 

KPD/VSTT 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), (tęstinė 

veikla) 

2025 

m. 
 

3.Įtvirtinti istorinio–

urbanistinio kraštovaizdžio 

sampratą, atliktų tyrimų 

pagalba įdentifikuoti saugomų 

kultūrinių kraštovaizdžių 

vietą/santykį su istoriniu 

urbanistiniu kraštovaizdžiu, 

SKK vertybių sudėtį, vertingųjų 

savybių nustatymo būdus ir 

priemones.  

S Kraštovaizdžio 

politika (KP); 

Lietuvos 

Respublikos 

architektūros 

politikos 

krypčių aprašas 

(APKA), 

Lietuvos 

urbanistinės 

politikos 

pagrindinės 

kryptys ir jų 

įgyvendinimo 

rekomendacijos 

(UPPKĮR); 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.2.1 (41.2.1.) 

Atliktų tyrimų pagalba identifikuotos SKK vertybės, jų 

sudėtis ir santykis su istoriniu urbanistiniu kraštovaizdžiu 

KM, 

AM,ŽUM 

NPAKC, 

KPD/VSTT 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM/ŽUM) 

(tęstinė veikla) 

 
 

4.Nustatyti SKK apsaugos, 

tvaraus naudojimo, įveiklinimo 

KK, įskaitant istorinį 

T Kraštovaizdžio 

politika (KP); 

Lietuvos 

parengtais teisės aktais nustatytos SKK apsaugos, tvaraus 

naudojimo, įveiklinimo priemonės ir būdai visuose KK. 

KM, AM, 

ŽUM 

NPAKC, 

KPD/VSTT 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

urbanistinį kraštovaizdį,  

kontekste, priemones ir būdus. 

Respublikos 

architektūros 

politikos 

krypčių aprašas 

(APKA), 

Lietuvos 

urbanistinės 

politikos 

pagrindinės 

kryptys ir jų 

įgyvendinimo 

rekomendacijos 

(UPPKĮR);  

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.2.1 (41.2.1.) 

(KM/AM/ŽUM) 

(tęstinė veikla) 

391 

 

Įteisinti Nacionaliniu 

kraštovaizdžio tvarkymo 

planu identifikuotus ir 

suformuotus kultūros 

paveldo arealus, jų 

lygmenis, nustatyti jų 

apsaugos, naudojimo ir 

įveiklinimo prioritetus 

 

Įteisinti kultūros paveldo arealų 

sampratą įstatymuose ir kituose 

teisės aktuose, nustatyti jų 

santykį su kultūriniu 

kraštovaizdį 

reglamentuojančiais teisės 

aktais 

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.1 .7, 2.6.3; VI 

misija 6.4.2; 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.2.1 (41.2.1.) 

parengtais teisės aktais įteisinti KPA sąvoką, jų sampratą 

bei nustatyti jų santykį su KK reglamentuojančiais teisės 

aktais 

KM/ AM EIM, 

KPD/VSTT 

VKPK, 

LNUKS 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) (tęstinė 

veikla) 

 
 

atlikti mokslinius tyrimus ir 

parengti metodiką 

identifikuojančią/patikslinančią 

KPA sudėtį, erdvines ribas, 

apsaugos, naudojimo ir 

įveiklinimo prioritetus ir 

priemones 

S Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.3.1 (41.3.1.) 

tyrimų pagalba identifikuojamos KPA vertybės, jų 

sudėtis, arealų ribos, apibrėžiami arealų apsaugos, 

naudojimo ir įveiklinimo priemonės ir prioritetai  

KM/AM EKGT, LNKC, 

NPAKC 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) (tęstinė 

veikla) 

 
 

392. 

 

 

 

 

 

 

 

Siekiant išsaugoti 

vertingiausius Lietuvos 

istorinio kultūrinio 

karkaso struktūrinius 

elementus, padėti 

visapusiškai realizuoti 

prioritetinius 

nekilnojamojo kultūros 

392.1. teisės aktų nustatyta 

tvarka vykdyti nuolatinę 

saugomo kultūrinio 

kraštovaizdžio ir paveldo 

kaitos, įskaitant klimato kaitos 

poveikio stebėseną;  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

parengiamos programos ir priemonės apsaugantys KPA ir 

jų KPI nuo klimato kaitos poveikio 

KM/AM NPAKC/RPAK

C 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM/ŽUM) 

(tęstinė veikla), 

Klimato kaitos 

programos lėšos 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

paveldo apsaugos tikslus, 

nacionalinės ir regioninės 

reikšmės paveldo arealų 

kraštovaizdžio apsaugos 

aspektu, diegti šias 

kompleksines apsaugos 

priemones: 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.4, Aplinkos 

apsaugos ir 

klimato kaitos 

valdymo 

programa - 02-

001-06-06-01 

„Didinti 

atsparumą 

ekstremaliesiem

s 

hidrometeorolog

iniams 

reiškiniams“ 

392.2. įvertinti galimybę 

valstybės ir (ar) savivaldybės 

saugomų objektų statusą 

suteikti šių teritorijų kultūros 

vertybėms;  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.2.8. 

Papildyti KVR, KPA, SKK verybių (vertingųjų savybių)  

ir patenkančių į juos KPA, duomenimis, juos aptimizuoti, 

nustatant jų vertę atinkantį statusą 

KM NPAKC, KPD Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) (tęstinė veikla) 

 
 

392.3. užtikrinti pakankama 

valstybės ir / ar savivaldos 

institucijų, ES ar kitų 

tarptautinių fondų finansinę 

paramą šių teritorijų kultūros 

vertybių tvarkymui;  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.4.4, 2.2.8.  

Finansuoti KPI, atsižvelgiant į jų nustatytą kultūrinę 

vertę, reikšmingumą ir sklaidą krašto teritorijoje - vykdyti 

KPI  tvarkybos darbų ir įveiklinimo valstybės rėmimo 

politiką (žiūr. brėžinį Kultūros politika ir rekreacija) 

KM, AM, 

ŽUM 

KPD/VSTT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM/ŽUM) 

(tęstinė veikla) 

 
 

392.4. teisės aktų nustatyta 

tvarka vykdyti apskaitos 

dokumentų tikslinimą ir 

vertybių inventorizavimą;  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.1.7. 

vykdyti KPA, SKK ir jų KPI apskaitos dokumentų 

tikslinimą ir inventorizavimą  

KM, AM, 

ŽUM 

EIM, NPAKC, 

KPD 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM/ŽUM) 

(tęstinė veikla) 

 
 

392.5. intensyviau taikyti 

kultūros paveldo teritorinės 

apsaugos principus, teisės aktų 

nustatyta tvarka steigiant 

saugomas vietoves, kultūrinio 

tipo draustinius, kt.;  

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.6.3.; 2021–

2030 metų 

LRKM Kultūros 

ir kūrybingumo 

plėtros 

programa  08-

001-04-06-01 

parengtų teisės aktų ir programų pagalba įteisinti KPA ir 

SKK erdvines struktūras, jų statusą  

KM/AM ŽUM, VRM, 

VKPK 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM/) (tęstinė 

veikla) 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

(PP) ; Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

1.4.2 (41.2.1) 

392.6. įvertinti galimybes 

nustatyti papildomas vertybių 

apsaugos zonas, išskyrus 

atvejus, kai teritorijų ir 

apsaugos zonų ribos teisės aktų 

nustatyta tvarka yra patvirtintos 

specialiojo planavimo 

dokumentuose;  

T Nenustatyta parengtų teisės aktų pagalba optimizuoti KPA, SKK ir jų 

KPI apsaugą, apibrėžiant  optimalų apsaugos zonų dydį ir 

jų nustatymo metodiką 

  
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), (tęstinė 

veikla) 

 
 

392.7. siekiant įveiklinti 

saugomo kultūrinio 

kraštovaizdžio generuojamą 

potencialą, prioritetas teikiamas 

kompleksinio planavimo 

dokumentams, numatantiems 

regionų, etnografinių regionų ir 

arealų bendrą kultūros paveldo 

vertybių, turizmo ir rekreacinės 

infrastruktūros plėtrą;  

E 2021–2030 

metų LRKM 

Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa  08-

001-04-06-01 

(PP); Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.3.4 (41.3.4.); 

Parengtų teritorijų planavimo dokumentų pagalba 

integruoti ir įveiklinti SKK į darnios plėtros procesus 

KM/AM KPD/VSTT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), (tęstinė 

veikla) 

 
 

392.8. nustatomas nacionalinės 

ir regioninės reikšmės paveldo 

arealų formavimo, apsaugos, 

įveiklinimo ir integravimo 

prioritetas gamtinės aplinkos ir 

kraštovaizdžio atžvilgiu. 

T 2021–2030 

metų LRKM 

Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa  08-

001-04-06-01 

(PP); 

Kraštovaizdžio 

politika (KP); 

Lietuvos 

Respublikos 

architektūros 

politikos 

krypčių aprašas 

(APKA), 

Lietuvos 

urbanistinės 

teisės aktų pagalba kuriama KK hierarchinė sistema, 

nustatanti SKK ir KPA formavimo, apsaugos, įveiklinimo 

ir integravimo prioritetą gamtinės aplinkos ir 

kraštovaizdžio atžvilgiu 

KM/AM KPD/VSTT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

politikos 

pagrindinės 

kryptys ir jų 

įgyvendinimo 

rekomendacijos 

(UPPKĮR); 

394 Vykdyti nacionalinės 

reikšmės kultūros paveldo 

arealų (KPA), 

identifikuotų  

Nacionaliniu 

kraštovaizdžio tvarkymo 

planu, tyrimus, pildyti jų 

KVR duomenis, tikslinti 

jų sandaros nomenklatūrą 

Vykdyti nacionalinės reikšmės 

KPA KVR duomenų 

atnaujinimą, jų sandaros ir 

struktūros analizę bei tyrimus, 

tikslinti surinktų duomenų 

pagrindu, arealų ribas 

E 2021–2030 

metų LRKM 

Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa  08-

001-04-06-01 

(PP); Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.3.1 (41.3.1.); 

1.3.2 (41.3.2.); 

atliktų tyrimų ir jų analizių  pagrindu KVR pildomas 

NKPA duomenimis, tikslinama KVR  vertingųjų savybių 

nomenklatūra, nustatomi erdvinių duomenų rodikliai 

AM/KM NPAKC, 

VSTT, 

universitetai ir 

kitos mokslo 

institucijos 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 

395 

 

 

Saugant kraštovaizdžio 

kultūrinį identitetą 

nacionalinės reikšmės 

KPA teritorijose, 

tvarkymo prioritetai 

teikiami: 

 

 

395.1. vertybių ir jas supančio 

kraštovaizdžio autentiškumo 

išsaugojimui; 

S Nenustatyta vykdomi kraštovaizdžio identiteto ir autentiškumo 

tyrimai, rengiamos  jų identifikavimo metodikos 

  
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 

395.2. susiklosčiusios istorinio 

ir gamtinio kraštovaizdžio 

dermės, erdvinės ir planinės 

struktūros palaikymui;  

S Nenustatyta parengtų mokslinių tyrimų ir  teisės aktų pagalba 

saugomas NKPA erdvinių struktūrų santykis su gamtinę 

aplinka ir KK 

  
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 

395.3. kultūrinio (įskaitant 

reliktinio, tebesiformuojančio, 

asociatyvaus ) kraštovaizdžio 

elementų vertės išryškinimui ir 

atskleidimui. Kultūros vertybių 

registre esančioms vietovėms, 

kompleksiniams ir pavieniams 

objektams, jų teritorijoms 

išlaikomas natūralių gamtinių 

teritorijų (vandens telkinių, 

želdynų, reljefo formų, kt.) 

išsaugojimo ir esamo saugomo 

užstatymo santykis, leidžiant 

tik galimus minimalius 

pokyčius, išsaugant savitus 

gamtinio – saugomo kultūrinio 

kraštovaizdžio komplekso 

bruožus, istorinius teritorijos 

struktūros elementus. 

 
Nenustatyta 

   
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 

396 Vykdyti regioninės 

reikšmės kultūros paveldo 

arealų (KPA), 

identifikuotų  

Nacionaliniu 

kraštovaizdžio tvarkymo 

planu, tyrimus, pildyti jų 

Vykdyti regioninės reikšmės 

KPA KVR duomenų 

atnaujinimą, jų sandaros ir 

struktūros analizę bei tyrimus, 

tikslinti surinktų duomenų 

pagrindu, arealų ribas 

S 2021–2030 

metų LRKM 

Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa  08-

atliktų tyrimų pagrindu tikslinti RKPA apskaitos 

dokumentus, rengti metodikas ir programas 

KM VRM, NPAKC, 

KPD 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

KVR duomenis, tikslinti 

jų sandaros nomenklatūrą 

001-04-06-01 

(PP);  

397 

 

 

 

 

Saugant kraštovaizdžio 

kultūrinį identitetą 

regioninės reikšmės KPA 

teritorijose, tvarkymo 

prioritetai teikiami: 

 

 

 

 

397.1. vertybių ir jas supančios 

aplinkos visumos autentiškumo 

išsaugojimui ateities kartoms;  

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II 

Misija, 2.3.5, 

2.3.6; 2021–

2030 metų 

LRKM Kultūros 

ir kūrybingumo 

plėtros 

programa  08-

001-04-06-01 

(PP); Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.3.4 (41.3.4.); 

1.4.1. (41.4.1.); 

Kraštovaizdžio 

politika (KP); 

Lietuvos 

Respublikos 

architektūros 

politikos 

krypčių aprašas 

(APKA), 

Lietuvos 

urbanistinės 

politikos 

pagrindinės 

kryptys ir jų 

įgyvendinimo 

rekomendacijos 

(UPPKĮR); 

parengtų tyrimų pagalba identifikuojamos regioninių 

KPA vertybės, jų sudėtis, arealų ribos, apibrėžiami arealų 

apsaugos, naudojimo ir įveiklinimo priemonės ir 

prioritetai  

KM/AM KPD/VSTT, 

NPAKC 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 

397.2. susiformavusio istorinio 

ir gamtinio kraštovaizdžio 

modelio savitumo išsaugojimui;  

S Nenustatyta parengtų tyrimų pagalba identifikuojami vertingi SKK ir 

gamtinio/KK kraštovaizdžių savitumai, nustatomos jų 

apsaugos priemonės jų   

KM/AM KPD/VSTT, 

NPAKC 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

397.3. kultūros paveldo – 

svarbaus kraštovaizdžio 

komponento –išsaugojimui ir 

išryškinimui; 

T Nenustatyta parengtais teisės aktais reglamentuojama SKK KPA 

erdvinėse struktūrose 

KM/AM KPD/VSTT, 

NPAKC 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 

397.4. tradicinių etnografinių 

regionų saugomo kultūrinio 

kraštovaizdžio elementų 

atgaivinimui ir vystymui;  

S Nenustatyta parengtų teisės aktais reglamentuojama etnografinių 

regionų SKK KPA erdvinėse struktūrose 

KM/AM KPD/VSTT, 

NPAKC 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 

397.5. žemėnaudos, 

gyvensenos, kitų tradicijų tąsai. 

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.3.1, 2.3.2, 

2.3.4.; V misija, 

5.2.4; VII misija 

7.3.4; Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1. (41.4.1); 

1.4.4 (41.4.6.); 

1.4.5 (41.4.7.). 

parengtais teisės aktais, programomis ir planais 

reglamentuojama žemėnauda, skatinama tradicijų tąsa 

ŽUM, 

AM, KM 

VRM, EIM, 

ŠMSM, KPD, 

RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM/ŽUM), 

savivaldybių biudžetų 

 
 

398 

 

Įgyvendinti nustatytas 

kultūros vertybių teritorijų 

tvarkymo prioritetinių 

krypčių  regioninės 

reikšmės KPA, nuostatas 

 

Išsaugant paveldo vertes, 

siekiant gyvenimo kokybės ir 

darnos, vykdyti kultūros 

paveldo vertybių  

konservavimo, restauravimo ir 

pritaikymo istoriškai 

susiklosčiusioms ir (ar) joms 

artimoms funkcijoms darbus, 

tvariai naudoti jas rekreacijai, 

turizmui.  

E Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla) 

įgyvendinamas  tvarus KPI naudojimas - rengiami 

projektai  ir vykdomi KPI tvarkybos - tvarkomieji 

paveldosaugos, tvarkomieji statybos ir kraštotvarkos 

darbai 

KM/AM KPD/VSTT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

 
T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.6.3.; 2021–

2030 metų 

LRKM Kultūros 

ir kūrybingumo 

plėtros 

programa  08-

001-04-06-01 

(PP) ; Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

1.4.2 (41.2.1) 

parengtų teisės aktų pagalba diferencijuoti apsaugos 

priemones ir pritaikymo galimybes, atsižvelgiant į KPI 

reikšmingumą lemiančias vertes, autentiškumo išlikimo 

laipsnį, poveikį erdvinei struktūrai ir. kt. tyrimais 

nustatytus rodiklius 

KM/AMT KPD/VSTT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 

399 Vykdyti 3 lentelėje 

nustatytas prioritetinės 

homogeninių saugomų 

kultūrinių kraštovaizdžių 

tvarkymo priemones 

Įgyvendinti LRBP nustatytus 

konkrečius homogeninių SKK 

tvarkymo reikalavimus, 

atsižvelgiant į jų tipus 

S Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.3.4. (41.3.4.);  

Įgyvendinti  konkrečius homogeninių SKK tvarkymo 

reikalavimus, atsižvelgiant į jų tipus 

KM/AMT KPD/VSTT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 

400 

 

 

 

Saugoti, optimizuoti ir 

vystyti urbanizuoto ir 

istorinio urbanistinio SKK 

struktūrą: 

 

 

 

400.1. identifikuoti, palaikyti, 

puoselėti ir eksponuoti 

išskirtinės vertės urbanizuotų 

teritorijų istorinį urbanistinį 

kraštovaizdį, jam būdingą 

savitą užstatytų ir atvirų erdvių 

santykį, panoraminius vaizdus, 

istoriniu urbanistiniu ir 

gamtiniu aspektu vertingo ir 

vaizdingo saugomo kultūrinio 

kraštovaizdžio plotus 

S Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.3.4 (41.3.4.); 

1.4.1. (41.4.1.); 

Kraštovaizdžio 

politika (KP); 

Lietuvos 

Respublikos 

architektūros 

politikos 

krypčių aprašas 

(APKA), 

Lietuvos 

urbanistinės 

politikos 

pagrindinės 

kryptys ir jų 

įgyvendinimo 

Atliktų tyrimų pagrindu identifikuoti SKK -miestovaizdį 

KK , urbanizuoto arba istorinio urbanistinio 

kraštovaizdžio kontekste (išimtinais atvejais SKK ir 

istorinis urbanistinis kraštovaizdis gali sutarpti). Parengtų 

programų, metodikų ir planų pagalba reglamentuoti jų 

erdvinės struktūros vertingųjų savybių, autentiškumo 

apsaugą, galimus pokyčius. 

KM/AM  KPD, NPAKC, 

VKPK 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

rekomendacijos 

(UPPKĮR); 

400.2. Kultūrinių 

kraštovaizdžių (įskaitant 

istorinį urbanistinį kraštovaizdį) 

sampratos, apsaugos, 

formavimo principus integruoti 

į teritorijų planavimo procesus, 

keičiant TPĮ, STĮ ir NKPAĮ 

nuostatas. 

T Kraštovaizdžio 

politika (KP); 

Lietuvos 

Respublikos 

architektūros 

politikos 

krypčių aprašas 

(APKA), 

Lietuvos 

urbanistinės 

politikos 

pagrindinės 

kryptys ir jų 

įgyvendinimo 

rekomendacijos 

(UPPKĮR);  

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.2.1 (41.2.1.) 

parengtų teisės aktų/pakeistų įstatymų pagalba integruoti 

KK sampratą, apsaugos, formavimo principus į teritorijų 

planavimo procesus 

KM/AM/

ŽUM,  

VKPK Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM/ŽUM) 

 
 

400.3. užtikrinant socialiniu ir 

aplinkos kokybės požiūriu 

palankias gyvenimo sąlygas, 

formuoti optimalią moksliškai 

pagrįstą istorinio urbanistinio 

kraštovaizdžio struktūrą, 

išsaugant saugomo kultūrinio 

kraštovaizdžio identitetą, 

įvairių gyvosios gamtos 

elementų ir biologinės 

įvairovės gausinimo galimybes; 

S Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.3.4 (41.3.4.); 

1.4.1. (41.4.1.); 

Kraštovaizdžio 

politika (KP); 

Lietuvos 

Respublikos 

architektūros 

politikos 

krypčių aprašas 

(APKA), 

Lietuvos 

urbanistinės 

politikos 

pagrindinės 

kryptys ir jų 

įgyvendinimo 

rekomendacijos 

(UPPKĮR); 

atliktų tyrimų, jų analizių, parengtų teisės aktų pagalba 

formuoti optimalią moksliškai pagrįstą istorinio 

urbanistinio kraštovaizdžio, KK struktūrą, išsaugant SKK 

identitetą, įvairių gyvosios gamtos elementų ir biologinės 

įvairovės gausinimo galimybes 

KM/AM NPAKC, 

VKPK 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 

400.4. urbanizuotų teritorijų 

planavimo dokumentuose 

numatyti priemones ir 

galimybes integruoti kultūrinių 

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

Integruoti SKK, jų apsaugą, tvarų naudojimą ir 

įveiklinimą į teritorijų planavimo procesus 

KM/AM RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

kraštovaizdžių apsaugos 

reikalavimus, nustatyti šių 

reikalavimų prioritetą, skatinti 

kultūrinių kraštovaizdžių 

integravimo į darnaus 

vystymosi programas ir planus 

procesus. Šiuose planuose 

derinamos kultūros paveldo 

išteklių apsaugos politikos, 

plėtros reguliavimo ir 

finansinės apsaugos skatinimo 

priemonės;  

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.6.3.; 2021–

2030 metų 

LRKM Kultūros 

ir kūrybingumo 

plėtros 

programa  08-

001-04-06-01 

(PP) ; Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

1.4.2 (41.2.1);  

Kraštovaizdžio 

politika (KP); 

Lietuvos 

Respublikos 

architektūros 

politikos 

krypčių aprašas 

(APKA), 

Lietuvos 

urbanistinės 

politikos 

pagrindinės 

kryptys ir jų 

įgyvendinimo 

rekomendacijos 

(UPPKĮR); 

savivaldybių biudžetų,  

kitų subjektų lėšos 

401 

 

 

 

 

 

 

Sukurti kultūros paveldo 

išteklių (KPI) apsaugos, 

formavimo, įveiklinimo, 

integravimo sprendinių 

įgyvendinimo teisines 

priemonės 

 

 

 

 

 

 

Teisės aktų papildymas, 

įteisinant LRBP sprendiniais 

suformuotą kultūros paveldo 

išteklių sampratą 

T Nenustatyta parengtų teisės aktų pagalba Įteisinta ir reglamentuota 

kultūros paveldo, kaip naudojamų ir įveiklintų įvairioms 

visuomenės reikmėms išteklių, samprata 

KM KPD Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

2030 

m. 
 

Kultūros kelių, kaip vieno iš 

kultūros paveldo išteklių 

įveiklinimo, aktualizavimo  

būdų, įteisinimas 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II 

Misija,2.5.8, 

2.5.9.; V misija, 

5.2.4. 

parengtų teisės aktų ir programų pagalba kuriama 

optimali, funkcionuojanti kultūros kelių infrastruktūra, 

didinanti kultūros paveldo ištekių sklaidą ir įveiklinimą 

KM/AM EIM,RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

2030 

m. 
 

Nematerialaus kultūros paveldo 

sklaida kultūros kelių pagalba, 

jo pažinimo didinimas 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

parengtų programų ir įdiegtų universalių prieigų  pagalba 

didesnė nematerialaus kultūros paveldo sklaida, jo 

pažinimas 

KM/AM EIM, ŽUM, 

ŠMSM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.1.7. 

Kultūros paveldo išteklių 

erdvinių duomenų bazės 

sukūrimas 

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.1.7. 

sukurtų teisės aktų pagalba kuriama erdvinių duomenų 

bazė, vykdomi KVR optimizavimas, revizija, GIS 

duomenų bazės atnaujinimas 

KM/AM EIM, KPD Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

2030 

m. 
 

Kultūros paveldo išteklių 

atsparumo klimato kaitos 

procesams administravimo 

struktūros, tyrimų bazės 

sukūrimas  

S Aplinkos 

apsaugos ir 

klimato kaitos 

valdymo 

programa - 02-

001-06-06-01 

„Didinti 

atsparumą 

ekstremaliesiem

s 

hidrometeorolog

iniams 

reiškiniams“ 

Sukurta institucija,atsakinga už kultūros paveldo išteklių 

atsparumą klimato kaitai, bei tyrimų bazė 

KM kultūros 

paveldo 

kompetencijų 

centrai 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

2023 

m. 
 

Teisės aktų, įteisinančių 

skirtingų kultūros paveldo 

išteklių įveiklinimo ir 

integravimo prioritetus, 

sukūrimas 

T Kraštovaizdžio 

politika (KP); 

Lietuvos 

Respublikos 

architektūros 

politikos 

krypčių aprašas 

(APKA), 

Lietuvos 

urbanistinės 

politikos 

pagrindinės 

kryptys ir jų 

įgyvendinimo 

rekomendacijos 

(UPPKĮR);  

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.1.1. (41.1.1.); 

1.2.1 (41.2.1.). 

parengtų teisės aktų ir programų pagalba diegiamas 

optimalus skirtingų kultūros paveldo išteklių naudojimas, 

įveiklinimas bei integravimas į darnios plėtros procesus 

KM/AM ŽUM,  LSA,  

ŠMSM, KPD, 

VKPK, 

LNUKS 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Kultūros paveldo išteklių 

įveiklinimo ir integravimo būdų 

reglamentavimo kūrimas 

T Nenustatyta 
 

KM AM, 

KPD,VSTT 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

2030 

m. 
 

417 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naudoti KPI  tvarių 

bendruomenių kūrimui. 

Darnaus vystymosi 

strategijose kultūros 

paveldas traktuojamas 

kaip pagrindinė priemonė, 

padedanti išvengti 

kultūrinės globalizacijos, 

taip pat akcentuojamas 

teigiamas kultūros 

paveldo poveikis tvarių 

bendruomenių kūrimo ir 

ekonominio vystymosi 

procesuose. Įveiklinant 

per skirtingas partnerystes 

kultūros paveldo išteklius, 

siekiama formuoti 

skirtingas regionų 

tapatybes bei išlaikyti jų 

autentiškumą. Įveiklintas 

kaip išteklius kultūros 

paveldas, padeda sukurti 

originalią, autentišką arba 

artimą autentiškai tvarią 

aplinką, formuoti vietos 

identitetą, socialinį ir 

ekonominį patrauklumą, 

todėl būtina:  

 

 

 

 

 

 

 

 

417.1. integruoti kultūros 

paveldą į regioninio planavimo 

ir valdymo sistemas, numatant 

jo išsaugojimo, efektyvaus ir 

tvaraus naudojimo priemones 

visuose planavimo 

dokumentuose bei programose. 

Prioritetas teikiamas 

kompleksinio planavimo 

dokumentų rengimui, šiam 

tikslui įgyvendinti  galima 

formuoti FZ 

E Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla) 

parengtų teritorijų planavimo dokumentų pagalba 

reglamentuojamas KPI tvarus naudojimas, jo pritaikymo 

ir įveiklinimo galimybės 

KM AM, RPT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

 
 

417.2. didinant kultūrinę 

regionų tapatybę, norint 

išryškinti regionų kultūrinius, 

tradicijų skirtumus, būtina 

rengti bendrus kelių regionų 

planavimo dokumentus, 

skatinančius skirtingų funkcijų 

atskiruose regionuose 

prioritetus. Prioritetas teikiamas 

planavimo dokumentų ir 

programų, skirtų skirtingų 

funkcinių horizontalių ir mišrių 

partnerysčių kūrimui,  šiam 

tikslui įgyvendinti  galima 

formuoti FZ 

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, VII 

misija, 7.1.5. 

parengtų valstybės dalies bendrųjų planų, kelių regionų 

KPA, SKK specialiųjų planų, judumo ir kt. teritorijų 

planavimo dokumentų pagalba stiprinama regionų 

kultūrinė tapatybė, kuriamos tvarios bendruomenės.   

KM/AM VRM, ŽŪM,  Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 

417.3. diegti universalaus 

dizaino sprendinius kultūros 

paveldo objektuose, 

kompleksiniuose objektuose bei 

vietovėse, skatinti didesnį 

neįgaliųjų žmonių integravimą į 

kultūros paveldo išteklių 

pažinimą bei nematerialaus 

paveldo pažinimą ir sklaidą 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.1.7; 2021–

2030 metų 

plėtros 

programos 

valdytojos 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijos 

neįgaliesiems 

tinkamos 

sukurtų universalaus dizaino sprendinių diegimo KPO ir 

vietovėse metodikos, reglamentavimo teisės aktų pagalba 

padidintas lankytojų srautas, sukurtos galimybės visiems 

vienodai naudotis ir pažinti KPI   

KM/AM ŠMSM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

aplinkos visose 

gyvenimo 

srityse plėtros 

programa 09-

005-02-06-01, 

09-005-02-06-

04, 09-005-02-

06-07   

417.4. skatinti glaudesnį 

valstybės ir savivaldybių 

institucijų bendradarbiavimą 

paveldo išsaugojimo, 

pritaikymo, įveiklinimo, 

finansavimo ir kt. srityse, 

įtraukiant privačias iniciatyvas, 

formuojant regionines 

partnerystes. Šiam tikslui 

pasiekti naudoti įvairias 

visuomenės įtraukimo, tikslinių 

tyrimų, planavimo ir 

reglamentavimo bei finansines 

priemones;  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, VII 

misija, 7.1.5. 

sukurtų valstybės ir savivaldybių bendradarbiavimo 

institucijų partnerysčių modelių  - metodikų ir programų 

pagalba padidinti KPI naudojimą 

KM/AM VRM, ŽŪM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 

417.5. siekiant išsaugoti, 

naudoti ir įveiklinti regioninius 

kultūros paveldo objektus, 

kompleksus ir vietoves, steigti 

bendrus valstybinius, 

savivaldybių ir privačių lėšų 

kultūros paveldo rėmimo 

regioninius fondus, regionuose 

skatinti mecenatystes;  

K Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.1.5. 

sukurtų bendrų valstybinių, savivaldybių ir privačių lėšų 

kultūros paveldo rėmimo regioninių fondų pagalba 

efektyviai bendrai naudoti KPI išteklius 

KM AM, VRM, 

RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM), savivaldybių 

biudžeto , kitų subjektų 

lėšos 

 
 

417.6. integralios paveldo 

apsaugos principų diegimui 

kurti partnerysčių praktinių 

gairių ir teisinių priemonių 

modelius, juos įgyvendinti 

regioniniame lygmenyje;  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, VII 

misija, 7.1.5. 

įdiegtų partnerysčių praktinių gairių ir teisinių priemonių 

modelių pagalba integruoti KPI į kuo didesnį kiekį 

visuomeninių / bendruomenių veiklų 

KM VRM, ŽŪM, 

AM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM), savivaldybių 

biudžeto , kitų subjektų 

lėšos 

 
 

417.7. kultūros paveldo išteklių 

įveiklinimui išnaudoti 

regioninių kultūros kelių, 

turizmo ir rekreacijos 

infrastruktūras;  

K Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.6.10; VRM 

2021–2030 M. 

REGIONŲ 

PLĖTROS 

PROGRAMA: 

01-001-07-01-

01 (RE); 01-

sukurtų  ir vykdomų teisinių priemonių ir programų 

pagalba įveiklinti didesnį kiekį KPI regioninių kultūros 

kelių, turizmo ir rekreacijos infrastruktūrose  

KM VRM, AM, 

ŽUM,  RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM), savivaldybių 

biudžeto , kitų subjektų 

lėšos 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

002-07-01-02 

(RE); 

417.8. siekiant ugdyti regionų 

kultūrinę tapatybę, prioritetas 

teikiamas nacionalinio ir 

regioninės reikšmės arealų 

bendrų planavimo dokumentų, 

įveiklinančių kultūros paveldo 

vertybes, rengimui;  

E Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla) 

parengtų  ir vykdomų NKPA ir RKPA teritorinio 

planavimo dokumentų pagalba įveiklinti ir tausojamai 

naudoti didesnį kiekį KPI, prioritetas teikiamas 

kompleksiniams teritorijų planavimo dokumentams 

KM/AM ŽUM, RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

savivaldybių biudžeto , 

kitų subjektų lėšos 

 
 

417.9. didinant urbanistinio 

paveldo integralumą į darnaus 

ir tvaraus urbanizacijos 

vystymosi procesus, prioritetas 

teikiamas kompleksinio 

planavimo dokumentų 

rengimui, suderinančiam 

saugojimą su kultūros paveldo 

išteklių naudojimo, pritaikymo 

ir įveiklinimo poreikiais. 

E Nenumatyta 
   

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

savivaldybių biudžeto , 

kitų subjektų lėšos 

 
 

444. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įveiklinti KP ir eksponuoti 

kilnojamąsias kultūros 

vertybes miestų 

infrastruktūroje. 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 būtina 

integruoti istorines miestų 

dalis į darnios plėtros 

procesus:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444.1. sukurti teritorijų 

planavimo metodiką, pritaikant 

kompleksinių teritorijų 

planavimo dokumentus 

integruotiems istorinių miestų 

apsaugos ir pritaikymo 

poreikiams;  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.6.3.; 2021–

2030 metų 

LRKM Kultūros 

ir kūrybingumo 

plėtros 

programa  08-

001-04-06-01 

(PP) ; Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

1.4.2 (41.2.1);  

Kraštovaizdžio 

politika (KP); 

Lietuvos 

Respublikos 

architektūros 

politikos 

krypčių aprašas 

(APKA), 

Lietuvos 

skurtų teisės aktų ir  kompleksinių teritorijų planavimo 

dokumentų rengimo metodikų  pagalba integruoti 

istorinių miestų apsaugos ir pritaikymo priemones į 

darnaus urbanistinio vystymo  procesus 

AM, KM KPD, VSTT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

 

 

 

urbanistinės 

politikos 

pagrindinės 

kryptys ir jų 

įgyvendinimo 

rekomendacijos 

(UPPKĮR); 

444.2. sukurti teisines 

prielaidas saugomo kultūrinio 

kraštovaizdžio apsaugai bei 

integravimui į teritorijų 

planavimo dokumentų rengimo 

procesus; prioritetas teikiamas 

kultūrinio miestovaizdžio 

išsaugojimui ir darniam 

vystymui, nepažeidžiant 

vertingųjų savybių;  

T Nenumatyta sukurtų   teisės aktų pagalba nustatyti SKK apsaugos, 

tvarkymo ir tvaraus naudojimo paveldosaugos 

reikalavimai teritorijų planavimo dokumentuose  

KM, AM, 

ŽUM, 

VRM, VKPK Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM/ŽUM) 

 
 

444.3. nustatyti visų saugomų 

vietovių paveldosaugos 

reikalavimus, tvarkymo ir 

veiklos plėtojimo sąlygas bei 

apribojimus;  

E Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla) 

parengtų visų saugomų vietovių specialiųjų planavimo 

dokumentų - tvarkymo planų pagalba, nustatyti jų 

individualizuoti paveldosaugos reikalavimai, sukurta 

transparentinė aplinka verslui 

KM/AM RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

savivaldybių biudžeto , 

kitų subjektų lėšos 

 
 

444.4. sukurti teisines 

prielaidas, diferencijuoti 

kultūros paveldo išteklių 

apsaugos priemones, 

atsižvelgiant į jų kultūrinę, 

meninę vertes, išlikimo laipsnį, 

retumą, svarbą vietos 

bendruomenėm;  

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.2.8.;2.6.3.; 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

sukuriamos hierarchinė KPI apsaugos sistema bei teisinės 

prielaidos diferencijuoti KPI apsaugos, pritaikymo 

priemones atsižvelgiant į jų skirtingas kultūrinę, meninę 

vertes, išlikimo laipsnį, retumą, svarbą vietos 

bendruomenėm 

KM/AM VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla) 

444.5. 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;  

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.4.4.; Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla) 

sukuriamos teisinės prielaidos KPI lengvesniam 

naudojimui, pritaikymui, įveiklinimui, nedarant žalos 

nustatytoms vertingosioms savybėms arba jas minimaliai 

pažeidžiant 

KM VRM,  KPD, 

NPAKC 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

 
 

444.6. 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;  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, I 

misija,1.2.6. 

punktas: II 

misija 2.1.7.;  

Įdiegtų inovacinių technologijų sukurtų produktų 

(programų, filmų ir kt.) pagalba didinama KPI pažinimo 

sklaida 

KM EIM, KPD, 

NPAKC, 

universitetai ir 

kiti mokslo 

centrai 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

 
 

444.7. skatinti žiedinę 

ekonomiką pritaikant, 

naudojant ir įveiklinant 

kultūros paveldo išteklius. 

Prioritetiniai tvarkybos darbai – 

remontas, restauravimas, 

pritaikymas nepažeidžiant 

nustatytų vertingųjų savybių.  

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, I 

misija,1.2.6. 

punktas 

Parengtų teisės aktų ir programų pagalba vykdomas 

žiedinės ekonomikos diegimas KPI apsaugoje ir tvariame 

naudojime 

KM KPD, NPAKC, 

universitetai ir 

kiti mokslo 

centrai 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

 
 

Atliktų tvarkybos darbų 

kompensavimui taikyti 

mokesčių lengvatas ir kitas 

priemones, nustatytas teisės 

aktuose;  

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II 

Misija, 2.2.7 

Parengtų  ir vykdomų teisės aktų pagalba didinami 

tvarkybos darbų kompensavimo priemonių kiekis, būdai 

ir priemonės 

KM VRM, FM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

 
 

444.8. naudojantis vietos 

dvasios identiteto apsaugos ir 

įveiklinimo priemonėmis, 

edukacija, puoselėti ir išryškinti 

miestietiškos kultūros, susietos 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

parengtų  ir vykdomų vietos identiteto apsaugos planų ir 

programų, sukurtų prieigų pagalba edukacinėms 

reikmėms įveiklinti vietos identitetą, puoselėti  vietos 

miestietišką kultūrą, didinti miestietiško nematerialaus 

paveldo pažinimo sklaidą 

KM ŠMSM, 

NPAKC, 

LNUK, LNKC 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

su istorinėmis miesto dalimis, 

identitetą;  

įgyvendinimo 

planas, I 

misija,1.2.6. 

punktas 

didinti miestietiško 

nematerialaus paveldo sklaidą;  

K Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.1.7. 

   
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

 
 

444.9. skatinti ir remti 

edukacines programas, 

supažindinančias su 

paveldosaugos tikslais, 

principais ir priemonėm, 

įtraukiant vietos universitetus, 

mokslo įstaigas, mokslininkus, 

kultūros paveldo apsaugos 

specialistus;  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.1.7. 

parengtų ir vykdomų  edukacinių  programų pagalba 

plėtoti vietos bendruomenių ir paveldo specialistų, tyrėjų 

ir  mokslininkų bendradarbiavimą paveldosaugos srityje 

KM ŠMSM, 

NPAKC, 

LNUK, LNKC 

universitetai ir 

mokslo įstaigos 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

 
 

444.10. taikyti bendramiestines 

teritorines, infrastruktūros 

vystymo priemones klimato 

kaitos poveikio kultūros 

paveldo ištekliams mieste 

prevencijai ar poveikio 

mažinimui;  

E Aplinkos 

apsaugos ir 

klimato kaitos 

valdymo 

programa - 02-

001-06-06-01 

„Didinti 

atsparumą 

ekstremaliesiem

s 

hidrometeorolog

iniams 

reiškiniams“ 

KPI ištekliams mieste taikyti bendramiestines teritorines, 

infrastruktūros vystymo priemones klimato kaitos 

prevencijai ar poveikio mažinimui, didinti KPI 

integralumą į miestų infrastruktūras 

KM/AM  RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

savivaldybių biudžeto , 

kitų subjektų lėšos 

 
 

444.11. skatinant paveldo 

apsaugos specialistų ir 

bendruomenės 

bendradarbiavimą, siekiant 

išmokyti vietos bendruomenes 

tinkamai atlikti kultūros 

paveldo objekto priežiūros 

darbus (įskaitant remontą), 

kurti edukacines tokių darbų 

programas, mokymo bazes bei 

internetinė platformą žinių 

sklaidai;  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.1.7. 

rengti ir vykdyti edukacines bendruomenių ir 

paveldosaugos specialistų bendradarbiavimo 

paveldosaugos srityje darbų programas, rengti mokymo 

bazes bei internetinę platformą šių žinių sklaidai 

KM ŠMSM,  

NPAKC, 

LNUK, LNKC 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

 
 

444.12. skatinti vietos 

bendruomenės įdarbinimą 

miestų kultūros paveldo išteklių 

turizmo aptarnavimo 

infrastruktūroje, kultūros 

paveldo apsaugos savanorių 

ugdymą, rengiant mokymo 

programas;  

K Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1. (41.4.1.), 

parengtų ir vykdomų vietos bendruomenių mokymo 

programų pagalba  ugdyti kultūros paveldo apsaugos 

savanorius, didinti  įdarbintų vietos bendruomenių narių  

KPI turizmo aptarnavimo infrastruktūroje  skaičių 

KM AM, NPAKC, 

RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM), savivaldybių 

biudžeto , kitų subjektų 

lėšos 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

1.4.5. (41.4.7.), 

1.5.1. (41.5.1.)  

(tęstinė veikla) 

444.13. sukurti teisines 

prielaidas kultūros paveldo 

objektų išsaugojimo ir 

įveiklinimo fondų steigimui,  

T Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.6.1. (41.6.2.).  

sukurti teisines prielaidas KPO išsaugojimo ir įveiklinimo 

tarpinstitucinių fondų steigimui 

KM AM, VRM, 

RPT 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

 
 

skatinti mecenatų, 

finansuojančių kultūros paveldo 

apsaugą ir pritaikymą, instituto 

atsiradimą;  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.1.5, 2.4.4. 

kurti KPO išsaugojimo ir įveiklinimo mecenatų 

bendruomenę, skatinti jų institucinės sąrangos atsiradimą 

KM VRM, FM, 

AM, RPT, 

savivaldybės  

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM), savivaldybių 

biudžeto , kitų subjektų 

lėšos 

 
 

444.14. kultūros paveldo 

apsaugos ginkluotų konfliktų ir 

kitų ekstremalių situacijų 

atvejais programos 

įgyvendinimo priemonių plano 

dėl išskirtinę kultūrinę vertę 

turinčių nekilnojamojo kultūros 

paveldo objektų, pastatų ir 

patalpų, skirtų saugoti ir 

eksponuoti kilnojamąsias 

kultūros vertybes, 

įgyvendinimas ir ženklinimas;  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, XI 

misija, 11.7.1. 

Kurti  ir įgyvendinti kultūros paveldo apsaugos ginkluotų 

konfliktų ir kitų ekstremalių situacijų atvejais programas, 

įgyvendinimo priemonių planus 

KM URM, KAM, 

VRM, AM, 

RPT, 

savivaldybės  

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM), savivaldybių 

biudžeto , kitų subjektų 

lėšos 

 
 

444.15. siekiant kultūros 

paveldo išteklių išsaugojimo, 

rengti ir įgyvendinti programas, 

diegiančias kultūros paveldo 

išteklių atsparumo klimato 

kaitai ar prevencijos priemones. 

S Aplinkos 

apsaugos ir 

klimato kaitos 

valdymo 

programa - 02-

001-06-06-01 

„Didinti 

atsparumą 

ekstremaliesiem

s 

hidrometeorolog

iniams 

reiškiniams“ 

rengti ir įgyvendinti programas, diegiančias KPI 

atsparumo klimato kaitai ar prevencijos priemones 

KM NPAKC, AM, 

RPT 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

 
 

445 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naudoti KPI vietos 

atminties ir kaimo 

bendruomenių raiškos 

erdvių kūrimui. Kultūros 

paveldo išteklių 

saugojimas, naudojimas, 

pritaikymas šiuolaikinėms 

kaimo bendruomenių 

reikmėms ir įveiklinimas 

445.1. apklausomis bei 

kompleksinio planavimo 

sprendiniais identifikuoti 

kultūros paveldo išteklius, 

svarbius vietos bendruomenių 

tapatumo vietos dvasiai 

išsaugojimui, juos įveiklinti 

vietos bendruomenių 

reikmėms;  

E Tautinių 

mažumų 

istorijos 

Lietuvoje 

reprezentavimo 

2020–2022 

metų veiksmų 

planą (tęstinė 

veikla) 

atliktų apklausų ir parengtų teritorijų planavimo 

dokumentų pagalba identifikuoti KPI svarbius vietos 

bendruomenių tapatumo vietos dvasiai išsaugojimui, juos 

įveiklinti vietos bendruomenių reikmėms;  

KM TMD, NPAKC, 

AM, RPT, 

savivaldybės  

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM), savivaldybių 

biudžeto , kitų subjektų 

lėšos 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

445.2. numatyti edukacines 

priemones, padėsiančias 

puoselėti vietos bendruomenių 

tradicijas ir papročius;  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, I 

misija,1.2.6. 

punktas; 

Tautinių 

mažumų 

istorijos 

Lietuvoje 

reprezentavimo 

2020–2022 

metų veiksmų 

planą (tęstinė 

veikla) 

Parengtų edukacinių programų pagalba puoselėti vietos 

bendruomenių tradicijas ir papročius 

KM TMD, NPAKC Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

 
 

numatyti ekonomines vietos 

bendruomenių raiškos erdvių 

palaikymo priemones, skatinti 

vietos mecenatyste šių erdvių 

palaikymui, pritaikymui ir 

įveiklinimui;  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.1.5; Tautinių 

mažumų 

istorijos 

Lietuvoje 

reprezentavimo 

2020–2022 

metų veiksmų 

planą (tęstinė 

veikla) 

parengtų ir vykdomų programų pagalba finansuoti KPI 

vietos bendruomenių raiškos erdvių fizinės būklės 

palaikymą, skatinti vietos mecenatystes finansuoti  tokių 

erdvių pritaikymą ir įveiklinimą vietos tradicinėms 

bendruomenių veiklom 

KM  TMD, VRM,  

AM, NPAKC, 

RPT, 

savivaldybės  

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM), savivaldybių 

biudžeto , kitų subjektų 

lėšos 

 
 

445.3. saugoti ir įveiklinti 

etnografinių kaimų, 

bažnytkaimių, miestelių 

kultūros paveldo išteklius. Juos 

naudoti ir įveiklinti vietos 

bendruomenių reikmėms;  

S Tautinių 

mažumų 

istorijos 

Lietuvoje 

reprezentavimo 

2020–2022 

metų veiksmų 

planą (tęstinė 

veikla) 

 
KM/AM  TMD, NPAKC, 

RPT, 

savivaldybės  

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

savivaldybių biudžeto , 

kitų subjektų lėšos 

 
 

445.4. skatinti kaimo turizmą 

bei vietos tradicijų, papročių 

pažinimą, įveiklinant vietos 

kultūros paveldo išteklius – 

kaimus bei dvarus, dvaro 

sodybas;  

K Tautinių 

mažumų 

istorijos 

Lietuvoje 

reprezentavimo 

2020–2022 

metų veiksmų 

planą (tęstinė 

veikla) 

parengtų ir vykdomų  programų pagalba skatinti vietos 

KPI - kaimų bei dvarų, dvaro sodybų - didesnį 

įveiklinimą kaimo turizmo infrastruktūroje  bei vietos 

tradicijų, papročių pažinimą 

KM/AM TMD,  

NPAKC, RPT, 

savivaldybės  

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

savivaldybių biudžeto , 

kitų subjektų lėšos 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

445.5. išnaudoti atsikuriančią 

dvarų kultūrą kultūros paveldo 

objektų pažinimui bei tvariam 

naudojimui;  

K Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, VII 

misija, 7.1.5, 

7.1.6, 7.1.8; 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla) 

Bendradarbiavimo sutarčių pagalba tvariai naudotis 

atsikuriančia dvarų kultūra KPO pažinimui, propaguoti 

tvarų jų naudojimą  

KM ŽŪM, AM, 

RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM), savivaldybių 

biudžeto , kitų subjektų 

lėšos 

 
 

445.6. integruoti dvarus į 

agrarinę šalies infrastruktūrą, 

kultūrą, didinti jų pažinimo 

sklaidą bei integravimą į 

agrarinio turizmo 

infrastruktūrą; 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.2.8, 2.4.1.; 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.5 (41.4.7.); 

parengtų agrarinio turizmo plėtros programų pagalba 

didinti dvarų įtraukti į agrarinio turizmo infrastruktūrą, 

didinti jų pažinimo sklaidą 

KM   ŽŪM, AM, 

RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM), savivaldybių 

biudžeto , kitų subjektų 

lėšos 

 
 

445.7. skatinti žiedinės 

ekonomikos kultūros paveldo 

apsaugos bei pritaikymo 

procesuose diegimą;  

K Tautinių 

mažumų 

istorijos 

Lietuvoje 

reprezentavimo 

2020–2022 

metų veiksmų 

planą (tęstinė 

veikla) 

parengtų ir vykdomų programų pagalba diegti  žiedinę 

ekonomiką į KP apsaugos,  pritaikymo, priežiūros 

procesus 

KM NPAKC, 

VKPK  

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM), savivaldybių 

biudžeto , kitų subjektų 

lėšos 

 
 

445.8. puoselėti ir palaikyti 

vietos amatus, tradicinius 

gamybos būdus, žemdirbystę, 

sodininkystę, žvejybą bei 

kulinarinį paveldą. Šiam tikslui 

naudotis kultūros paveldo 

objektais, vietovių 

vertingosiomis savybėmis;  

K Tautinių 

mažumų 

istorijos 

Lietuvoje 

reprezentavimo 

2020–2022 

metų veiksmų 

planą (tęstinė 

veikla) 

parengtų programų pagalba įveiklinti vietos KPO ir 

vietovių vertingąsias savybes vietos amatams, 

tradiciniams gamybos būdams ir kt. vietos bendruomenių 

veikloms 

KM/AM ŽUM, NPAKC,  

RPT, 

savivaldybės  

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

savivaldybių biudžeto , 

kitų subjektų lėšos 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

445.9. skatinti ir palaikyti 

tradicinių renginių, švenčių 

kultūros paveldo vietovėse ir 

objektuose rengimo tradiciją. 

K Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa (III 

dalis, priemonių 

rinkinys) : 08-

001-04-05-01 

(PP) Istorinės 

atminties 

komunikacijos 

turinio ir formų 

aktualizavimas; 

08-001-04-06-

01 (PP) Tvarių 

prielaidų ir 

paskatų 

aktualizuoti 

kultūros 

paveldo 

vertybes 

sukūrimas  

 

   

parengtų programų pagalba skatinti  vietos KPO ir 

vietovėse tradicinių renginių ir švenčių rengimą  

KM/AM  VRM, RPT, 

savivaldybės  

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

savivaldybių biudžeto , 

kitų subjektų lėšos 

 
 

446 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įveiklinti ir tvariai naudoti 

KPI. 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 

446.1. sukurti teritorijų 

planavimo metodiką, pritaikant 

kompleksinių teritorijų 

planavimo dokumentus 

integruotiems kaimų apsaugos, 

naudojimo ir pritaikymo 

šiuolaikiniams žmogaus 

poreikiams;  

T Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla) 

parengtų teisės aktų pagalba integruoti KPI apsaugos 

reikalavimus, jų nustatymą į žemėtvarkos projektus, 

žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus , 

detaliuosius ir bendruosius planus 

KM/AM ŽUM  Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 būtina integruoti 

miestelius, kaimus ir 

dvarus, jų dalis į darnios 

plėtros procesus:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446.2. sukurti teisines 

prielaidas kaimiškojo saugomo 

kultūrinio kraštovaizdžio 

apsaugai bei integravimui į 

teritorijų planavimo dokumentų 

rengimo procesus; prioritetas 

teikiamas kaimiškojo saugomo 

kultūrinio kraštovaizdžio 

išsaugojimui ir darniam 

vystymui, nepažeidžiant 

vertingųjų savybių;  

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.6.3.; 2021–

2030 metų 

LRKM Kultūros 

ir kūrybingumo 

plėtros 

programa  08-

001-04-06-01 

(PP) ; Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

1.4.2 (41.2.1);  

Kraštovaizdžio 

politika (KP); 

Lietuvos 

Respublikos 

architektūros 

politikos 

krypčių aprašas 

(APKA), 

Lietuvos 

urbanistinės 

politikos 

pagrindinės 

kryptys ir jų 

įgyvendinimo 

rekomendacijos 

(UPPKĮR); 

parengtų teisės aktų pagalba integruoti kaimiškojo SKK 

apsaugos reikalavimus, jų nustatymą į teritorijų 

planavimo dokumentus 

KM/AM ŽUM  Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 

446.3. skatinti atsinaujinančių 

energijos šaltinių panaudojimą 

kultūros paveldo vietovėse, 

kompleksiniuose ir pavieniuose 

objektuose. Prioritetas 

teikiamas šaltiniams, vizualiai 

neužgožiantiems nustatytų 

vertingųjų savybių; 

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, VI 

misija,6.2.6.;  

parengtų teisės aktų ir programų pagalba skatitinti 

atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą visuose 

KPI 

KM/AM EIM, VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

savivaldybių biudžeto , 

kitų subjektų lėšos 

 
 

446.4. siekiant lygiateisiškumo, 

diegti universalaus dizaino 

principus naudojant ir 

pritaikant kultūros paveldo 

išteklius visoms gyventojų 

grupėms; 

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

parengtų teisės aktų pagalba diegti universalų dizainą 

KPI, didinti jo pasiekiamumą visoms gyventijų grupėms  

KM AM, SAM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.1.7; 2021–

2030 metų 

plėtros 

programos 

valdytojos 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijos 

neįgaliesiems 

tinkamos 

aplinkos visose 

gyvenimo 

srityse plėtros 

programa 09-

005-02-06-01, 

09-005-02-06-

04, 09-005-02-

06-07   

446.5. nustatyti visų saugomų 

vietovių paveldosaugos 

reikalavimus, tvarkymo ir 

veiklos plėtojimo sąlygas bei 

apribojimus;  

E Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla)  

parengtų teritorijų planavimo dokumentų pagalba 

nustatyti visų saugomų vietovių paveldosaugos 

reikalavimus 

KM/AM, 

savivaldyb

ės 

KPD/VSTT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

savivaldybių biudžeto , 

kitų subjektų lėšos 

 
 

446.6. integruoti dvarų, dvarų 

sodybų paveldosaugos 

reikalavimus, įskaitant 

vizualinės apsaugos nuostatas, į 

visus teritorijų planavimo 

dokumentus;  

E Nenumatyta parengtų teritorijų planavimo dokumentų pagalba 

nustatyti dvarų, dvarų sodybų paveldosaugos 

reikalavimus arba integruoti individualiais apsaugos 

reglamentais nustatytus reikalavimus į rengiamus 

teritorijų planavimo dokumentus 

KM, AM, 

savivaldyb

ės 

KPD/VSTT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

savivaldybių biudžeto , 

kitų subjektų lėšos 

 
 

446.7. sukurti teisines 

prielaidas, diferencijuoti kaimų 

ir dvarų kultūros paveldo 

išteklių apsaugos priemones, 

atsižvelgiant į jų kultūrinę, 

meninę vertes, išlikimo laipsnį, 

retumą, svarbą vietos 

bendruomenėm; 

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.2.8.;2.6.3.; 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.2.1 (41.2.1.); 

parengtų teisės aktų pagalba diferencikuoti kaimų ir dvarų 

KPI apsaugos priemones atsižvelgiant į  kultūrinę, 

meninę vertes, išlikimo laipsnį, retumą, svarbą vietos 

bendruomenėm, kurti hierarchinę KPI apsaugos sistemą 

KM/AM KPD/VSTT, 

VKPV 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla)  

446.8. 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 

T Nenumatyta parengtų teisės aktų pagalba kurti prielaidas kaimų ir 

dvarų KPI lengvesniam naudojimui, pritaikymui ir 

įveiklinimui, susieti tvarkybos darbų kompensavimą su 

naudojimu, paprastinti projektavimo procedūras, diegti 

žiedinę ekonomiką , diegti lengvatas, mokyti KPI 

priežiūros ir kt.  

  
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 

446.9. 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. Atliktų 

tvarkybos darbų 

kompensavimui taikyti 

mokesčių lengvatas ir kitas 

priemones, nustatytas teisės 

aktuose;  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, VI 

misija,6.1.10. 

 
KM/AM  VRM, ŽŪM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

savivaldybių biudžeto , 

kitų subjektų lėšos 

 
 

446.10. 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;  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, I 

misija,1.2.6. 

punktas, II 

misija, 2.1.7 

punktas 

parengtų edukacinių programų ir vietos identiteto 

apsaugos ir įveiklinimo priemonių planais puoselėti 

kaimų ir dvarų kultūrą, etnografinės priklausomybės 

saitus, didinti jų nematerialaus paveldo (amatų,dainų, 

maisto, pasakų, kitų tradicijų) sklaidą 

KM/AM NPAKC, 

LNKC, RPT, 

savivaldybės  

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

savivaldybių biudžeto , 

kitų subjektų lėšos 

 
 

446.11. skatinti ir palaikyti 

kaimų amatų tradicijas, vietos 

papročius kaip nematerialaus 

paveldo sklaidos šaltinius;  

K Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, I 

misija,1.2.6. 

punktas, II 

misija, 2.1.7 

punktas 

 
KM KM, ŽUM, 

AM, NPAKC, 

LNKC, RPT, 

savivaldybės  

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM), savivaldybių 

biudžeto , kitų subjektų 

lėšos 

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

446.12. skatinti ir remti 

edukacines programas, 

supažindinančias su 

paveldosaugos tikslais, 

principais ir priemonėm, 

įtraukiant vietos amatininkus, 

kultūros paveldo apsaugos 

specialistus. Skatinti jų 

bendradarbiavimą;  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.3.1, 2.3.2, 

2.3.4.; V misija, 

5.2.4; VII misija 

7.3.4; Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.5 (41.4.7.) 

parengtų edukacinių programų pagalba skatinti KPI 

pažinimą, mokyti pirminių paveldo apsaugos būdų, 

skatinti KPI priežiūrą, pritraukiant vietos amatininkus, 

puoselėti  bendradarbiavimą tarp  KPI apsaugos 

specialistų ir vietos bendruomenių 

KM VRM, ŽUM, 

ŠMSM,  RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM), savivaldybių 

biudžeto , kitų subjektų 

lėšos 

 
 

446.13. taikyti priemones 

klimato kaitos poveikio 

kultūros paveldo ištekliams 

kaimuose ir dvaruose 

prevencijai ir / ar poveikio 

mažinimui;  

S Aplinkos 

apsaugos ir 

klimato kaitos 

valdymo 

programa - 02-

001-06-06-01 

„Didinti 

atsparumą 

ekstremaliesiem

s 

hidrometeorolog

iniams 

reiškiniams“ 

parengtų prevencijos ir edukacijos programų pagalba 

didinti KPI atsparumą klimato kaitai 

KM/AM  NPAKC,  Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM) 

 
 

446.14. 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 žinių sklaidai;  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.1.7 punktas 

sukurti edukacinę KPI apsaugos priemonių platforma, 

skatinti profesionalų ir vietos bendruomenių 

bendradarbiavimą, platformą naudoti tinkamai atliktų 

tvarkybos ir priežiūros darbų sklaidai bei mokymams 

KM EIM, SMSM, 

NPAKC, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM), savivaldybių 

biudžeto; 

 
 

446.15. skatinti vietos 

bendruomenės įdarbinimą 

kaimų ir dvarų kultūros paveldo 

išteklių turizmo aptarnavimo 

infrastruktūroje, kultūros 

paveldo apsaugos savanorių 

ugdymą, rengiant mokymo 

programas;  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.2, 2.4.4; VI 

misija V..II 

misija 7.1.1, 

parengtų edukacinių programų pagalba ugdyti vietos KPI 

apsaugos savanorius, skatinti vietos KPI turizmo 

infrastruktūros kūrimą, didinti jos aptarnavimą įdarbinat 

vietos bendruomenių narius 

KM VRM, ŽUM, 

AM, RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM), savivaldybių 

biudžeto;  

 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

7.1.2; Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos ; 

2020–2024 

metų veiksmų 

planas (tęstinė 

veikla) 

1.4.5.(41.4.7) 

446.16. sukurti teisines 

prielaidas kultūros paveldo 

objektų išsaugojimo ir 

įveiklinimo kaimuose ir 

dvaruose fondų steigimui, 

skatinti mecenatų, 

finansuojančių kultūros paveldo 

apsaugą ir pritaikymą, instituto 

atsiradimą. 

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas,  II 

misija, 2.1.5 

punktas 

parengtų teisės aktų pagalba skatinti vietos bendruomenių 

fondų, skirtu KPI apsaugai, naudojimui ir įveiklinimui 

steigimui 

KM/AM VRM, RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

savivaldybių biudžeto; 

 
 

Kultūros paveldo išteklių 

(KPI) tvarkybos ir 

įveiklinimo finansavimo 

didinimas 

 

 

 

Kultūros paveldo išteklių 

tvarkybos darbų ir įveiklinimo 

valstybės rėmimo politikos 

įteisinimas 

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, VII 

misija, 7.1.8.; 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.6.1. (41.6.2.); 

1.6.2. (41.6.3.); 

1.6.4. (41.6.5.)  

(tęstinė veikla); 

Kultūros paveldo išteklių tvarkybos darbų ir įveiklinimo 

valstybės rėmimo  politikos nuostatos parengimas 

KM AM, VRM, FM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

2030 

m. 
 

Kultūros paveldo išteklių 

tvarkybos darbų ir įveiklinimo 

valstybės rėmimas 

S Nenustatyta Kultūros paveldo išteklių įveiklinimo ir tvarkybos darbų 

rėmimo programos parengimas 

KM VKPK Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

2030 

m. 
 

Bendrų valstybinių, 

savivaldybių ir privačių lėšų 

kultūros paveldo rėmimo 

regioninių fondų steigimas 

S Nenustatyta Kultūros paveldo išteklių tvarkybos darbų ir įveiklinimo 

bendras finansavimas (kooperuojant valstybės, regionų 

savivaldybių ir privačias lėšas) 

KM AM, VRM, 

VKPK, RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM), savivaldybių 

biudžeto; 

2030 

m. 
 

Kultūros paveldo išteklių 

tvarkybos darbų bei įveiklinimo 

finansavimas, pritraukiant 

privačias lėšas 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

Mecenatų , investuojančių į kultūros paveldo išteklių 

apsaugą bei įveiklinimą instituto kūrimas, lengvatų 

mechanizmų įteisinimas 

KM AM, VRM, FM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM) 

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.1.5. 

Sukurti regionalizuotų 

kultūros paveldo išteklių 

(KPI) įveiklinimo 

sprendinių ( partnerysčių 

įgyvendinimo nuostatos ) 

įgyvendinimo teisines 

priemones 

 

Partnerysčių, įveiklinant 

kultūros paveldo išteklius, 

modelių ir programų 

įteisinimas 

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.6.4.; 

Regioninė 

pažangos 

priemonė 01-

001-07-01-01 

(RE) Stiprinti 

regionų 

ekonominį 

augimą, 

atsižvelgiant į jų 

potencialą 

Teisės aktai įteisinantys partnerysčių modelius, jų 

galimus veikimo būdus, veikėjus, partnerysčių veiklos 

programos 

KM/AM/

VRM 

KPD, VSTT, 

RPT 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM/VRM) 

2025 

m. 
 

Partnerysčių su kaimynėmis 

šalimis pagalba, saugomas 

lietuvių tautos paveldas, 

atsidūręs už Lietuvos teritorijos 

ribų 

K Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, XII 

misija, 12.4.2; 

2021–2030 

METŲ 

PLĖTROS 

PROGRAMOS 

VALDYTOJOS 

LIETUVOS 

RESPUBLIKO

S UŽSIENIO 

REIKALŲ 

MINISTERIJO

S UŽSIENYJE 

MATOMOS IR 

ĮTAKINGOS 

LIETUVOS 

PLĖTROS 

PROGRAMA 

14-001-09-01-

02 

Bendradarbiaujant su kaimyninėmis šalimis apsaugotas ir 

įveiklintas kultūros paveldas, esantis už Lietuvos 

teritorijos ribų 

KM URM Valstybės biudžeto 

lėšos Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžeto (KM) 

2030 

m. 
 

Kultūros paveldo išteklių 

(KPI) teritorinių elementų 

integravimo į skirtingas 

urbanizuotų vietovių 

struktūras, formuojamą 

Maksimalaus kultūros paveldo 

išteklių kiekio harmoningas 

integravimas į miestų struktūrą, 

formuojamą kultūrinį 

kraštovaizdį (pakoreguotas 

S Kraštovaizdžio 

politika (KP); 

Lietuvos 

Respublikos 

architektūros 

Maksimalaus kultūros paveldo išteklių kiekio 

harmoningas integravimas į skirtingas urbanizuotų 

vietovių struktūras bei gamtinį kraštovaizdį  

KM/AM KPD/VSTT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

savivaldybių biudžeto; 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

kultūrinį kraštovaizdį bei 

turizmo ir rekreacijos 

infrastruktūras 

optimizavimas ir 

didinimas 

 

 

 

variantas "Darnus maksimalaus 

kultūros paveldo išteklių kiekio 

integravimas į miestų struktūrą, 

formuojamą kultūrinį 

kraštovaizdį") 

politikos 

krypčių aprašas 

(APKA), 

Lietuvos 

urbanistinės 

politikos 

pagrindinės 

kryptys ir jų 

įgyvendinimo 

rekomendacijos 

(UPPKĮR); 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.3.4. (41.3.4.); 

1.4.1 (41..4.1.) 

(tęstinė veikla);  

Maksimalaus kultūros paveldo 

išteklių kiekio harmoningas 

integravimas į kaimų struktūrą, 

formuojamą kultūrinį 

kraštovaizdį 

E Nenustatyta 
 

KM/AM ŽUM, 

KPD/VSTT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

savivaldybių biudžeto; 

kitų subjektų lėšos 

2030 

m. 
 

Vietos bendruomenių veiklos 

nuostatai sudarantys prielaidas, 

kultūros paveldo išteklių 

integravimo procesų raiškai 

T Nenustatyta 
 

KM/AM ŽUM, 

KPD/VSTT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM); 

2025 

m. 
 

Maksimalaus kultūros paveldo 

išteklių kiekio harmoningas 

integravimas į turizmo ir 

rekreacijos infrastruktūrą 

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, V 

misija, 5.2.4.; 

2021–2030 

metų plėtros 

programos 

valdytojos 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

 
KM/AM SADM, VRM, 

RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

savivaldybių biudžeto; 

kitų subjektų lėšos; 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

ministerijos 

neįgaliesiems 

tinkamos 

aplinkos visose 

gyvenimo 

srityse plėtros 

programa09-

005-02-06-01, 

09-005-02-06-

04, 09-005-02-

06-07 

Sukurti kultūros paveldo 

įveiklinimo  ir tvaraus 

kultūros paveldo išteklių 

naudojimo skatinimo 

teisines  

priemones 

 

 

 

Tvaraus kultūros paveldo 

išteklių (KPI) naudojimo 

sampratos įteisinimas 

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.2.8.;2.6.3.; 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.2.1 (41.2.1.); 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla)  

parengtų teisės aktų pagalba įteisintas tvaraus kultūros 

paveldo išteklių naudojimas  

KM AM, VRM, 

ŽUM, RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM), savivaldybių 

biudžeto; 

2025 

m. 
 

Tvaraus KPI naudojimo 

skirtingoms reikmėms 

metodikų ir programų rengimas 

S Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla) 

parengtos tvaraus kultūros paveldo išteklių naudojimo 

priemonės 

KM NPAKC, KPD, 

VKPK 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM); 

2030 

m. 
 

KPI tvaraus naudojimo 

(įskaitant žiedinės ekonomikos) 

edukacinių programų rengimas 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, VI 

misija,6.1.10. 

KPI tvaraus naudojimo sklaida (vietos bendruomenių ir 

specialistų profesionalų mokymai) 

KM AM, EIM, 

ŠMSM  

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM); 

2025 

m. 
 

Didinti ir skatinti kultūros 

paveldo tausojamąjį naudojimą 

kultūriniam turizmui, 

rekreacijai,  plėtoti, rengti 

paveldo objektų pritaikymo ir 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

Didinti kultūros paveldo naudojimą rekreacinėms ir 

turizmo reikmėm 

KM/AM VRM, ŽUM, 

RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM); 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

įveiklinimo programas bei 

planus 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.3.1, 2.3.2, 

2.3.4.; V misija, 

5.2.4; VII misija 

7.3.4; Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.5 (41.4.7.) 

447 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti  nematerialaus ir 

materialaus paveldo 

išteklius ateities kartoms 

bei tęsti tautos tradicijas 

 

 

 

 

 

447.1. tęsti nematerialaus 

kultūros paveldo vertybių 

paiešką, apskaitą (pildyti 

Sąvadą ), apsaugą, sudaryti 

sąlygas vertybių prieinamumui, 

skatinti jų sklaidą, įskaitant 

tarptautiniu lygmeniu 

(prioritetas – šiuolaikinių 

technologijų diegimas), didinti 

vietos bendruomenių įvairių 

amžiaus grupių įsitraukimą į 

nematerialaus paveldo 

edukacines ir kitas tradicijų 

tęstinumo veikas, organizuoti 

nematerialaus paveldo 

apsaugos ir sklaidos institucinį 

bendradarbiavimą, skatinti šios 

srities mecenatystės institutą 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, I 

misija,1.2.6. 

punktas;  II 

misija, 2.1.5, 

2.1.7 

parengtų įvairių programų pagalba skatinti nematerialaus 

paveldo paieškas, pažinimą, sklaidą 

KM AM, NPAKC, 

LNKC 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM); 

2025 

m. 
 

447.2. subalansuoti šalies 

erdvinės plėtros procesus, 

keičiant derinant tarpusavyje 

SĮ, TPĮ, STĮ ir NKPAĮ 

nuostatas, integruojant kultūros 

paveldo išteklius bei jų arealus 

juos prioretizuojant, saugant bei 

naudojant, laikantis tvaraus 

erdvinio identiteto kūrimo 

principų. Išryškinti skirtingų 

reikšmingumo lygmenų 

kultūros paveldo arealus, 

numatyti jų tvarkymo 

prioritetus, pritaikymo 

galimybes; 

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.2.8.;2.6.3.; 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.2.1 (41.2.1.); 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla)  

parengtų teisės aktų ir teritorijų planavimo dokumentų 

pagalba subalansuoti šalies erdvinės plėtros procesus 

tarpusavyje, išsaugoti krašto erdvinį identitetą 

AM/KM NPAKC, 

LNKC 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM); 

2027 

m. 
 

447.3. sukurti kultūros paveldo 

kompetencijų centrų tinklą, 

atliekantį be kitų funkcijų ir 

T Aplinkos 

apsaugos ir 

klimato kaitos 

sukurti institucinę sąrangą, gebančią užtikrinti KPI, SKK 

ir KPA apsaugą nuo klimato kaitos padarinių 

KM NPAKC Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM); 

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

klimato kaitos poveikio 

kultūros paveldo ištekliams 

stebėjimą, prognozavimą ir 

neutralizavimo priemonių 

įgyvendinimą; kurti ir 

įgyvendinti kultūros paveldo 

išteklių pritaikymo klimato 

kaitai reguliavimą, atrinkti 

neigiamą poveikį prevencijos ar 

mažinančių priemonių 

technologinius sprendinius, 

parengti reikiamų tyrimų pagal 

paveldo objektų pobūdį 

programas bei juos vykdančius 

specialistus; įdiegti klimato 

kaitos poveikio kultūros 

paveldui stebėsenos 

mechanizmus; apibendrinti ir 

prognozuoti klimato kaitos 

padarinius, sukurti ir įdiegti 

praktikoje klimato kaitos 

poveikio paveldui 

kompensavimo priemones ir 

veiksmus;  

valdymo 

programa - 02-

001-06-06-01 

„Didinti 

atsparumą 

ekstremaliesiem

s 

hidrometeorolog

iniams 

reiškiniams“ 

447.4. sukurti povandeninio 

paveldo apsaugos reguliavimą 

– apsaugoti identifikuotus 

povandeninio paveldo objektus 

nuo galimų neigiamų 

antropogeninės veiklos ir 

klimato kaitos padarinių, 

organizuoti povandeninio 

paveldo Lietuvoje paieškos ir 

tyrimų programas, vykdyti 

tyrimų apibendrinimus bei 

povandeninio paveldo 

monitoringą, reglamentuoti 

fizinį susipažinimą su 

povandeniniu paveldu, sukurti 

ir įveiklinti skaitmenines 

povandeninio paveldo pažinimo 

sklaidos priemones;  

T Aplinkos 

apsaugos ir 

klimato kaitos 

valdymo 

programa - 02-

001-06-06-01 

„Didinti 

atsparumą 

ekstremaliesiem

s 

hidrometeorolog

iniams 

reiškiniams“ 

sukurti povandeninio paveldo tyrimų, apskaitos, 

apsaugos, stebėjimo, sklaidos teisės aktus, programas  

KM KPD, NPAKC Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM); 

2025 

m. 
 

447.5. taikyti naujas 

informacines technologijas 

(dirbtinis intelektas, 3d ir kt.) 

kultūros paveldo apskaitos, 

apsaugos ir sklaidos 

procesuose, užtikrinti duomenų 

sąsajas valstybės 

informaciniuose registruose ir 

efektyvų suskaitmeninto ir 

skaitmeninio kultūros paveldo 

turinio antrinį panaudojimą 

inovatyvioms paslaugoms ir 

produktams kurti;  

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.1.7 punktas 

diegti inovacines technologijas KPI apskaitoje, apsaugoje 

ir sklaidoje, stiprinti registrų sąsajas, skatinti KPi 

subproduktų kūrimą  

KM EIM,  AM, 

NPAKC, 

universitetai, 

kitos mokslo 

institucijos  

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM); 

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

447.6. nustatyti ir įveiklinti 

teisinio reguliavimo priemones, 

kuriomis vystant urbanistines 

teritorijas būtų užtikrinamas 

jose esančių kultūros vertybių 

išsaugojimas ir aktualizavimas. 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.2.8.;2.6.3.; 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.2.1 (41.2.1.); 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla)  

teisinio reguliavimo priemonių pagalba subalansuoti 

urbanistinių teritorijų KK ir SKK vystymo ir apsaugos 

procesus 

KM/ AM KPD/VSTT Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM); 

2025 

m. 
 

Atgaivinti visuomenei 

reikšmingą kultūros ir 

tautinį paveldą ir didinti jo 

naudojimą visuomenės 

poreikiams 

 

 

Įveiklintų kultūros paveldo 

objektų dalis 

S NPP 4.6.1. Įveiklinami ir naudojami kultūros paveldo objektai KM  KPD Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM); 

2030 

m. 
 

Kultūros paveldo objektų, į 

kurių išsaugojimą ir įveiklinimą 

aktyviai įsitraukė 

bendruomenės (įskaitant 

religines), skaičiaus pokytis, 

palyginti su pradine situacija 

E NPP 4.6.2. Kultūros paveldo objektų, į kurių išsaugojimą ir 

įveiklinimą aktyviai įsitraukė bendruomenės (įskaitant 

religines), skaičiaus padidėjimas 

KM   

VRM, ŽŪM, 

KPD  

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM); 

2030 

m. 
 

Nematerialaus kultūros paveldo 

vertybių paieška, apskaita, 

sklaidos plėtra. Nematerialaus 

kultūros paveldo vertybių 

(įskaitant ir UNESCO vertybes) 

sąvade nustatytų ir pristatant 

visuomenei aktualizuotų 

vertybių skaičius 

S NPP 4.6.3.; 

Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, 2.1.7 

punktas 

Papildytas Nematerialaus kultūros paveldo vertybių 

sąvadas 

KM   

 

LNKC 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM); 

2030 

m. 
 

448 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykdyti kultūros paveldo 

išteklių apsaugą, tobulinti 

apsaugos priemones ir 

mechanizmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavieniams ir kompleksiniams 

objektams apsaugoti,  atnaujinti 

arba parengti maksimalų kiekį 

tipinių arba individualių 

apsaugos reglamentų, nustatant 

KPO paveldosaugos 

reikalavimus 

T Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla)  

parengti maksimalų kiekį KPO individualių apsaugos 

reglamentų, atnaujinti tipinių apsaugos reglamentų teisės 

aktus 

KM/saviv

aldybės 

KPD, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM), savivaldybių 

biudžetų; 

2027 

m. 
 

Parengti maksimalų kiekį 

kultūros paveldo vietovių 

tvarkymo planų - teritorijų 

planavimo dokumentų, 

nustatyti jų individualius  

paveldosaugos reikalavimus, 

E Nenustatyta parengti maksimalų kiekį teritorijų planavimo 

dokumentų, nustatančių paveldosaugos reikalavimus 

KM/AM/s

avivaldyb

ės 

KPD/VSTT/ 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

savivaldybių biudžeto;  

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tvarkymo ir veiklos plėtojimo 

nuostatas.  

Patikslinti kompleksinių 

objektų aprašą, detalizuojant 

kuriems iš jų paveldosaugos 

reikalavimai bus nustatomi 

teritorijų planavimo 

dokumentais. 

T Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.2.1 (41.2.1.); 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla)  

patikslinti teisės aktus reglamentuojančius kompleksinius 

KPO 

KM  KPD Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM); 

2025 

m. 
 

448.1. sukurti teisinį kultūros 

paveldo naudojimo 

reguliavimą, skatinantį 

tausojamą kultūros paveldo 

išteklių naudojimą, įveiklinimą 

ir aktualizavimą įtraukiant 

vietos bendruomenes;    

T Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla) 

sukurti teisinį KP naudojimo reglamentavimą KM KPD,NPAKC Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM); 

2025 

m. 
 

sukurti hierarchinę kultūros 

paveldo apsaugos sistemą, 

prioretizuojant kultūros paveldo 

išteklių vertę ir reikšmę 

bendram Lietuvos identitetui 

stiprinti, aiškiai identifikuojant 

valstybės ir savivaldybių 

atsakomybes;  

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.2.8.;2.6.3.; 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.2.1 (41.2.1.); 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla)  

sukurti hierarchinę kultūros paveldo apsaugos sistemą, 

įtraukiant UNESCO PPV apsaugą 

KM KPD Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM); 

2025 

m. 
 

prioretizuoti ir organizuoti 

kultūros paveldo tyrimus, juos 

sisteminti ir viešinti, 

pasitelkiant kompetencijų 

centrus; teikti kultūros paveldo 

valdytojams kokybiškas 

konsultacijas 

S Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.3.1. (41.3.1.); 

1.3.2. (41.3.2.); 

1.5.1. (41.5.1.) 

sukurtų programų pagalba vykdyti ir apibendrinti tyrimus, 

juos viešinti, teikti KPO valsytojams kokybiškas 

konsultacijas apsaugos, pritaikymo, tvaraus naudojimo ir 

priežiūros klausimais 

KM/saviv

aldybės 

NPAKC,  

universitetai, 

mokslo 

institucijos 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM), savivaldybių 

biudžeto;  

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

sukurti vieningą statybos ir 

tvarkybos projektų derinimo 

sistemą;  

T Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.2.2. (41.2.2.) 

tobulinti ir kurti kokybišką projektų derinimo sistemą KM,AM KM,AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM);  

2030 

m. 
 

plėtoti ir įgyvendinti 

kompensavimo už paveldo 

objektų išsaugojimo, 

įveiklinimo mechanizmus, 

pritraukti privačias lėšas, 

skatinti kultūros paveldo 

mecenatų institutą 

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas,  II 

misija, 2.1.5 

punktas 

parengtų teisės aktų ir programų pagalba tobulinti 

kompensavimą, pritraukti privačias lėšas į KPO 

išsaugojimą 

KM FM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM);  

2025 

m. 
 

skatinti bendradarbiavimą tarp 

valstybinio, savivaldos ir 

nevyriausybinių sektorių 

paveldo saugojimo, naudojimo 

ir įveiklinimo procesuose; 

K Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.6.4; Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.2.3. (41.2.4.) 

įvairių bendradarbiavimo sutarčių ir programų pagalba 

skatinti tarpinstitucinį ir nevyriausybinių sektorių 

bendradarbiavimą KPI apsaugos ir įveiklinimo 

procesuose 

KM/AM VRM,  RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

savivaldybių biudžeto;  

kitų subjektų lėšos 

2025 

m. 
 

448.2. siekiant išsaugoti 

medinės architektūros paveldo 

objektus, būtina aktualizuoti ir 

atnaujinti medinės architektūros 

išsaugojimo programą, 

numatant joje papildomas 

apsaugos, tvarkybos darbų 

finansavimo ir pritaikymo 

naudoti priemones medinės 

architektūros paveldo 

objektams: etnokultūriniams 

kaimams ir pavienėms kaimų 

sodyboms, dvarų ir palivarkų 

sodyboms bei atskiriems jų 

statiniams, miestų ir miestelių 

medinių pastatų grupėms ir 

pavieniams pastatams, 

sakraliniams pastatams: 

katalikų bažnyčioms ir jų 

kompleksams bei pavienėms 

koplyčioms, sinagogoms, 

S Medinės 

architektūros 

paveldo 

išsaugojimo 

2008–2010 

metų programos 

įgyvendinimo 

priemonių 

planas 

(atnaujinti, 

revizuoti) 

parengtų ir įgyvendinamų teisės aktų ir programų pagalba 

saugoti ir tausojamai naudoti medinės architektūros  

paveldo objektus bei jų medinius priklausinius 

KM AM, NPAKC, 

KPD 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM);  

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

mečetėms, kenesoms, sentikių 

maldos namams ir jų 

kompleksams, stačiatikių 

cerkvėms ir jų kompleksams, 

mažajai architektūrai: 

koplytėlėms, stogastulpiams, 

koplytstulpiams, kryžiams ir 

krikštams ir kt. 

448.3. 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 nustatyti paveldosaugos 

reikalavimų integravimo 

metodiką, numatyti ir 

įgyvendinti kultūrinių 

kraštovaizdžių apsaugos 

priemones;  

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.2.8.;2.6.3.; 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.2.1 (41.2.1.); 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla)  

parengtų teisės aktų ir metodikų pagalba integruoti KP 

vietovių ir SKK paveldosaugos reikalavimus,  tvarkymo 

ir veiklos plėtros nuostatas  į kompleksinių  teritorijų 

dokumentus 

KM/AM ŽŪM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM);  

2025 

m. 
 

448.4. sudaryti teisines 

prielaidas (keičiant TPĮ, STĮ ir 

NKPAĮ bei susijusių teisės aktų 

nuostatas) diegti alternatyvias 

paveldosaugos reikalavimų 

nustatymo priemones per 

bendrų planavimo dokumentų 

rengimo procesus, sukuriant 

kompleksinius ar detaliuosius 

planus, integruoti saugomų 

kultūrinių kraštovaizdžių 

(įskaitant istorinį urbanistinį 

kraštovaizdį) sampratą, 

apsaugą, formavimo principus į 

teritorijų planavimo procesus 

T Nenustatyta pakeistų įstatymų bei  teritorijų planavimo dokumentų 

taisyklių pagalba nustatyti KPO paveldosaugos 

reikalavimus bei tausojamo naudojimo apimtis 

KM/AM/s

avivaldyb

ės 

KPD/VSTT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

savivaldybių biudžeto 

lėšos;  

2027 

m. 
 

keisti ir taikyti vietovių, 

kultūros paveldo kompleksinių 

ir pavienių objektų apsaugai 

modernias apsaugos, būklės 

stebėsenos, tyrimų, planavimo, 

tvaraus naudojimo, pritaikymo 

klimato kaitai metodikas;  

S Aplinkos 

apsaugos ir 

klimato kaitos 

valdymo 

programa - 02-

001-06-06-01 

„Didinti 

atsparumą 

ekstremaliesiem

s 

hidrometeorolog

kurti ir taikyti modernias KPI apsaugos, būklės 

stebėsenos, tyrimų, planavimo, tvaraus naudojimo, 

pritaikymo klimato kaitai metodikas, naudotis 

pasaulinėmis  KPI apsaugai taikomomis naujovėmis ir 

inovacijomis, skatinti jų pažinimą ir sklaidą 

KM KPD, NPAKC, 

RPAKC, 

universitetai ir 

kitos mokslo 

institucijos 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM);  

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

iniams 

reiškiniams“ 

448.5. rengti reikiamos 

kvalifikacijos kultūros paveldo 

apsaugos specialistus, tyrėjus, 

rūpintis jų žinių atnaujinimu;  

S Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas  

1.3.6. (41.3.7.) 

(tęstinė veikla) 

parengtų ir įgyvendinamų programų pagalba rengti 

reikiamos kvalifikacijos paveldotvarkos specialistus. 

rūpintis jų kvalifikacijos kėlimu 

KM NPAKC, LAR Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM);  

2025 

m. 
 

448.6. siekiant kultūros paveldo 

kompleksinių objektų, vietovių 

integralumo 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;  

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.2.8.;2.6.3.; 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla) 

parengtų teisės aktų ar bendradarbiavimo sutarčių pagalba 

reglamentuoti KPI įveiklinimą, pritaikymą ir tvarų 

naudojimą, didinti KPI integralumą bendruose tvaraus 

vystymosi procesuose 

KM/AM ŽŪM, VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM);  

2027 

m. 
 

448.7. siekiant kultūros paveldo 

pavienių ir kompleksinių 

objektų integralumo, 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; 

T Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla) 

tvaraus KPO naudojimo teisinis reglamentavimas KM AM, KPD Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM);  

2025 

m. 
 

448.8. kultūros paveldo 

vietovės apsauga neatsiejama 

nuo tvaraus naudojimo, todėl 

saugomose vietovėse prioritetas 

teikiamas modernių 

infrastruktūros technologijų, 

priemonių, atsinaujinančių 

energijos šaltinių diegimui, 

nedarančių neigiamos įtakos 

nustatytosioms vertingosioms 

savybėms;  

T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, VI 

misija,6.2.6.;  

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

parengtų teisės aktų bei programų pagalba KPI, KPA ir 

SKK diegti  modernias infrastruktūros technologijas, 

priemones, atsinaujinančius energijos šaltinius  

nedarančius neigiamos įtakos nustatytosioms 

vertingosioms savybėm, kitas tvaraus naudojimo 

priemones 

KM/AM KPD/VSTT Valstybės biudžeto 

lėšos Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžeto (KM/AM);  

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 
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Rekomenduoja

mi kiti 
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Priem

onių 
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ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla) 

448.9. nustatyti kultūros 

paveldo išteklių rėmimo 

teritoriniai prioritetai, remiamo 

kultūros paveldo pagal 

reikšmingumą lemiantį 

vertingųjų savybių pobūdį ar jų 

derinį, jų tipas ir apimtys  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, VII 

misija, 7.1.5, 

7.1.6, 7.1.8; 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.); 

1.6.4. (41.6.5.) 

(tęstinė veikla) 

vykdyti  hierarchinius kultūros vertybių tvarkybos ir 

įveiklinimo valstybės finansavimo prioritetus nustatytus  

brėž. Kultūros politika ir rekreacija.  

KM/saviv

aldybės 

KPD, RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM), savivaldybių 

biudžetų;  

2027 

m. 
 

Kurti ir įgyvendinti 

kultūros paveldo išteklių 

autentiškumo, vientisumo 

ir nustatytų vertingųjų 

savybių apsaugos 

priemonės 

 

 

 

 

 

Sukurti kultūros paveldo 

kompetencijų centrų tinklą, 

atliekantį be kitų funkcijų ir 

klimato kaitos poveikio 

kultūros paveldo ištekliams 

stebėjimą, prognozavimą ir 

neutralizavimo priemonių 

įgyvendinimą 

S Aplinkos 

apsaugos ir 

klimato kaitos 

valdymo 

programa - 02-

001-06-06-01 

„Didinti 

atsparumą 

ekstremaliesiem

s 

hidrometeorolog

iniams 

reiškiniams“ 

Kurti ir įgyvendinti kultūros paveldo išteklių pritaikymo 

klimato kaitai reguliavimą, atrinkti neigiamą poveikį 

prevencijos ar mažinančių priemonių technologinius 

sprendinius, parengti reikiamų tyrimų pagal paveldo 

objektų pobūdį programas bei juos vykdančius 

specialistus 

KM NPAKC Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM);  

2030 

m. 
 

Parengti kultūros paveldo 

objektų tvarkymo tikslines 

programas pagal kultūros 

vertybių apsaugos, naudojimo 

ir įveiklinimo prioritetus 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.6.4; Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

Reglamentuota kultūros paveldo objektų tvarkyba, 

naudojimas ir įveiklinimas 

KM/saviv

aldybės 

VRM, AM,RPT 2025 m. Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžeto (KM), 

savivaldybių biudžetų;  

2030 

m. 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

veiksmų planas 

1.2.3. (41.2.4.) 

Aktualizuotos ir atnaujintos 

medinės architektūros 

išsaugojimo programos 

kūrimą 

S Medinės 

architektūros 

paveldo 

išsaugojimo 

2008–2010 

metų programos 

įgyvendinimo 

priemonių 

planas 

(atnaujinti, 

revizuoti) 

Reglamentuota medinės architektūros apsauga ir 

naudojimas 

KM/saviv

aldybės 

KPD, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM), savivaldybių 

biudžetų;  

2030 

m. 
 

Sukurti povandeninio paveldo 

apsaugos  ir įveiklinimo  

reglamentavimą  

T Aplinkos 

apsaugos ir 

klimato kaitos 

valdymo 

programa - 02-

001-06-06-01 

„Didinti 

atsparumą 

ekstremaliesiem

s 

hidrometeorolog

iniams 

reiškiniams“ 

Apsaugoti povandeninio paveldo objektai nuo galimų 

neigiamų antropogeninės veiklos ir klimato kaitos 

padarinių, organizuoti paieška ir tyrimų programos, 

reglamentuotas fizinis susipažinimas su povandeniniu 

paveldu, sukurtos ir įveiklintos skaitmenines 

povandeninio paveldo pažinimo sklaidos priemones 

KM KM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM); 

2025 

m. 
 

Parengti Lietuvos dvarų ir 

etnografinių kaimų apsaugos, 

tvaraus naudojimo, įveiklinimo 

programas 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, VII 

misija, 7.1.5, 

7.1.6, 7.1.8; 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.1 (41.4.1); 

1.3.4. (41.3.4.) 

(tęstinė veikla) 

Apsaugoti ir įveiklinti kaimų (agro) struktūrose dvarai ir 

etnografiniai kaimai 

KM/AM/s

avivaldyb

ės 

ŽŪM, VRM,  

VSTT/KPD, 

RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM/AM), 

savivaldybių biudžetų;  

2030 

m. 
 

Organizuoti ir vykdyti Lietuvos 

kultūrai svarbaus paveldo 

užsienyje tyrimą, paiešką ir 

išsaugojimą 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, XII 

misija, 12.4.2; 

Apsaugoti ir pažinti Lietuvos kultūrai svarbų paveldą 

užsienyje 

KM URM, NPAKC Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM); 

2030 

m. 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

2021–2030 

METŲ 

PLĖTROS 

PROGRAMOS 

VALDYTOJOS 

LIETUVOS 

RESPUBLIKO

S UŽSIENIO 

REIKALŲ 

MINISTERIJO

S UŽSIENYJE 

MATOMOS IR 

ĮTAKINGOS 

LIETUVOS 

PLĖTROS 

PROGRAMA 

14-001-09-01-

02 

450 

 

Žemės gelmių 

kompleksinių tyrimų 

vykdymas 

 

450(1). Sukurti vieningą 

perspektyvinių žemės gelmių 

išteklių ir ertmių mokslinių 

tyrimų ir technologinės plėtros 

koordinavimo centrą. 

S Nenustatyta Sukurtas žemės gelmių išteklių ir ertmių mokslinių 

tyrimų ir technologijų plėtros centras pavaldus LGT prie 

AM. Atliktų informacijos kaupimo apie atliekamus 

geologinius tyrimus ir darbus, koordinavimo ir 

komunikavimo funkcijas. Savo kompetencijų ribose 

teiktų informaciją visuomenei ir valstybinėms 

institucijoms. 

LGT prie 

AM 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2027 

m. 
 

450(2). Sukurti vieningą 

vykdomų žemės gelmių tyrimų 

GIS bazę ir ataskaitų archyvą. 

S Nenustatyta Vykdomų turimų GIS duomenų bazės ir archyvo 

sukūrimas, kuriame būtų talpinama informacija apie 

planuojamus vykdyti ir vykdomus tyrimus. 

LGT prie 

AM 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2026 

m. 
 

451 Perspektyvinių žemės 

gelmių išteklių, jų savybių 

ir žemės gelmių tyrimų 

vykdymas 

451(1). Sudaryti darbo grupę jų 

tyrimo bei naudojimo veiklų 

galimybių analizei, planavimui 

ir koordinavimui, taip pat 

teisiniam reglamentavimui 

tobulinti. 

S Nenustatyta Sudaryta darbo grupė planuojanti žemės gelmių išteklių 

tyrimus bei koordinuojanti vykdomus darbus, taip pat 

dalyvaujanti formuojant žemės gelmių naudojimo 

nacionalinę politiką bei dalyvaujanti teisės aktų 

tobulinime. 

LGT prie 

AM 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2026 

m. 
 

452 Karstinių procesų ir 

reiškinių tyrimas ir 

prognozavimas, plėtojant 

sukauptų žinių praktinį 

naudojimą. 

452(2). Karstinių reiškinių 

stebėjimo, tyrimo ir 

prognozavimo sistemos 

kūrimas. 

S Nenustatyta Turėtų būti, LGT kuruojama, sukurta darbo grupė, kuri 

parengtų nuolatinio karstinių reiškinių stebėjimo ir 

prognozavimo planą bei numatytų priemones jam 

įgyvendinti. 

LGT prie 

AM 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2028 

m. 
 

453 Senkančių žemės gelmių 

išteklių pakeitimo kitomis 

medžiagomis potencialo 

tyrimas 

453(1). Medžiagų perdirbimo 

skatinimo ir naujų technologijų 

diegimo programos sudarymas. 

S Nenustatyta Sudaroma medžiagų perdirbimo skatinimo ir naujų 

technologijų diegimo programa, kurioje pasiūlomos 

alternatyvų paieškos priemonės, numatomi reikalingi 

darbai ir priemonės kurias įgyvendinus būtų suaktyvintas 

medžiagų perdirbimas bei naujų technologijų įvedimas į 

rinką. 

LGT prie 

AM 

EIM Europos sąjungos 

struktūrinių fondų 

2026 

m. 
 

454 Teritorijų potencialiai 

tinkamų požeminių 

gamtinių dujų, anglies 

dvideginio ir šiluminės 

energijos, vandenilio, 

tarpsezoninio suspausto 

oro bei kitų saugyklų 

žemės gelmių ertmėse 

identifikavimas. 

454(1). Šioms saugykloms 

tinkamų teritorijų rezervavimas 

ir žemesnio lygmens teritorijų 

planavimo dokumentuose 

lokalizavimas bei naudojimo 

režimo reglamentavimas. 

T Nenustatyta Saugyklų žemės gelmių ertmėse identifikavimo studija. 

Studijos apimtis: kriterijai teritorijų atrankai ir saugyklų 

naudojimo bei jų antžeminės aplinkos tvarkymo 

planavimo principai. Integravimo į teritorijų planavimo 

dokumentus principų nustatymas bei naudojimo 

reglamentavimas. 

LGT prie 

AM 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2028 

m. 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

456 

 

Potencialiai tinkamų 

geologinių formacijų 

ilgalaikių radioaktyvių 

atliekų padėjimui į 

radioaktyviųjų atliekų 

atliekyną identifikavimas. 

 

456(1). Iki 2030 m. metų 

nustatyti labiausiai 

perspektyvias tolimesniems 

tyrimams teritorijas giluminiam 

radioaktyvių atliekų atliekynui 

įrengti. 

E Nenustatyta Potencialių teritorijų radioaktyvių atliekų atliekynui 

įrengti atrankos studija. 

LGT prie 

AM 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2030 

m. 
 

456(2). Parengti šioms 

saugykloms kurti reikalingus 

teisės aktus. 

T Nenustatyta Parengti siūlymus žemės gelmių įstatymo tobulinimui. 

Esant reikalui parengti atskirų teisės aktų projektus, 

numatančius ne tik radioaktyvių atliekų saugyklų 

naudojimo tvarką, bet ir griežtas aplinkosaugines 

priemones bei reikalavimus. 

LGT prie 

AM 

AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2028 

m. 
 

457 Parengti Nacionalinę 

žemės gelmių ir jų išteklių 

naudojimo programą, kuri 

apimtų visų rūšių žemės 

gelmių išteklius ir jų 

savybes, įskaitant 

požeminio vandens, 

žemės gelmių ertmių, 

talpinių ir vertingųjų 

savybių, geoterminės 

energijos saugojimo, 

tyrimo ir panaudojimo 

galimybių klausimus 

457(1). Parengti Nacionalinę 

žemės gelmių ertmių ir jų 

išteklių naudojimo programą. 

S Nenustatyta Nacionalinė žemės gelmių ertmių ir jų išteklių naudojimo 

programa apimanti šių išteklių naudojimo ir aplinkos 

saugojimo reglamentavimą. 

LGT prie 

AM 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2025 

m. 
 

458 Investicijų į 

aplinkosauginiu požiūriu 

pažangias žemės gelmių 

eksploatavimo 

technologijas skatinimas. 

458(1). Aplinkosauginiu 

požiūriu pažangių gelmių 

eksploatavimo technologijų 

skatinimo priemonių plano 

parengimas 

S Nenustatyta Priemonių planas turi apimti visą rinkinį priemonių: 

teisines, ekonomines bei aplinkosaugines. Taip pat 

numatyti laikotarpius per kuriuos vienos technologijos 

turėtų būti pakeistos į kitas, aplinkai draugiškesnes. 

LGT prie 

AM 

 
Europos sąjungos 

struktūrinių fondų 

2027 

m. 
 

462 Kryptingas ir tausus 

esamų žemės gelmių 

išteklių naudojimas 

užtikrinant regionų 

aprūpinimą vietinėmis 

statybinėmis medžiagomis 

ribojant naujų karjerų 

steigimą. 

462(1). Esamų karjerų turimų 

išteklių apimčių tikslinimo ir 

naudojimo optimizavimo 

programų sudarymas. 

S Nenustatyta Esamų karjerų turimų išteklių apimčių tikslinimo studija. 

Joje turėtų būti įvertinti ir patikslinti esami dabar 

naudojami bei prognostiniai ištekliai, kurių potencialus 

naudojimas nėra ribojamas aplinkosauginiais 

reglamentais. Kartu su studija pateikiama ir konkrečiuose 

karjeruose esamų išteklių naudojimo optimizavimo 

programa bei išeksploatavus, rekultivavimo priemonių 

planas. 

LGT prie 

AM 

 
Europos sąjungos 

struktūrinių fondų 

2025 

m. 
 

463 

 

Kietųjų naudingųjų 

iškasenų telkinių 

suskirstymas į 

naudojamus/vystomus ir 

nenaudojamus/nevystomu

s 

 

463(1). Naudojamų ir 

nenaudojamų kietųjų 

naudingųjų iškasenų telkinių 

identifikavimas ir 

lokalizavimas žemesnio 

lygmens teritorijų planavimo 

dokumentuose. 

E Nenustatyta Bendrojo planavimo dokumentuose yra integruojamas 

geologinis duomenų sluoksnis, kuriame nurodomi 

naudojami ir nenaudojami kietųjų naudingųjų iškasenų 

telkiniai, jų reglamentai bei teisinės priežastys kodėl ir/ar 

iki kokio termino telkiniai nebus naudojami. 

LGT prie 

AM 

Savivaldybių 

administracijos 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2022 

m. - 

2030 

m. 

 

463(2). Urbanizuojamose 

teritorijose detaliai ar 

parengtinai išžvalgytus kietųjų 

naudingųjų iškasenų telkinius 

apsaugoti nuo užstatymo. 

Urbanizacijos ir pramonės 

objektai neplanuojami 

perspektyviose naudingųjų 

iškasenų teritorijose. 

S Nenustatyta Ši situacija sprendžiama savivaldybių bendraisiais planais 

derinant urbanizacijos, naudingųjų iškasenų gavybos ir 

paieškos bei konservacijos prioritetus. 

Savivaldy

bių 

administra

cijos 

AM, LGT prie 

AM 

Savivaldybių biudžetų 2023 

m. 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

464 Vadovautis gerosios 

praktikos pavyzdžiais 

išgaunant nemetalines 

naudingąsias iškasenas, 

plėsti skirtingų 

nemetalinių naudingųjų 

iškasenų rūšių sektoriuose 

atsakingai eksploatuojamų 

durpynų taikomą 

sertifikavimo sistemą, 

kurios tikslas yra suderinti 

pelkės ekosistemų 

apsaugą ir durpių gavybą 

464(1). Sukurti atsakingai 

eksploatuojamų nemetalinių 

naudingųjų iškasenų telkinių 

nacionalinę sertifikavimo 

sistemą. 

S Nenustatyta Atsakingai eksploatuojamų nemetalinių naudingųjų 

iškasenų telkinių nacionalinė sertifikavimo sistema 

remtųsi tarptautine RPP atsakingai eksploatuojamų 

durpynų sertifikavimo patirtimi ir apimtų ne tik durpynus, 

tačiau ir kitus atviruoju būdų eksploatuojamus 

nemetalinių naudingųjų iškasenų telkinius. 

LGT prie 

AM 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2025 

m. 
 

465 Angliavandenilių išteklių 

(naftos) naudojimą 

vykdyti taikant geriausias 

Europos sąjungos 

aplinkosaugines ir rizikų 

valdymo praktikas, 

atsižvelgiant į aplinkos 

taršos, klimato kaitos ir 

kitas problemas. Numatyti 

naftos išteklių vystymo 

jūrinėje dalyje 

reguliavimą, derinant su 

kitomis veiklomis (vėjo 

energetika, laivyba ir kt.), 

skatinti ir stiprinti vidinį, 

tarpsektorinį bei 

tarptautinį 

bendradarbiavimą 

465(1). Geriausių Europos 

sąjungos aplinkosauginių ir 

rizikos valdymo praktikų 

taikymo angliavandenilių 

išteklių naudojime priemonių 

planas 

S Nenustatyta Parengtas priemonių planas turėtų apimti geriausias 

aplinkosaugines praktikas. Taip pat turėtų būti parengti 

alternatyvūs aplinkosauginių ir rizikos valdymo 

priemonių taikymo modeliai. 

LGT prie 

AM 

 
Europos sąjungos 

struktūrinių fondų 

2025 

m. 
 

466 Degradavusių dirvožemių 

atkūrimas 

466(1). Sukurti tvaraus 

dirvožemio naudojimo žemės 

ūkio tikslais teisines prielaidas 

ir paramos priemones. 

S Nenustatyta Turėtų būti sukurtas dirvožemio įstatymas arba jo 

nuostatos reglamentuojančios dirvožemio apsaugą 

integruotos į kitus įstatymus. Taip pat sukurti finansiniai 

instrumentai leisiantys remti žemės ūkio subjektus ne 

subsidijų pagrindu, o išmokų už pasiektus dirvožemio 

apsaugos tikslus. 

- AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2024 

m. 
 

467 Pradėti anhidrito 

(aukščiausios vertės 

išskirtinio dekoratyvinio 

akmens, paklausaus 

pasaulinėje rinkoje, taip 

pat ekologiško priedo 

cemento gamyboje, 

sumažinant klinkerio 

naudojimą iki 40 proc., 

tuo pačiu šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų 

išmetimą) gavybą, kas 

įgalintų sukurti iš esmės 

naują pramonės šaką 

 

 

467(1). Parengti Anhidrito 

gavybos galimybių studiją 

S Nenustatyta Anhidrito gavybos galimybių studija turėtų apimti 

ekonominį, ekologinį ir socialinį aspektus įvertinant 

potencialią naudą ir galimas grėsmes visuomenės 

sveikatai bei gamtinės aplinkos būklei, įvertinant ne tik 

poveikį jog komponentams, tačiau ir kraštovaizdžiui 

bendrai bei vizualinei struktūrai. Taip pat galimybių 

studijoje turėtų būti įvertinta potenciali nauda 

atsižvelgiant į tokių iškasenų tarptautinį poreikį. Atlikus 

tokį vertinimą turėtų būti parengta teritorijos tvarkymo ir 

joje veiklos vystymo planas bei pateikiamas zonavimas ir 

veiklų gavybos vietoje reglamentavimas. 

LGT prie 

AM 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2025 

m. 
 

231 Pagiriuose (Kauno r.), 

ištyrinėjus anhidrito išteklius 

bei priėmus sprendimą dėl 

išteklių eksploatavimo, įrengti 

automobilių kelio atšaką į 

kasyklos antžeminę aikštelę 

nuo valstybinės reikšmės krašto 

E SMPP: 10-001-

05-03-01 PP 

NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys) 

Pagiriuose (Kauno r.) ištyrinėjus anhidrito išteklius bei 

priėmus sprendimą dėl išteklių eksploatavimo užtikrintas 

jų pasiekiamumas sausumos kelių transportu 

LGT prie 

AM 

Investuotojai, 

LAKD 

Kitų finansavimo 

šaltinių lėšos 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–

Alytus 

262 Pagiriuose (Kauno r.), 

ištyrinėjus anhidrito išteklius 

bei priėmus sprendimą dėl 

išteklių eksploatavimo, įrengti 

geležinkelio atšaką, kuri 

užtikrintų naudingųjų išteklių 

transportavimą geležinkelio 

transportu 

E SMPP: 10-001-

05-03-02 PP 

 NPP (5 

strateginio 

tikslo 5.3 

uždavinys, 

susiję su 6 

strateginio 

tikslo 6.1 

uždaviniu) 

Užtikrinta anhidrito išteklių transportavimo geležinkelių 

transportu galimybė, didžioji dalis išteklių iš naudingųjų 

išteklių telkinio gabenama geležinkelių transportu 

LGT prie 

AM 

Investuotojai Kitų finansavimo 

šaltinių lėšos 

2030 

m. 
 

468 Atsinaujinančios 

giluminės energijos 

tvaraus naudojimo 

vystymas. 

468(1). Sugriežtinti 

geoterminių sistemų įrengimo 

vandenviečių apsaugos zonose 

sąlygas. 

S Nenumatyta Tikslinti geoterminių sistemų įrengimo sąlygas, numatant 

papildomas sąlygas vandenviečių apsaugos zonose. 

Uždrausti vandenviečių apsaugos zonose iki 3a 

geoterminių sistemų įrengimą. 

LGT prie 

AM 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2024 

m. 
 

469 Užtikrinti tvarų ir saugų 

požeminio vandens 

išteklių naudojimą. 

 

469(1). Suformuoti principinę 

požeminio vandens išteklių 

apskaitos ir valdymo sistemą. 

S Nenumatyta Suformuota sistema leis vykdyti požeminio vandens 

išteklių naudojimo apskaitą bei kokybės kontrolę. 

Užtikrinti paviršinių taršos šaltinių monitoringą ir 

valdymą. 

LGT prie 

AM 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2025 

m. 
 

470 Parengti užterštų teritorijų 

identifikavimo ir valdymo 

planus 

S Nenumatyta 
     

 

477 

 

Tausaus dirvožemio 

naudojimo užtikrinimas 

stabilizuojant degradacijos 

ir erozijos procesus bei 

atkuriant degradavusius 

dirvožemius. 

 

466(1). Sukurti tvaraus 

dirvožemio naudojimo žemės 

ūkio tikslais teisines prielaidas 

ir paramos priemones. 

S Nenumatyta Turėtų būti sukurtas dirvožemio įstatymas arba jo 

nuostatos reglamentuojančios dirvožemio apsaugą 

integruotos į kitus įstatymus. Taip pat sukurti finansiniai 

instrumentai leisiantys remti žemės ūkio subjektus ne 

subsidijų pagrindu, o išmokų už pasiektus dirvožemio 

apsaugos tikslus. 

ŽŪM AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2024 

m. 
 

477(3). Integruoti dirvožemio 

mokslo ir augalininkystės bei 

gyvulininkystės specialistų 

rengimo plano parengimą į 

mokslo PP mokslo ir studijų 

aplinkos gerinimo pažangos 

priemonę (12-001-01-01-01) 

S ŠMSM mokslo 

PP 

Žemės ūkio ministerija teikia naujų aktualių specialybių 

specialistų poreikį, o švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija inicijuoja šio poreikio tenkinimo 

įgyvendinimą. 

ŠMSM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŠMSM) 

2023 

m. 
 

479 

 

 

Pagrindiniai paviršinių 

vandens telkinių būklei 

poveikį darantys žmogaus 

ūkinės veiklos veiksniai 

yra pasklidoji ir sutelktoji 

tarša, sausinimo 

melioracija ir upių vagų 

ištiesinimas, 

hidroelektrinės ir iš 

kaimyninių šalių 

pernešamos tarptautinės 

taršos apkrovos 

 

 

479(1). Parengti paviršinio 

vandens telkinių tvaraus 

naudojimo ir taršos iš 

pasklidosios ir sutelktosios 

taršos šaltinių mažinimo 

priemonių planą ir jo nuostatas 

integruoti į AM PP priemonę 

Nr. 02-001-06-07-01. ir ŽUM 

PP priemonę Nr. 15-001-06-02-

03. 

S AM PP 02-001-

06-07-01; ŽUM 

PP priemonę 

Nr. 15-001-06-

02-03. 

Paviršinių vandens telkinių tvaraus naudojimo planas 

apimantis prevencines priemones taršos patekimui į 

vandens telkinius iš pasklidosios ir sutelktosios taršos 

šaltinių, taršos valdymo ir šalinimo priemones. 

AM ŽŪM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2023 

m. 
 

479(2). Pavojingų cheminių 

medžiagų patekimo į vandens 

telkinius valdymo ir šalinimo 

plano integravimas į vandens 

telkinių būklės gerinimo 

priemonę NPP 02-001-06-07-

02(RE). 

S AM PP; NPP 

02-001-06-07-

02(RE). 

Pavojingų cheminių medžiagų patekimo į vandens 

telkinius valdymo ir šalinimo planas integruotas į 

valdymo būklės gerinimo ir priemonę. 

AM AAA Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2023 

m. 
 

479(3). Natūralaus 

hidrografinio tinklo struktūros 

S AM PP; NPP 

02-001-06-07-

Priemonių planas su regioninio lygmens schemomis 

kuriose pažymėti hidrografinio tinklo elementai ar jų 

AM ŽŪM Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų 

2023 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

išsaugojimui ir atkūrimui skirtų 

priemonių plano su 

įgyvendinimo schemomis 

parengimas. 

02(RE); ŽŪM 

PP 15-001-06-

02-03 

atkarpos, kuriose numatytos jų natūralumo atkūrimo ar 

palaikymo priemonės, taip pat priemonių planas šiems 

uždaviniams įgyvendinti. 

480 

 

Užtikrinti sistemingą 

valstybei priklausančios, 

tvarios, inovatyvios, 

neigiamo poveikio 

aplinkai nekeliančios 

melioracijos 

infrastruktūros priežiūros 

bei horizontalios / tolygios 

paramos privačiose 

žemėse diegiamoms 

išmaniosioms melioracijos 

sistemoms, sulyginant 

melioracijos reikmėms 

sureguliuotų upių ar jų 

ruožų ir melioracijos 

kanalų tvarkymo 

reikalavimus ir jų funkcijų 

palaikymą kartu 

užtikrinant 

aplinkosauginius 

reikalavimus 

 

480 (1) Esamų melioracijos 

sistemų atnaujinimas 

pertvarkant į reguliuojamas. 

S BŽŪP 2021 SP Būtų atnaujinamos esamos melioracijos sistemos jas 

drėgmės nuotėkį reguliuojančiais inžineriniai 

komponentais. 

ŽŪM 
 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų 

 
 

480(2). Siūlymai melioracinės 

sistemos tvarkymo reikalavimų 

standartams ir 

aplinkosauginiams 

reikalavimams tobulinti. 

T ŽŪM PP 15-

001-01-14-02 

Melioracijos techninio reglamento peržiūrėjimas ir 

atnaujinimas į jį integruojant atnaujintus melioracijos 

sistemų tvarkymo reikalavimų standartus ir 

aplinkosauginius reikalavimus. 

ŽŪM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2023 

m. 
 

483 Įgyvendinti ES Vandens 

pagrindų direktyvos 

tikslus, siekti atkurti ir 

išlaikyti gėlo vandens 

ekosistemų ir natūralių 

upių funkcijas, pašalinti 

arba koreguoti kliūtis 

trukdančias praplaukti 

migruojančioms žuvims, 

pagerinti vandens bei 

nuosėdų srautą, atkurti 

salpas bei šlapynes 

483(1). Paviršinio vandens 

telkinių registro sukūrimas ir 

jame įrašytų vandens telkinių 

naudojimo reglamentų 

parengimas. 

S Nenustatyta Paviršinių vandens telkinių GIS registras su vandens 

telkinių naudojimo reglamentais, įskaitant ir rekreacijos 

pobūdį bei intensyvumą. 

AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2025 

m. 
 

484 

 

 

Akvakultūros įmonių 

modernizavimas ir 

efektyvių žuvų ligų 

kontrolės ir likvidavimo 

priemonių sukūrimas 

 

 

484(1). Akvakultūros ūkių, 

kurie užtikrina aukšto lygio 

aplinkosaugą ir gyvūnų 

sveikatą bei visuomenės saugą, 

skaičiaus didinimas 

S EJRŽF veiksmų 

programa 

Būtų didinamas akvakultūrų ūkių skaičius, kurie taiko 

aukšto lygio aplinkosaugines priemones, užtikrina 

gyvūnų sveikatą ir gerovę, teikia sertifikuotą pagal 

savanoriškas tvarumo užtikrinimo sistemas, produkciją. 

ŽŪM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2024 

m. 
 

484(2). Priemonių, skirtų 

klimato kaitos švelninimui 

akvakultūros įmonių veikloje, 

tęstinumo užtikrinimas. 

S LT 

Žuvininkystės 

sektoriaus 2021-

2027 m. 

programa. 

Priemonės bus skirtos CO2 emisijos  ir suvartojamos 

energijos mažinimui gaminant, vežant ir perdirbant 

akvakultūros produkciją. 

ŽŪM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2024 

m. 
 

484(3). Priemonių skirtų žuvų 

ligų diagnostikai ir prevencijai 

tęstinumo užtikrinimas. 

S LT 

Žuvininkystės 

sektoriaus 2021-

2027 m. 

programa. 

Priemonės yra skirtos hidrocheminių parametrų 

nustatymui ir/arba vandens ir oro dezinfekavimui, 

naudojamų veterinarijos vaistų kiekio mažinimui. 

ŽŪM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2024 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

485 Visuose vidaus 

vandenyse, išskyrus 

akvakultūros tvenkinius, 

nepažeidžiant ekologinės 

ir biologinės vandens 

išteklių pusiausvyros bei 

vandens išteklių 

naudojimą 

reglamentuojančių teisės 

aktų, skatinti plėtoti 

poilsio, vandens sporto, 

rekreacijos (įskaitant 

rekreacinę žvejybą), 

kaimo turizmo veiklą 

485(1). Vidaus vandens telkinių 

naudojimo rekreacijai, sportui 

ir kaimo turizmui bei jiems 

reikalingos infrastruktūros 

plėtros strategijos parengimo 

integravimas į EIP PP turizmo 

sektoriaus poreikius 

atitinkančios infrastruktūros 

plėtros priemonę (05-001-01-

11-08). 

S NPP, EIM PP 

05-001-01-11-

08 

Parengiamas strateginis dokumentas, kuriame numatoma 

prioritetinės rekreacinės veiklos kryptys vandens 

telkiniuose ir įgyvendinimo priemonės. Numatomi 

prioritetiniai vandens turizmo vystymo vandens telkiniai. 

EIM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM) 

2023 

m. 
 

486 

 

 

 

Žemės ūkio agrarinėse 

teritorijose vystymas 

išlaikant pusiausvyrą tarp 

agroekosistemų 

ekologinio stabilumo, 

ekonominio naudingumo 

ir socialinio teisingumo. 

 

 

 

486(1). Investicinių projektų 

taikomų žemės ūkio sektoriuje 

inovatyvumo vertinimo 

metodiką 

S ŽŪM PP, 15-

001-06-02-01 

Metodika vertintų investicinių projektų inovatyvumo lygį, 

poveikį aplinkai ir klimatui, ekonominį efektyvumą, 

skaitmeninį inovatyvumą, socialinę dimensiją. 

ŽŪM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2023 

m. 
 

466(1). Sukurti tvaraus 

dirvožemio naudojimo teisines 

prielaidas ir paramos 

priemones. 

T Nenumatyta Teisinės prielaidos ir finansinės priemonės apimtų 

nuostatas skirtas dirvožemio geros būklės palaikymo ir 

atstatymo priemonių užtikrinimui, dirvožemio 

degradacijos stabdymą, tikslinių daugiamečių pievų plotų 

atstatymą, mineralinių trąšų naudojimo reguliavimą, 

agrotechninių priemonių optimizavimą probleminiuose 

dirvožemiuose. 

ŽŪM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2024 

m. 
 

486(3). Buvusių šlapynių 

teritorijų (durpžemių) ribų 

tikslinimas, naudojimo 

optimizavimo ir finansavimo 

priemonių plano integravimas į 

žemės ūkio ekosistemų 

atkūrimo ir gerinimo pažangos 

priemonę (15-001-06-02-02). 

S ŽŪM PP Atliekama durpžemių (buvusių šlapynių) naudojamų 

žemės ūkyje ribų tikslinimas ir parengiamas jų naudojimo 

žemės ūkyje valdymo planas numatant priemones ir 

laikotarpius perėjimui prie daugiamečių pievų ar kitų 

ekologinių naudmenų žemėveikslių. Už ribų tikslinimą 

atsakinga AM, perkėlimą ir Dirv_DR10 GIS duomenų 

bazę - NŽT, už naudojimo priemonių įgyvendinimą 

žemės ūkio teritorijose - ŽŪM. 

AM NŽT, ŽŪM, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2023 

m. 
 

486(4). Integruota augalų 

apsaugos informavimo, 

konsultavimo ir mokymų 

informacinė sistema (IKMIS) 

S ŽŪM PP https://www.ikmis.lt/ AM 
 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų 

 
 

488 Ilgalaikio našumo 

skirtingo geoekologinio 

potencialo agroekosistemų 

sistemos suformavimas 

488(1). Ūkinių veiklų pobūdžio 

ir intensyvumo 

agroekosistemose atrankos 

kriterijų sistemos sukūrimas ir 

susiejimas su aplinkos ir 

klimato kaitos valdymo 

pažangos priemone žemės 

ūkyje (15-001-01-14-01). 

S ŽŪM PP Teritoriniu principu pagrįsta kriterijų sistema padedanti 

ūkio subjektams pasirinkti tinkamą žemės ūkio naudmenų 

naudojimo pobūdį ir intensyvumą. 

ŽŪM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2023 

m. 
 

488.1 Intensyvaus žemės ūkio 

vystymas mažiausiu 

ekologiniu jautrumu 

pasižyminčiose (našiuose 

molingųjų žemumų 

agrarinių teritorijų 

dirvožemiuose) 

agroekosistemose. 

488.1(1). Savivaldybių lygmens 

agroekosistemų naudojimo 

specialieji planai (sprendiniai) 

juos integruojant į BP 

dokumentus. 

E Nenumatyta Žemės ūkio naudmenų naudojimo pobūdžio ir 

intensyvumo schemos su reglamentais ūkinio naudojimo 

gerinimui ir aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimui. 

AM Savivaldybių 

administracijos 

Savivaldybių biudžetai 2030 

m. 
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punkto 
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(S - 
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T- 
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sąsaja su kitais 
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Priemonė

s 
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i (kai kur 

išvardintos 

kelios 
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pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

488.2 Tausojančio žemės ūkio 

vystymas didelio 

ekologinio jautrumo 

(smėlingųjų lygumų ir 

moreninių aukštumų 

agrarinių teritorijų 

nenašiuose ir eroduotuose 

dirvožemiuose) 

agroekosistemose. 

488.2(1). Gamtinių 

kraštovaizdžio komponentų 

integravimo priemonių į 

agroekosistemas principų 

sukūrimas ir įgyvendinimas. 

S ŽŪM PP   

Agroekosistemų 

ekologinių 

funkcijų 

stiprinimo 

pažangos 

priemonę (15-

001-06-02-03) 

Žemės ūkio naudmenose aktualių kraštovaizdžio 

komponentų integravimo rodiklių sistema, pagal kuriuos 

ūkio ar sklypo ribose identifikuojamos rekomenduotinos 

žemės ūkio veiklos priemonės ir reikalingos ekologinės 

naudmenos. 

ŽŪM AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2023 

m. 
 

488.3 Mišrių žemės ūkio 

sistemų vystymas 

vidutinio ekologinio 

jautrumo (banguotų 

plynaukščių ir iš dalies 

aukštumų agrarinių 

teritorijų vidutinio našumo 

dirvožemiuose) 

agroekosistemose. 

488.3(1). Mišraus žemės ūkio 

sistemos vystymo modelio ir jo 

įgyvendinimo priemonių 

parengimas. 

S ŽŪM PP, 15-

001-06-02-04 

Pateikiamos priemonės skirtos skatinti žemės ūkio 

veiklos pobūdžio keitimą (pvz.: augalininkystę į 

gyvulininkystę, arba pievininkystę, anglies sekvestravimo 

ūkius ir mišrius ūkius ir pan.), kooperavimąsi tarp ūkių ir 

mišrios veiklos ūkiuose užtikrinimą bei paramą. 

ŽŪM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2023 

m. 
 

488.4 Ekologinių ūkių sistemos 

vystymas šalies 

teritorijoje. 

488.4(1). Ekologinių ūkių 

vystymo sistemos tęstinumo 

užtikrinimas. 

S ŽŪM PP Sukurtos priemonės tęstinumas. ŽŪM EKOAGROS Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2025 

m. 
 

506 Ekologiškai jautriuose 

regionuose, siekiant 

formuoti ir išlaikyti 

optimalią kraštovaizdžio 

žemėveikslių struktūrą bei 

gerinti dirvožemio 

agroekologinį potencialą, 

rekomenduojama formuoti 

mišrų žemės ūkį kuriant 

skatinimo instrumentus, 

nukreiptus ne tik į mišrių 

ūkių, bet ir skirtingų 

žemės ūkio veiklų 

kooperacijos kūrimąsi 

506(1). Kooperacijos įstatymo 

tobulinimas praplečiant ir 

integruojant su žemės ūkio 

veiklomis susijusias nuostatas. 

T ŽŪM PP, 15-

001-01-14-01 

Įstatyme turėtų būti praplėstas ir papildytas nuostatomis ir 

principais aktualiais žemės ūkio veiklų ir/ar ūkių 

(gyvulininkystės ir augalininkystės ūkių) 

bendradarbiavimui skatinti. Taip pat nuostatomis 

skirtomis skirtingų ūkinės veiklos rūšių (pagal EVRK2) 

kooperacijai skatinti (žemės ūkis ir energetika, žemės ir 

miškų ūkis ir pan.) 

ŽŪM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2023 

m. 
 

507 

 

 

Žemės ūkio ir kaimo 

vietovių modernizavimas. 

 

 

507(1). Taikyti sprendinio 

486(1) priemonę 

       
 

507(2). Medienos ir kitų 

atsinaujinančių vietinių 

medžiagų panaudojimo 

priemonių plano kaimiškųjų 

vietovių urbanizacijai 

parengimo integravimas į AM 

PP pastatų renovacijos 

skatinimo pažangos priemonę 

(02-001-06-04-01). 

S AM PP, LRV 

PP 

Priemonės skirtos vietinių atsinaujinančių medžiagų 

panaudojimo kaimiškųjų vietovių plėtrai ir statyboms 

skatinti. 

AM ŽŪM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2023 

m. 
 

507(3). Žiedinės ekonomikos 

principų žemės ūkio ir 

kaimiškosiose vietovėse 

diegimo priemonių plano 

parengimas. 

S ŽŪM PP, 15-

001-01-14-01. 

Priemonių planas turėtų sietis su nacionaline žiedinės 

ekonomikos strategija ir turėtų apimti priemones skirtas 

kaimiškųjų vietovių įveklinimui "administruojant" žemės 

ūkio teritorijas, užtikrinant ir prižiūrint žiedinės 

ekonomikos principų įgyvendinimą maisto, žemės ir 

miškų ūkyje: bioskaidžių medžiagų antrinis panaudojimas 

vystant žaliąją energetiką. 

ŽŪM AM, EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2023 

m. 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

508 Maisto tiekimo grandinių 

trumpinimas 

508(1). Galutinio produkto 

ūkininkų ūkiuose kūrimo ir 

platinimo skatinimo priemonių 

tęstinumo užtikrinimas. 

S ŽŪM PP Trumpųjų maisto tiekimo grandinių be tarpininkų 

kūrimas. Rezultate būtų sukurta daugiau maisto tiekimo 

grandinių išvengiant papildomų galutinio produkto 

kūrimo ar platinimo grandžių. 

ŽŪM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2023 

m. 
 

509 

 

Ekstremalių situacijų 

žemės ūkyje valdymo 

sistemos vystymas. 

 

509(1). Finansinių ir draudimo 

įrankių tobulinimas. 

S ŽŪM PP Draudimo fondų kūrimas ekstremalių situacijų padarinių 

žemės ūkyje valdymui ir kompensavimui. 

ŽŪM FINM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2024 

m. 
 

509(2). Teisinių sąlygų 

žemdirbiams savanoriškai 

steigti žemės ūkio rizikos 

valdymo fondus tobulinimas. 

T ŽŪM PP Draudimo įstatymo tobulinimas jį pildant nuostatomis 

sudarančiomis palankesnes sąlygas vystyti žemės ūkio 

rizikų valdymą. 

ŽŪM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2025 

m. 
 

513. Siekti, kad miškas teiktų 

įvairiapusę naudą 

visuomenei, užtikrintų 

ekosistemų stabilumą, 

šalies ekologinę 

pusiausvyrą, atsižvelgiant 

į ilgą miško augimo 

trukmę ir nuosavybės 

formų skirtumus bei 

sąveiką, taip pat užtikrinti 

darnaus miškų ūkio 

principų įgyvendinimą 

visuose šalies miškuose. 

  
Nenumatyta 

     
 

514 

 

 

Lietuvos miškų ir miško 

išteklių išsaugojimas ir 

gausinimas. Miškų plotus 

siūloma didinti pirmiausia 

veisiant miškus 

savivaldybėse, kurių 

miškingumas yra 

mažesnis už Lietuvos 

miškingumą – 33,7 proc., 

o miškingumo didinimą 

diferencijuoti atsižvelgiant 

į kraštovaizdžio 

morfologinių rajonų 

gamtinio pagrindo, ūkinio 

naudojimo pobūdį ir 

intensyvumą, ekologinės 

rizikos laipsnį, siejant 

veiksmus su 

kraštovaizdžio tvarkymo 

ir teritorijų naudojimo 

funkciniais prioritetais. 

Siektina, kad iki 2030 m. 

miškų plotas padidėtų iki 

2300 tūkst. ha (35 proc. 

nuo bendro Lietuvos 

teritorijos ploto). 

 

 

514(1). Taikyti sprendinio 

346(2) priemonę 

       
 

514(2). Taikyti sprendinio 

348(1) priemonę 

       
 

514(3). Parengti miškų 

įveisimo galimybių studiją 

E ŽŪM PP 

(priemonė 15-

001-06-02-04 

"Atkurti ir 

gerinti su žemės 

ūkiu ir 

miškininkyste 

susijusias 

ekosistemas") 

Identifikuotos ne miško paskirties žemės teritorijos, 

kuriose tikslinga įveisti miškus, atsižvelgiant į arealo 

ekologinės būklės ir teikiamų naudų santykį. 

AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2023 

m. 
 

515 Didinant šalies 

miškingumą, į veiklą 

įtraukti vietos ūkininkus ir 

515(1). Taikyti sprendinio 

488.4(1) priemonę 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

verslo subjektus, taikant 

partnerystės modelį. 

Skatinti bendradarbiauti 

vietos savivaldos ir 

valstybės institucijas, 

saugomų teritorijų 

direkcijas bei 

nevyriausybines 

organizacijas ir žemių 

savininkus. Miškų 

įveisimo, jų priežiūros 

veiklą remti valstybės, 

savivaldybės, Bendros 

žemės ūkio politikos 

(toliau – BŽŪP) fondų ar 

kt. finansine parama. 

517 Didinti šalies ąžuolynų 

plotus, jiems tinkamose 

miškų augavietėse. 

Numatyti finansinį 

skatinimą ir paramą 

ąžuolynų plotams didinti, 

jų priežiūrai ir ugdymui. 

517(1). Parengti ąžuolynams 

tinkamų augaviečių bei 

tinkamo genetinio fondo 

parinkimo studiją ir suformuoti 

finansinę įveisimo skatinimo 

priemonę 

E AM PP 02-001-

06-08-04 

„Skatinti miškų 

plėtrą ir darnų 

miškų 

sektoriaus 

vystymąsi“ 

Paskatintas ąžuolynų plotų augimas AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2024 

m. 
 

519 

 

Racionalus miškų išteklių 

tvarkymas, darnus 

naudojimas, medynų 

produktyvumo didinimas 

(žr. brėž. Bioprodukcinio 

ūkio veiklos ir skatinamos 

priemonės). 

 

519(1). Parengti miško 

ekosisteminių paslaugų 

ekonominių ir kitų teikiamų 

naudų vertinimo studiją 

E 02-001-06-08-

01 „Išsaugoti 

biologinę 

įvairovę“; 02-

001-06-08-04 

„Skatinti miškų 

plėtrą ir darnų 

miškų 

sektoriaus 

vystymąsi“ ; 15-

001-06-02-04 

Atkurti ir gerinti 

su žemės ūkiu ir 

miškininkyste 

susijusias 

ekosistemas; 

15-001-06-02-

02 Didinti 

ŠESD 

absorbcinius 

pajėgumus 

(atkuriant 

pelkes 

(durpžemius); 

Aplinkos 

apsaugos ir 

klimato kaitos 

valdymo 

programa 

Moksliniais metodais nustatytos ekosisteminių paslaugų 

teikiamos naudos atsižvelgiant į geografines gamtines-

ekonomines sąlygas 

AM 
 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų 

2025 

m. 
 

519(2). Miškų įstatyme 

numatyti ir Miškų priskyrimo 

miškų grupėms taisyklėse 

T AM PP 02-001-

06-08-04 

„Skatinti miškų 

Miškų tvarkymo procese išskiriamos saugotinos 

(etaloninėms augavietėms, biologinės įvairovės ir 

medynų gyvybingumo bei atsparumo išlaikymui 

AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2024 

m. 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

detalizuoti nuostatas 

teritoriniam miško, kaip 

daugiatikslio objekto, funkcijų 

diferencijavimui. 

plėtrą ir darnų 

miškų 

sektoriaus 

vystymąsi“ 

svarbios), rekreacijai pritaikomos ir intensyviam ūkiniam 

naudojimui priskiriamos medynų dalys 

520 Neviršyti iškertamos 

medienos kiekio lyginant 

su medienos prieaugiu. 

Tai atitinka darnaus miškų 

ūkio principus ir sudaro 

prielaidas veiksmingai 

funkcionuoti šalies miškų 

ūkio sektoriui, patenkinti 

suderintus pramonės, 

energetikos sektoriaus ir 

kitų vartotojų medienos 

poreikius. Ugdyti aukštos 

kokybės žaliavinę 

medieną tiekiančias miško 

ekosistemas medienos 

tiekimui skirtuose 

miškuose 

520(1). Taikyti sprendinio 

373.5(2) priemonę 

       
 

521 Suderinti atskirų rūšių 

kirtimų apimtį medienos 

tiekimui skirtuose 

miškuose: normaliomis 

(ne stichinių nelaimių ar 

masinio miško kenkėjų 

pažeidimų) sąlygomis 

dažniau vykdyti miško 

ugdymo kirtimus, o rečiau 

sanitarinius kirtimus. 

Siekiant išlaikyti ar 

padidinti medynų 

produktyvumą ir 

pagrindiniais kirtimais 

gaunamos medienos 

kokybę, medienos 

tiekimui skirtuose 

miškuose, pirmiausia turi 

būti kertami vyresnio 

amžiaus degraduojantys 

medynai, vystoma miško 

medžių selekcija 

521(1). Taikyti sprendinio 

373.5(2) priemonę 

       
 

522 

 

Didinti miškų atsparumą 

klimato kaitai, miškų 

gebėjimą absorbuoti 

anglies dvideginį ir kitas 

šiltnamio efektą 

sukeliančias dujas. 

 

522(1). Taikyti sprendinio 

373.5(2) priemonę 

       
 

522(2). Taikyti sprendinio 

373.5(2) priemonę 

       
 

523 

 

 

Didinti miškų ūkio 

ekonominį efektyvumą ir 

konkurencingumą, skatinti 

investicijas į miškus ir 

miškų ūkį, ypač 

523(1). Taikyti sprendinio 

373.5(2) priemonę 

       
 

523(2). Parengti miškuose 

esančios infrastruktūros 

S AM PP 02-001-

06-08-04 

„Skatinti miškų 

Miškuose esančios infrastruktūros objektų (kelių, 

rekreacinės infrastruktūros ir kt.) kokybės palaikymo ir 

gerinimo veiksmų planas. 

AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2024 

m. 
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(UNESCO) 
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saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 
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onių 
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termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

inovacijas. Ekonomiškai 

efektyvi ir konkurencinga 

miškų ūkio veikla 

užtikrina pakankamą ir 

nepertraukiamą medienos 

ir kitų miško produktų bei 

paslaugų teikimą, sukuria 

didesnę pridėtinę vertę, 

užtikrina produktyvių 

miškų išsaugojimą 

ateičiai. Tobulinti miškų 

statistinės apskaitos 

metodus. Gerinti miško 

kelių ir juos jungiančių 

vietinių kelių tinklo būklę 

bei plėtoti rekreacinę 

infrastruktūrą miškuose. 

 

 

kokybės palaikymo ir gerinimo 

veiksmų planą 

plėtrą ir darnų 

miškų 

sektoriaus 

vystymąsi“ 

523(3). Taikyti sprendinio 

528(1) priemonę 

       
 

524 Tobulinti miško ūkinių 

priemonių atskirose miškų 

grupėse vykdymo 

reglamentavimą, 

atsižvelgiant į konkrečios 

vietos specifiką. Siekti, 

kad miškų ūkinės veiklos 

apribojimai atskirose 

miškų grupėse atitiktų 

nustatytosios miško 

funkcijos atlikimą ar 

konkrečios rūšies, ar 

buveinės išsaugojimą, 

prisidėtų prie biologinės 

įvairovės gausinimo, 

teritorijos ekologinio 

stabilumo užtikrinimo. 

524(1). Taikyti sprendinio 

373.5(2) priemonę 

       
 

525 Didinti miško ekosistemų 

ekologinį ir kraštovaizdžio 

stabilumą, atsižvelgti į jų 

ekologinį ir socialinį 

vaidmenį, klimato kaitos 

įtaką, skatinti gamtai 

draugiškas miškininkystės 

priemones: 

525(1). Taikyti sprendinio 

373.5(2) priemonę 

       
 

526 Skatinti 

agromiškininkystę ir 

apsauginių želdinių 

įveisimą mažo 

miškingumo arealuose, 

nekeičiant pagrindinės 

žemės naudojimo 

paskirties, siekiant didinti 

kraštovaizdžio biologinę 

įvairovę ir gerinti 

526(1). Parengti tvarios 

agrarinės miškininkystės 

skatinimo planą 

S 15-001-06-02-

04 Atkurti ir 

gerinti su žemės 

ūkiu ir 

miškininkyste 

susijusias 

ekosistemas; 

Tvarios agrarinės miškininkystės priemonės, 

įgyvendinimo etapai ir finansinio skatinimo principai 

(priemonių planas). 

AM ŽŪM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2024 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

ekologines kompensavimo 

funkcijas. 

528 Skatinti įvairių tipų 

želdinių ir miškų įveisimą 

iki 20 km spinduliu apie 

Vilnių, Kauną, Klaipėdą, 

iki 15 km spinduliu apie 

Šiaulius, Panevėžį, 

Marijampolę ir iki 10–5 

km spinduliu apie kitus 

urbanistinius centrus 

528(1). Parengti Lietuvos 

miestų priemiestinių teritorijų 

miškų išsaugojimo ir gausinimo 

bei jų teikiamų ekosisteminių 

paslaugų gerinimo planą 

integruojant jį į miestų, taip pat 

žiedinių savivaldybių 

bendruosius planus 

E AM PP 02-001-

06-08-02 (RE) 

„Plėtoti žaliąją 

infrastruktūrą 

urbanizuotoje 

aplinkoje“; AM 

PP 02-001-06-

08-04 „Skatinti 

miškų plėtrą ir 

darnų miškų 

sektoriaus 

vystymąsi“ 

Lietuvos miestų priemiestinių teritorijų miškų 

išsaugojimo ir gausinimo bei jų teikiamų ekosisteminių 

paslaugų gerinimo planas, integruotas į miestų ir žiedinių 

savivaldybių bendruosius planus; atsižvelgta į LR BP 

372, 523 ir 546 sprendinių nuostatas. 

Savivaldy

bių 

administra

cijos 

 
Savivaldybių biudžetų 2022 

m. – 

2030 

m. 

 

529 

 

Stiprinti esamų miško 

masyvų potencialą, 

veisiant miškus artimoje 

masyvų aplinkoje. Miškų 

masyvai pažymėti 

brėžinyje Bioprodukcinio 

ūkio veiklos ir skatinamos 

priemonės: 

 

529(1). Taikyti sprendinio 

373.5(2) priemonę 

       
 

529(2). Taikyti sprendinio 

514(3) priemonę 

       
 

530 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 natūralių 

ekosistemų ir gyvybingų 

populiacijų išsaugojimą. 

Aplinkosaugos priemonių 

įgyvendinimui numatyti 

finansinį skatinimą 

pasitelkiant BŽŪP, 

Aplinkos apsaugos 

strateginius planus bei 

valstybės biudžeto lėšas. 

Padidinti žemės ūkio, 

miškininkystės paramos 

priemonių, kurios teikia 

naudą biologinei 

įvairovei, žmonėms ir 

klimatui įsisavinimą. 

530(1). Sukurti privačių miškų 

savininkų ekologinio švietimo 

ir aplinkos apsaugos skatinimo 

priemonių ir tvaraus ūkinio 

naudojimo planą prisidedantį 

prie miško plėtros ir tvarios 

miškininkystės plano 

įgyvendinimo. 

S AM PP 02-001-

06-08-04 

„Skatinti miškų 

plėtrą ir darnų 

miškų 

sektoriaus 

vystymąsi“; 02-

001-06-08-01 

„Išsaugoti 

biologinę 

įvairovę“; ŽŪM 

PP 15-001-06-

02-04 Atkurti ir 

gerinti su žemės 

ūkiu ir 

miškininkyste 

susijusias 

ekosistemas; 

Suformuota aiški ir finansiškai pagrįsta sistema, 

skatinanti privačių miškų savininkus saugoti jų miškų 

išteklius, bei gerinti jų teikiamų ekosisteminių paslaugų 

kokybę; rekomendacijos smulkių miško valdų tvariam 

ūkiniam naudojimui ir tvarkymui. 

AM 
 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų 

2025 

m. 
 

531 Didinti vandens ir laukų 

apsauginės paskirties 

miškų plotus. Užtikrinti 

natūralių ir pusiau 

natūralių naudmenų 

(miškų, pelkių) ir juose 

produkuojamų biologinių 

531(1). Parengti agrarinės 

miškininkystės priemonių 

plėtojimo planą 

S ŽŪM PP 15-

001-06-02-04 

Atkurti ir gerinti 

su žemės ūkiu ir 

miškininkyste 

susijusias 

ekosistemas; 

Parengtas planas, papildantis planavimo dokumentus agro 

želdinių ir apsauginių želdinių naudojimo optimizavimo 

nuostatomis 

AM ŽŪM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2025 

m. 
 



 
LR BP 
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ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 
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nis, E- 
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T- 
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os, K- 
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sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

ir abiotinių išteklių tolydų 

ir tvarų naudojimą. 

532 Padėti smulkių miško 

valdų ūkiams išlikti 

rinkoje bei prisidėti prie 

tvarios miškų ūkio plėtros, 

skatinti finansinėmis ir kt. 

priemonėmis privačių 

miškų ūkio ekonominį 

efektyvumą ir 

konkurencingumą. Remti 

miško savininkų 

kooperaciją. 

532(1). Taikyti sprendinio 

530(1) priemonę 

       
 

533.  Veiksmingai naudoti 

miško kirtimo liekanas 

biokurui gaminti (kasmet 

potencialiai galima 

panaudoti iki 750 tūkst. 

kub. metrų miško kirtimo 

atliekų). 

  
Nenustatyta 

     
 

534.  Atnaujinti ūkinę-

komercinę veiklą visuose 

rezervuotuose nuosavybės 

teisėms atkurti ir šiam 

tikslui nepanaudotuose 

valstybiniuose miškuose, 

juos pardavus 

aukcionuose arba 

priskyrus valstybinės 

reikšmės miškams. 

  
Nenustatyta 

     
 

535  

535.1 

 

 

 

Kurti Lietuvos kaip 

šiuolaikiškos kūrybiškos 

šalies tapatybę ir vystyti 

naujojo šiuolaikinio 

kultūrinio identiteto 

kūrimą ir sklaidą; išlaikyti 

esamus, istorine bei 

tautine tapatybe grįstus, ir 

kurti naujus vietos 

naratyvus, grįstus 

teritoriniu išskirtinumu; 

plėtoti nacionalinį 

sąmoningumą, materialaus 

ir nematerialaus paveldo 

pažinimą šiuolaikinėje 

visuomenėje. 

 

 

 

Efektyvinti kultūrinio 

tarptautiškumo iniciatyvas, 

nustatant ilgalaikes ir tvarias 

kultūrinės diplomatijos veiklas. 

 

 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonės 

2.5.1, 2.5.3, 

2.5.6, 2.5.8) 

Vystoma Lietuvos, kaip šiuolaikiškos kūrybiškos šalies 

tapatybė, išlaikant esamus, istorine bei tautine tapatybe 

grįstus, ir kuriant naujus vietos naratyvus, grįstus 

teritoriniu išskirtinumu. 

LRKM URM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, URM 

lėšos) 

2030 

m. 
 

Įgyvendinti Lietuvos kultūros 

pristatymo projektus, sutelkiant 

visų institucijų išteklius. 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonės 

2.5.1, 2.5.3, 

2.5.6, 2.5.8) 

Vystoma Lietuvos, kaip šiuolaikiškos kūrybiškos šalies 

tapatybė, išlaikant esamus, istorine bei tautine tapatybe 

grįstus, ir kuriant naujus vietos naratyvus, grįstus 

teritoriniu išskirtinumu. 

LRKM URM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, URM 

lėšos) 

2030 

m. 
 

Stiprinti šalies reputaciją, 

įgyvendinant šalies kultūros 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Vystoma Lietuvos, kaip šiuolaikiškos kūrybiškos šalies 

tapatybė, išlaikant esamus, istorine bei tautine tapatybe 

LRKM URM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

tarptautiškumo ir ilgalaikių 

kūrybinių partnerysčių 

skatinimo priemones. 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonės 

2.5.1, 2.5.3, 

2.5.6, 2.5.8) 

grįstus, ir kuriant naujus vietos naratyvus, grįstus 

teritoriniu išskirtinumu. 

(tęstinės LRKM, URM 

lėšos) 

Plėtoti tautinių mažumų kultūrų 

įvairovės pristatymą visais 

lygmenimis, pasitelkiant 

patrauklias šiuolaikinės raiškos 

priemones ir įtraukiant 

skirtingas visuomenės grupes. 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonės 

2.5.1, 2.5.3, 

2.5.6, 2.5.8) 

Vystoma Lietuvos, kaip šiuolaikiškos kūrybiškos šalies 

tapatybė, išlaikant esamus, istorine bei tautine tapatybe 

grįstus, ir kuriant naujus vietos naratyvus, grįstus 

teritoriniu išskirtinumu. 

LRKM URM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, URM 

lėšos) 

2030 

m. 
 

535.2 Taikant vietokūros 

principus, atsižvelgiant į 

vietos kontekstą ir 

skirtingas vietines 

kultūras, puoselėti 

vietinius „ženklus” 

(identitetą). 

Skatinti kultūrinį ir kūrybinį 

verslumą taikant kūrybiškos 

vietokūros metodą. 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonės 

2.3.6, 2.5.6) 

Puoselėjami vietiniai „ženklai” (identitetas), būdingi 

vietos kontekstui ir skirtingoms vietinėms kultūroms. 

LRKM VRM, 

Regioninės 

plėtros tarybos 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM lėšos) 

 

Kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

(Regioninės plėtros 

tarybos) 

2030 

m. 
 

535.3 Panaudojant skirtingus ir 

unikalius etnografinius 

regionus ir jų išskirtinius 

išteklius, kurti ne tik 

lokalią ar nacionalinę, bet 

ir regioninę kultūrinę 

tapatybę. 

Panaudojant skirtingus ir 

unikalius etnografinius 

regionus ir jų išskirtinius 

išteklius, kurti ne tik lokalią ar 

nacionalinę, bet ir regioninę 

kultūrinę tapatybę. 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonė 

2.5.6) 

Kuriama regioninė kultūrinė tapatybė, panaudojant 

skirtingus ir unikalius etnografinius regionus ir jų 

išskirtinius išteklius, 

LRKM VRM, 

Regioninės 

plėtros tarybos 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM lėšos) 

 

Kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

(Regioninės plėtros 

tarybos) 

2030 

m. 
 

535.4 Išsaugoti vietos savitumą, 

autentiškumą, puoselėti 

skirtingiems 

etnografiniams regionams 

būdingus bruožus. Vystant 

vietos kultūrinių paslaugų 

plėtojimą, juos derinti su 

šiuolaikinės kultūros 

elementais.  

Išsaugoti vietos savitumą, 

autentiškumą, puoselėti 

skirtingiems etnografiniams 

regionams būdingus bruožus. 

Vystant vietos kultūrinių 

paslaugų plėtojimą, juos derinti 

su šiuolaikinės kultūros 

elementais.  

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonė 

2.5.6) 

Kuriama regioninė kultūrinė tapatybė, panaudojant 

skirtingus ir unikalius etnografinius regionus ir jų 

išskirtinius išteklius, 

LRKM VRM, 

Regioninės 

plėtros tarybos 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM lėšos) 

 

Kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

(Regioninės plėtros 

tarybos) 

2030 

m. 
 

535.5 Įgalinti vietos 

bendruomenes naudoti 

vietos kultūros turinį ir 

išteklius konkrečioms jų 

problemoms spręsti, bei 

Įgalinti vietos bendruomenes 

naudoti vietos kultūros turinį ir 

išteklius konkrečioms jų 

problemoms spręsti, bei 

identitetui kurti ir palaikyti, 

S Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa (III 

Į kultūros objektų įveiklinimą ir naudojimą aktyviai 

įsitraukusios vietos bendruomenės 

LRKM VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(pažangos LRKM 

lėšos) 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

identitetui kurti ir 

palaikyti. Sukurti paskatas 

ir pritaikyti priemones 

vietos bendruomenėms 

stiprinti, teikti pagrindą ir 

stimulą jų veiklai. 

sukuriant paskatas ir pritaikyti 

priemones vietos 

bendruomenėms stiprinti, teikti 

pagrindą ir stimulą jų veiklai. 

dalis, priemonių 

rinkinys) 

535.6 Kurti naujas ir 

transformuoti esamas 

viešąsias erdves, 

paverčiant jas vietinės 

kultūros reiškimosi 

vietomis, taip prisidedant 

prie vietų gyvybingumo, 

formuojant patrauklias 

periferines ar urbanistines 

zonas. Siekti išlaikyti 

viešųjų erdvių integralumą 

vietos kultūriniam 

identitetui. 

Kurti naujas ir transformuoti 

esamas viešąsias erdves, 

paverčiant jas vietinės kultūros 

reiškimosi vietomis 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas 

(priemonė 

2.5.6) 

Kuriamos naujos ir transformuojamos esamos viešosios 

erdvės, paverčiant jas vietinės kultūros reiškimosi 

vietomis, taip prisidedant prie vietų gyvybingumo, 

formuojant patrauklias periferines ar urbanistines zonas. 

LRKM VRM, 

Regioninės 

plėtros tarybos 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(tęstinės LRKM, VRM 

lėšos) 

 

Kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

(Regioninės plėtros 

tarybos) 

2030 

m. 
 

536. 536. Lietuvos kultūros 

materialaus ir 

nematerialaus paveldas 

suvokiamas kaip 

pamatinis šalies ir 

Lietuvos tautos tapatumo, 

kultūrinės raiškos 

segmentas, jo 

išsaugojimas naudojant 

užtikrina jo perdavimą 

ateities kartoms. Šiam 

tikslui pasiekti būtina: 

Puoselėti ir saugoti 

turimas UNESCO 

pasaulio paveldo vertybes; 

užtikrinti pasaulio paveldo 

vertybių apsaugą, 

valdymą, valdymo planus 

integruoti į nacionalinius 

strateginio planavimo 

dokumentus; vykdyti jų 

kaitos stebėseną, gerinti jų 

informacinę sklaidą, 

skatinti naujų vietovių į 

UNESCO pasaulio 

paveldo sąrašą įtraukimą; 

laiku identifikuoti ir 

skatinti nematerialaus 

kultūros paveldo vertybių 

(įskaitant ir UNESCO 

pasaulio paveldo vertybes) 

skaičiaus augimą, plėtoti 

jų sklaidą, aktualizuoti 

pažinimą; didinti kultūros 

paveldo aktualizavimą ir 

išnaudoti kultūros paveldo 

Taikyti  sprendinių 381; 

1404.3;412;412.1;412.2; 

413;415.4; 425.5; 429;430; 

431.2; 432 priemones. 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II 

misija,2.2.7, 

2.2.10. 2.6.5, 

2.6.7. 

Saugomas, įveiklintas, aktualizuojamas ir tausojamai 

naudojamas UNESCO PPV. 

AM/ŽUM

/KM 

VRM, RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM/ŽUM/KM); 

savivaldybių biudžetų, 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšos; 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

išteklius ekonominiais 

tikslais, skatinti kultūrinį 

turizmą, plėtoti kultūros 

kelių tinklus, įveiklinti 

ypatingai svarbias 

kultūros paveldo vertybes. 

537. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūriniai ištekliai 

tapatybės formavimui ir 

vystymui. Lietuvoje yra 

penki etnografiniai 

regionai, pasižymintys 

istoriškai susiformavusias 

kultūriniais ypatumais: 

Aukštaitija, Dzūkija 

(Dainava), Suvalkija 

(Sūduva), Mažoji Lietuva 

ir Žemaitija, kad 

kiekvienas etnografinis 

regionas turi savo centrą: 

Aukštaitija – Panevėžį, 

Dzūkija (Dainava) – 

Alytų, Suvalkija (Sūduva) 

– Marijampolę, Mažoji 

Lietuva – Šilutę 

(Klaipėdą), Žemaitija – 

Telšius, nustatomi šie 

etnografinių regionų 

įveiklinimo prioritetai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

537.1.Skatinant etno 

horizontalias partnerystes, 

puoselėti kiekvieno 

etnografinio regiono tapatybę 

K Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.2.8, 2.4.1.; 

Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.1.1. 

(41.1.1.), 1.4.3. 

(41.4.5.) 

vykdomų partnerysčių pagalba ugdomas vietos identitetas AM/ŽUM

/KM 

VRM, RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM/ŽUM/KM); 

savivaldybių biudžetų, 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšos; 

2030 

m. 
 

537.2. Stiprinant etnografinių 

regionų kultūrinę tapatybę, 

prioritetas teikiamas bendrų 

planavimo dokumentų, 

didinančių regioninę 

nematerialaus paveldo sklaidą 

ir raišką bei įveiklinančių 

regionines kultūros paveldo 

vertybes, rengimui. Šiems 

tikslams pasiekti galima 

formuoti FZ 

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, V 

misija, 5.2.4. 

parengtų teritorijų planavimo pagalba didinti 

nematerialaus paveldo sklaidą, įveiklinant  KPI 

AM/ŽUM

/KM 

VRM, RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM/ŽUM/KM); 

savivaldybių biudžetų, 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšos; 

2030 

m. 
 

537.3. Integruoti etnografines 

tradicijas į kultūros, edukacines 

ir sklaidos programas; 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.2.8.; Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos 2020–

2024 metų 

veiksmų planas 

1.4.3. 

(41.4.5.) 

  

parengtų edukacinių programų pagalba puoselėti regionų 

etnografinę tapatybę 

AM/ŽUM

/KM 

VRM, RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM/ŽUM/KM); 

savivaldybių biudžetų, 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšos; 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

537.4. Įveiklinti etno potencialą 

į kultūros kelių, turizmo ir 

rekreacinėje infrastruktūrą, 

didinti etno pažinimą 

regioniniame kontekste. 

Prioritetas teikiamas objektams, 

nutolusiems iki 30 km atstumu 

nuo pažymėto kultūros kelio 

ašies; 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.5.1, 2.5.2, 

2.6.10; 2021–

2030 metų 

plėtros 

programos 

valdytojos 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijos 

neįgaliesiems 

tinkamos 

aplinkos visose 

gyvenimo 

srityse plėtros 

programa 09-

005-02-06-01, 

09-005-02-06-

04, 09-005-02-

06-07 

kultūros kelių infrastruktūros pagalba didinti 

etnoregioninį pažinimą 

AM/ŽUM

/KM 

VRM, RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM/ŽUM/KM); 

savivaldybių biudžetų, 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšos; 

2030 

m. 
 

537.5. Siekiant nematerialaus 

paveldo ir kultūros paveldo 

integralumo ir didesnės 

sklaidos, būtina įveiklinti 

esamų kultūros kelių ir kuriamų 

kultūros kelių infrastruktūrą, 

rengiant šios infrastruktūros 

atskirus ar kompleksinius 

planavimo dokumentus. 

Prioritetas teikiamas planavimo 

dokumentų, apimančių visą LR 

BP sprendiniais apibrėžtą 

regioną, arealą ar etnografinį 

regioną, rengimui. Šiems 

tikslams pasiekti galima 

formuoti FZ 

E Nenustatyta nematerialaus paveldo pažinimo sklaidos KPO didinimas  AM/ŽUM

/KM/saviv

aldybės 

VRM, RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM/ŽUM/KM); 

savivaldybių biudžetų, 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšos; 

2030 

m. 
 

537.6. Įveiklinti etnografinių 

kaimų ir regioninių dvarų 

kultūros paveldą etnokultūros 

sklaidai, šiam tikslui pasiekti 

kurti bendras įveiklinimo 

programas; 

S Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

parengtų programų pagalba įveiklinti etnografinius 

kaimus ir regionų dvarus etnokultūros sklaidai 

AM/ŽUM

/KM/saviv

aldybės 

VRM, RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM/ŽUM/KM); 

savivaldybių biudžetų, 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšos; 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

2.5.1, 2.5.2, 

2.6.10 

537.7. Didinant dvaro sodybų 

paveldo integralumą į Lietuvos 

agrarines struktūras ir 

rekreacines, turizmo 

infrastruktūras, būtina kurti 

bendrus regioninius dvarų 

paveldo bei etnografinių 

regioninio paveldo 

kompleksinius planus, 

prioritetas teikiamas planavimo 

dokumentų rengimui, 

apimančių kuo didesnį 

įveiklinimo funkcijų kiekį; 

E Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.6.10; VRM 

2021–2030 M. 

REGIONŲ 

PLĖTROS 

PROGRAMA: 

01-001-07-01-

01 (RE); 01-

002-07-01-02 

(RE); 

parengtų teritorijų planavimo pagalba didinti dvarų 

sodybų , etnografinių kaimų integralumą į regionų 

turizmo ir rekreacijos veiklas 

AM/ŽUM

/KM/saviv

aldybės 

VRM, RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM/ŽUM/KM); 

savivaldybių biudžetų, 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšos; 

2030 

m. 
 

537.8. Skatinti etnokultūrinį 

turizmą regionuose ir tarp jų, 

didinti nematerialaus paveldo 

pažinimą ir sklaidą, šiam tikslui 

pasiekti kurti horizontalias ir 

mišrias regionines partnerystes; 

K Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.2, 2.4.4; VI 

misija V..II 

misija 7.1.1, 

7.1.2; Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos ; 

2020–2024 

metų veiksmų 

planas (tęstinė 

veikla) 

1.4.5.(41.4.7) 

etnokultūrinio turizmo plėtra partnerysčių pagalba AM/ŽUM

/KM/saviv

aldybės 

VRM, RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM/ŽUM/KM); 

savivaldybių biudžetų, 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšos; 

2030 

m. 
 

537.9. Siekiant įveiklinti kuo 

didesnį kultūros paveldo 

objektų kiekį, būtina didinti jo 

pasiekiamumą, naudojantis kuo 

įvairesniais keliavimo būdais – 

oru, plaukte, pėsčiomis, 

naudojantis įvairiomis 

transporto priemonėmis, 

prisitaikant prie skirtingų, 

pasiekiamų per vieną dieną 

atstumų (~30 km), aptarnavimo 

poreikių, kuriant skirtingus 

infrastruktūros tipus, jų 

aptarnavimo, apgyvendinimo, 

pramogų infrastruktūras. 

S,E,T Aštuonioliktosio

s Lietuvos 

Respublikos 

vyriausybės 

programos 

nuostatų 

įgyvendinimo 

planas, II misija, 

2.4.4. 

padidinti KPI lankomumą, gerinti jų aptarnavimo 

infrastruktūrą 

KM/saviv

aldybės 

AM, ŽUM, 

VRM, RPT, 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(KM); savivaldybių 

biudžetų, kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos; 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Numatoma sukurtų 

infrastruktūrų tinklu naudotis 

proteguojant nematerialųjį 

paveldą, didinti jo sklaidą; 

537.10. Skatinti regionus kaupti 

etnografinius eksponatus, 

steigti muziejus ir edukacinius 

centrus etnokultūrai palaikyti, 

išsaugoti ir puoselėti. Šiam 

tikslui pasiekti, naudoti 

vertikalias, horizontalias ir 

mišrias etnografinių regionų 

partnerystes. Neturint tokios 

galimybės, teikti autentiškus 

eksponatus Liaudies buities 

muziejui. 

K Kultūros ir 

kūrybingumo 

plėtros 

programa 

(priemonė 08-

001-04-06-01 

(PP) Tvarių 

prielaidų ir 

paskatų 

aktualizuoti 

kultūros 

paveldo 

vertybes 

sukūrimas);  

 Kultūros 

paveldo 

išsaugojimo ir 

aktualizavimo 

politikos ; 

2020–2024 

metų veiksmų 

planas (tęstinė 

veikla) 1.3.2. 

(41.3.2.) 

 

  

sukurtų partnerysčių pagrindu ieškoti, rinkti ir kaupti 

etnografinius ir etnokultūros eksponatus 

AM KM, ŽUM, 

VSTT, LNKC, 

nacionaliniai 

muziejai, 

mokslo ir 

studijų 

institucijos,  

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM); savivaldybių 

biudžetų, kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos; 

2030 

m. 
 

538.1 Rekreacijos svarbos 

bendroje teritorijų 

naudojimo struktūroje 

didinimas 

538.1(1). Teritorijų planavimo 

dokumentuose numatyti 

rekreacinių požiūriu atraktyvių 

teritorijų rekreacinių resursų 

apsaugos, naudojimo bei 

vystymo galimybes 

E NPP, Plėtoti 

turizmo 

sektoriaus 

poreikius 

atitinkančią 

infrastruktūrą 

EIM PP 05-001-

01-11-08 

Didžiausią rekreacinį potencialą turinčių teritorijų 

išskyrimas, nustatant rekreacinio naudojimo funkcinį 

prioritetą, bei suformuojant šių teritorijų tvarkymo 

reglamentus. Sprendiniai integruojami į savivaldybės ir 

vietos lygmens bendrojo planavimo dokumentus. 

EIM Savivaldybių 

administracijos 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM) 

2022 

m. -

2030 

m. 

 

538.2 Rekreacinių išteklių 

prieinamumo ir 

komercinio patrauklumo 

didinimas. 

538.2(1). Parengti šalies 

rekreacinių parkų ir (arba) 

rekreacinių regioninių parkų 

steigimo galimybių studiją. 

S NPP, Plėtoti 

turizmo 

sektoriaus 

poreikius 

atitinkančią 

infrastruktūrą 

EIM PP 05-001-

01-11-08 

Parengta galimybių studija Nacionaliniame 

kraštovaizdžio tvarkymo plane identifikuotoms 16 

teritorijų, įvertinant galimybes jas ar jų dalis nukreipti 

prioritetine rekreacijos plėtros kryptimi. 

AM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2024 

m. 
 

538.3 

 

Plėtoti rekreacinius 

daugiarūšius susisiekimo 

koridorius (toliau tekste – 

rekreacinius koridorius) 

Palanga–Klaipėda–Šilutė–

538.3(1). Bendrojo teritorijų 

planavimo dokumentuose 

numatyti rekreacinių koridorių 

trasas 

E NPP, Plėtoti 

turizmo 

sektoriaus 

poreikius 

atitinkančią 

Identifikuotų ir pagrįstų rekreacinių koridorių sistema 

integruota į skirtingo lygmens teritorijų planavimo 

dokumentus. Ta formuoja teisines prielaidas linijinės 

rekreacinės infrastruktūros vystymui ir tobulinimui, bei 

užtikrina jungčių funkcionalumą tarp rekreacinių centrų. 

AM Savivaldybių 

administracijos 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM), savivaldybių 

biudžetų 

2022 

m. -

2030 

m. 

 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Jurbarkas–Birštonas–

Druskininkai–Baltarusijos 

siena ir Druskininkai–

Varėna–Trakai–Vilnius–

Ignalina–Zarasai–Latvijos 

siena siekiant valdyti 

poilsiautojų srautus ir 

rekreacinių išteklių 

naudojimą 

 

infrastruktūrą 

EIM 05-001-01-

11-08 

538.3(2). Taikyti sprendinio 

546(2) priemonę 

       
 

538.4 

 

 

Plėtoti sveikatos ir 

sveikatinimo paslaugas, 

didinti jų įvairovę 

įveiklinant turimus 

išteklius ir pasinaudojant 

konkurenciniais 

pranašumais kurortuose 

(Druskininkuose, 

Palangoje, Birštone ir 

Neringoje), kurortinėse 

teritorijose (Anykščiuose, 

Trakuose, Zarasuose, 

Ignalinos miesto 

Strigailiškio ir Palūšės 

kaimų dalių teritorijose 

bei Kulautuvos, 

Kačerginės miestelių ir 

dalies Zapyškio miestelio 

teritorijose). Šalies 

kurortuose, kurortinėse 

teritorijose ir 

gyvenamosiose vietovėse, 

kurioms LR BP teikiamas 

prioritetas siekti šio 

statuso, neplėtoti ūkinės 

veiklos, kuriai išduodami 

Taršos integruotos 

prevencijos ir kontrolės 

leidimai 

 

 

538.4(1). Parengti sveikatos ir 

sveikatingumo paslaugų 

vystymo priemonių planą 

S Gerinti grėsmių 

bei rizikos 

sveikatai 

veiksnių 

valdymą VSD 

PP 11-001-02-

10-01 

Dokumente numatomi sveikatos ir sveikatingumo 

paslaugų vystymo tikslai, uždaviniai bei prioritetai; 

numatomos priemonės sveikatingumo regioninių ir 

rajoninių centrų vystymui. 

SAM AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SAM) 

2025 

m. 
 

538.4(2). Teritorijų bendrojo 

planavimo dokumentuose 

numatyti kurortų ir kurortinių 

vietovių (specializuotų 

rekreacijos aptarnavimo centrų) 

rekreacinių išteklių vystymo 

sprendinius 

E NPP, Spartinti 

turizmo 

sektoriaus 

transformaciją 

EIM PP 05-001-

01-11-07 

Teritorijų bendrojo planavimo dokumentuose numatomi 

ir erdviškai lokalizuojami kurortų ir kurortinių vietovių 

(specializuotų rekreacijos aptarnavimo centrų) 

rekreacinio potencialo panaudojimo, išvystymo ir 

įveiklinimo sprendiniai. 

Savivaldy

bių 

administra

cijos 

 
Savivaldybių biudžetų 2030 

m. 
 

538.4(3). Parengti kurortų ir 

kurortinių vietovių 

(specializuotų rekreacijos 

aptarnavimo centrų) rekreacinių 

išteklių įveiklinimo priemonių 

planą ir integruoti į EIM PP 05-

001-01-11-07 

S NPP, Spartinti 

turizmo 

sektoriaus 

transformaciją 

EIM PP 05-001-

01-11-07 

Planas numatantis kurortų ir kurortinių vietovių 

(specializuotų rekreacijos centrų) rekreacinių išteklių 

įveiklinimo priemones. 

Savivaldy

bių 

administra

cijos 

 
Savivaldybių biudžetų 2024 

m. 
 

538.5 

 

 

Vilniaus, Kauno ir 

Klaipėdos miestuose 

vystyti visas turizmo rūšis 

ir paslaugas. Šiauliuose ir 

Pаnevėžyje - atitinkančias 

turimus išteklius. 

 

 

538.5(1). Taikyti sprendinio 

538.4(3) priemonę 

       
 

538.5(2). Teritorijų bendrojo 

planavimo dokumentuose 

numatyti didžiųjų miestų 

rekreacinių išteklių vystymo 

sprendinius 

E NPP, Spartinti 

turizmo 

sektoriaus 

transformaciją 

EIM PP 05-001-

01-11-07 

Teritorijų bendrojo planavimo dokumentuose numatomi 

ir erdviškai lokalizuojami didžiųjų miestų rekreacinio 

potencialo panaudojimo, išvystymo ir įveiklinimo 

sprendiniai. 

Savivaldy

bių 

administra

cijos 

 
Savivaldybių biudžetų 2030 

m. 
 

538.5(3). Parengti didžiųjų 

miestų (polifunkcinių 

rekreacijos centrų) rekreacinių 

išteklių įveiklinimo priemonių 

planą ir integruoti į EIM PP 05-

001-01-11-07 

S NPP, Spartinti 

turizmo 

sektoriaus 

transformaciją 

EIM PP 05-001-

01-11-07 

Planas numatantis didžiųjų miestų (polifunkcinių 

rekreacijos centrų) rekreacinių išteklių įveiklinimo 

priemones. 

EIM Savivaldybių 

administracijos 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų, 

savivaldybių biudžetų 

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

538.6 Kurti ir stiprinti gretimų 

regionų partnerystę 

rekreacijos ir turizmo 

srityje. 

538.6(1). Parengti partnerysčių 

rekreacijos srityje tarp gretimų 

rajonų savivaldybių 

įgyvendinimo veiksmų planą 

S NPP, Spartinti 

turizmo 

sektoriaus 

transformaciją 

EIM 05-001-01-

11-07 

Savivaldybėms, kurias sieja rekreacinio pobūdžio 

koridoriai, taikomi įvairūs partnerysčių modeliai, vystoma 

linijinė ir taškinė rekreacinė infrastruktūrą, teikiamos 

rekreacinės paslaugas įveiklinant materialaus ir 

nematerialaus paveldo objektus ir vertybes, gamtinius 

rekreacinius išteklius. 

EIM Savivaldybių 

administracijos 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų, 

savivaldybių biudžetų 

2025 

m. 
 

544 Rekreaciniuose parkuose 

ir kompleksuose vystomos 

viešosios ir privačios 

turizmo paslaugos 

(apgyvendinimo, 

maitinimo, 

sveikatingumo, viešbučių, 

gydyklų, kempingų, 

stovyklų, stovyklaviečių, 

pramogų ir kt.), ypač 

plėtojama ir įrengiama 

viešoji turizmo 

infrastruktūra 

(paplūdimiai, dviračių, 

pėsčiųjų, slidžių, riedučių 

takai ir trasos, sporto, ir 

sveikatinimo įrenginiai ir 

kita), gausinami 

rekreaciniai želdiniai ir 

esamų miškų pagrindu 

formuojami miško parkai. 

544(1). Integruoti 

konceptualius rekreacinio tipo 

parkų sprendinius į bendrojo 

teritorijų planavimo 

dokumentus suderinant su 

esamomis rekreacinėmis 

teritorijomis. 

E NPP, Plėtoti 

turizmo 

sektoriaus 

poreikius 

atitinkančią 

infrastruktūrą 

EIM PP 05-001-

01-11-08 

Į bendrojo teritorijų planavimo dokumentus integruotos 

rekreacinio tipo parkų teritorijos, numatant bendrus jų 

vystymo principus. 

AM Savivaldybių 

administracijos 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM), savivaldybių 

biudžetų 

2022 

m. – 

2030 

m. 

 

545 Rekreacinių parkų ir 

kompleksų įrengimą, 

bendrus inžinerinio 

parengimo, aprūpinimo 

geriamuoju vandeniu, 

nuotekų sistemomis, 

atsinaujinančių energijos 

išteklių naudojimo ir 

energijos taupymo 

principus, taip pat 

bendruosius užstatymo 

reglamentus nustatyti 

savivaldybės ir / ar 

vietovės lygmens 

kompleksinio teritorijų 

planavimo dokumentuose. 

545(1). Taikyti sprendinio 

544(1) priemonę 

       
 

546 Mobilumo paslaugų 

vystymas rekreacinį 

potencialą turinčiose 

vietovėse 

546(1). Taikyti sprendinių 

282,283, 528(1) 

priemones_x000a 

       
 

546.1 Rekreaciniuose parkuose 

ir kompleksuose plėtoti 

pėsčiųjų ir bevariklių 

transporto priemonių takų 

tinklus 

546.1(1). Parengti geležinkelių 

transporto įveiklinimo 

rekreacijoje galimybių studiją 

S NPP „Plėtoti 

turizmo 

sektoriaus 

poreikius 

atitinkančią 

infrastruktūrą“ 

EIM PP 05-001-

01-11-08 

Pagrindimo atveju atkuriamos neeksploatuojamos, ir 

įveiklinamos esamos rekreacinio koridoriaus 

Druskininkai - Varėna - Trakai - Vilnius - Ignalina - 

Zarasai - Latvijos pasienis geležinkelio trasos. 

EIM Savivaldybių 

administracijos 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų, 

savivaldybių biudžetų 

2025 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

546.3 Pasiteisinus naujos 

geležinkelio linijos 

Druskininkai–Kabeliai 

įrengimo poreikiui (žr. II 

sk. 4 skirsn.), įveiklinti šią 

geležinkelio atšaką 

rekreacinio koridoriaus 

Druskininkai–Varėna–

Trakai–Vilnius–Ignalina–

Zarasai–Latvijos 

poreikiams 

546.3(1). Taikyti sprendinio 

546.1(1) priemonę 

       
 

546.4 Įveiklinti vidaus vandens 

kelius panaudojant juos 

rekreacijos ir turizmo 

poreikiams. Vystomais 

tarptautiniais vidaus 

vandens keliais E41 

Kaunas–Klaipėda 

(Nemuno upė) bei 

Nemuno upe nuo Kauno 

iki valstybės sienos su 

Baltarusijos Respublika 

sutampančiais su 

plėtojamu rekreaciniu 

koridoriumi Palanga–

Klaipėda–Šilutė–

Jurbarkas–Birštonas–

Druskininkai–Baltarusijos 

siena vykdyti turizmo ir 

rekreacijos veiklas 

išnaudojant plėtojamą 

vidaus vandenų transporto 

infrastruktūrą 

546.4(1). Parengti vidaus 

vandens kelių įveiklinimo 

rekreacijos ir turizmo 

poreikiams veiksmų planą 

S NPP „Plėtoti 

turizmo 

sektoriaus 

poreikius 

atitinkančią 

infrastruktūrą“ 

EIM PP 05-001-

01-11-08 

Įveiklinami vidaus vandens keliai rekreacijos ir turizmo 

poreikiams. Juos diferencijuojant pagal rekreacijos 

pobūdį ir intensyvumą. 

EIM AM, VSTT Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų, 

savivaldybių biudžetų 

2025 

m. 
 

547 Savivaldybėms, kurios 

sujungtos rekreaciniais 

koridoriais, taikyti įvairius 

partnerysčių modelius, 

vystyti rekreacinę ir 

turizmo infrastruktūrą, 

teikti turizmo ir poilsio 

paslaugas įveiklinant 

materialaus paveldo 

objektus ir nematerialaus 

paveldo vertybes, 

gamtinius rekreacinius 

išteklius 

547(1). Taikyti sprendinio 

538.6(1) priemonę 

       
 

559 [...] Jūrinėje teritorijoje 

inžinerinės sistemos 

planuojamos numatytuose 

infrastruktūros 

koridoriuose [...] 

Užtikrinti, kad jūrinėje 

teritorijoje inžinerinės sistemos 

būtų planuojamos numatytuose 

infrastruktūros koridoriuose 

T Nenustatyta Parengti teritorijų planavimo, projektavimo dokumentai 

inžinerinės infrastruktūros plėtrai numatytuose 

infrastruktūros koridoriuose jūrinėje teritorijoje 

EM AM, pajūrio 

savivaldybės 

Tęstinės lėšos 2030 

m. 
 

561 Planuojant veiklas 

pavojinguose rajonuose 

(buvę minų laukai, 

cheminio ginklo 

Užtikrinti, kad planuojant 

veiklas pavojinguose rajonuose 

(buvę minų laukai, cheminio 

ginklo palaidojimo rajonas), 

T Nenustatyta 
 

AM, 

pajūrio 

savivaldyb

ės 

 
Tęstinės lėšos 2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

palaidojimo rajonas), 

kiekvienu konkrečiu 

atveju turi būti įvertinta 

rizika ir užtikrintas 

veiklos saugumas. 

kiekvienu konkrečiu atveju turi 

būti įvertinta rizika ir 

užtikrintas veiklos saugumas. 

562 Akvatorijoje valstybės 

poreikiams rezervuojamos 

teritorijos uostams ir jų 

infrastruktūrai, bendro 

naudojimo vandens 

keliams, techninei 

infrastruktūrai 

(infrastruktūros 

koridoriai). Valstybės 

poreikiams 

rezervuojamose 

teritorijose taikomi bendri 

jūrinių veiklų 

reglamentavimo ir jūrinių 

teritorijų naudojimo 

principai. 

Užtikrinti, kad nacionaliniu 

lygmeniu Akvatorijoje 

valstybės poreikiams 

rezervuotos teritorijos uostams 

ir jų infrastruktūrai, bendro 

naudojimo vandens keliams, 

techninei infrastruktūrai 

(infrastruktūros koridoriai) būtų 

patikslintos bei įtvirtintos 

regionų/savivaldybių lygmens 

strateginiuose ir/ar teritorijų 

planavimo dokumentuose 

T Nenustatyta Parengti teritorijų planavimo dokumentai, rezervuotos 

teritorijos uostams, jų infrastruktūrai, bendro naudojimo 

keliams, techninei infrastruktūrai 

SM EM, KVJUD, 

savivaldybės 

Tęstinės lėšos 2030 

m. 
 

563 Veiklos prioritetų 

nustatymas taikomas 

Lietuvos Respublikos 

teritorinėje jūroje ir 

išskirtinėje ekonominėje 

zonoje, kaip jūrinių 

teritorijų naudojimo bei 

viešojo intereso apsaugos 

politikos instrumentas 

Taikyti sprendinio 564(1) 

priemonę 

       
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

564 2030 m. nustatomi šie 

funkciniai prioritetai (žr. 

brėž. Galimybių Lietuva 

2030 m.): 564.1. 

Tausojančios 

daugiafunkcinės veiklos 

(TD) – prioritetas 

teikiamas veikloms, 

kurios atitinka konkrečios 

saugomos teritorijos 

saugomiems 

kompleksams ir / ar 

objektams (vertybėms) 

taikomus reikalavimus, 

palaiko ekosistemų 

pusiausvyrą, biologinę 

įvairovę. 564.2. Jūrinės 

laivybos prioriteto (LL) – 

prioritetas teikiamas 

laivybos keliams. 564.3. 

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. 564.4. Naudingųjų 

iškasenų gavybos jūroje 

(LN) – prioritetas 

teikiamas naudingųjų 

iškasenų paieškoms, 

žvalgybai, tyrimams ir 

gavybai. 564.5. 

Bioprodukcinio ūkio 

prioritetas jūroje (LB) – 

prioritetas teikiamas 

žuvininkystės (žvejybos, 

akvakultūros) ir su 

biologinių išteklių 

naudojimu susijusioms 

veikloms. 564.6. 

Atsinaujinančių energijos 

išteklių plėtros (LA) – 

prioritetas teikiamas 

atsinaujinančių energijos 

išteklių gavybai, objektų ir 

įrenginių, susijusios 

inžinerinės infrastruktūros 

įrengimui. 564.7. Esamose 

ir plečiamose Krašto 

apsaugos teritorijose 

jūroje ir pakrantės zonoje 

564(1). Užtikrinti, kad 

nacionaliniu lygmeniu nustatyti 

teritorinės jūros dalių 

naudojimo funkciniai prioritetai 

būtų perkelti ir įtvirtinti 

įtvirtintos žemesnio lygmens 

specialiojo ir/arba bendrojo 

teritorijų planavimo 

dokumentuose. 

E ŽŪM PP 15-

001-01-14-03. 

Nacionaliniuose teritorijų planavimo dokumentuose 

įtvirtinti teritorinės jūros dalių naudojimo prioritetai 

detalizuoti ir lokalizuoti žemesnio lygmens teritorijų 

planavimo dokumentuose 

AM Pajūrio 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

(KA) – prioritetas 

teikiamas krašto apsaugos 

ir pasirengimo valstybės 

gynybai funkcinei veiklai. 

Karinio poligono teritorija 

siejama su neribojama 

karine veikla (koviniu 

šaudymu ir kariniu 

mokymu). Karinio 

mokymo teritorija (apie 

500 km²) jūroje IEZ 

zonoje siejama su ginklo 

pavojaus zonomis ir 

kariniais mokymais, 

taikant teritorijoje 

nustatytus apribojimus. 

Oro navigacijos 

apribojimai taikomi 

karinio mokymo ir karinio 

poligono teritorijose. 

 
 

570 Siekiant skatinti esamų ir 

naujų ekonominių veiklų 

jūroje ir pakrantėje darnų 

vystymąsi, įvertinus 

galiojančius teisės aktus, 

strategijas, gamtinę 

aplinką, valstybės plėtros 

prioritetus, sausumos 

infrastruktūrą ir plėtros 

prioritetus formuojamos 

teritorijos funkcinių 

prioritetų zonos jūroje, 

inžineriniai ir susisiekimo 

koridoriai, naudingųjų 

iškasenų ir naftos 

Parengti (kuruojant AM, EIM)  

mėlynosios ekonomikos 

strateginių krypčių ir siekių 

programą.  

K Nenumatyta Subalansuotas, išlaikanti pusiausvyrą tarp aplinkos 

tausojimo ir ekonominės veiklos, jūros ir jos pakrantės 

išvystymas 

AM EIM, SM, 

VRM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM, EIM) 

2024 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

struktūrų teritoriniai 

sprendiniai 

571 Siekiant mėlynosios 

ekonomikos augimo 

būtina Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto 

(KVJU) plėtra, kaip 

esamas ir naujas veiklas 

aptarnaujančio objekto, 

galinčio priimti didelį 

srautą ir didelės grimzlės 

laivus, įvairių gabaritų 

krovinius, įvairių 

paskirčių laivus 

(kruiziniai, keleiviniai, 

krovininiai). Prioritetas 

teikiamas uosto vidinei 

plėtrai (Pietinė ties 

Kiaulės nugaros sala) 

2030 m. pasitelkiant 

inovatyvias technologijas, 

gamtą, jūros aplinką 

tausojančius sprendimus ir 

priemones. Išorinė (ties 

Melnrage arba Būtinge) 

plėtra vykdoma – tik 

pasitvirtinus poreikiui 

naudojant gamtą, jūros 

aplinką tausojančius 

sprendimus ir priemones. 

Kartu vystoma sausumos 

transporto infrastruktūra 

taip, kad būtų išskaidyti ir 

nukreipti krovinių srautai 

nuo miesto teritorijos 

(taikyti II sk. 4 skirsn. 

nuostatas) 

Taikyti sprendinių 228, 249, 

263, 264, 271,271(2) priemones 

       
 

 
571(1). Atlikti KVJU plėtros 

teritorijų Planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai 

vertinimą 

E VSD PP 11-

001-02-10-01 

Parengtas KVJU poveikio gyvenamajai aplinkai 

mažinimo ir ekologinio kompensavimo planas, sudarys 

prielaidas išsaugoti ir gerinti gyvenamosios aplinkos 

kokybę. 

AM SAM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2025 

m. 
 

572 Vystyti naują transporto-

logistikos ir pramonės 

kompleksą, su prieiga arba 

užtikrinant reikiamą 

susisiekimą su KVJU 

Taikyti sprendinio 203 

priemones 

       
 

573 Pasitelkiant MTEPI 

resursus vystyti 

bioekonomikos, 

mėlynosios 

biotechnologijos, švariųjų 

technologijų ir susijusių 

sričių veiklą, diegimą, 

pramonės, kūrybinių 

industrijų ir profesinių 

paslaugų plėtrą, vystyti 

inovacijų kūrimo sistemą, 

kurti naujus produktus ir 

paslaugas. Stiprinti Jūrinį 

Taikyti sprendinio 202 

priemones 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

slėnį, įveiklinant esamą 

infrastruktūrą mokslo ir 

verslo partnerystei ir 

pritraukiant specialistus, 

reikalingus vietiniam ir 

tarptautiniam verslui 

vystyti.  

574 

 

 

 

Žuvininkystės sektorius 

yra svarbi ekonomikos ir 

kultūrinio identiteto dalis, 

kurį būtina išsaugoti ir 

plėtoti, užtikrinant čia 

gyvenančių bendruomenių 

gerovę. Siekiant sudaryti 

galimybes sklandžiam 

veiklos vystymui 

pritaikoma Šventosios 

jūrų uosto ir planuojamų 

uostelių KVJU šiaurinėje 

ir pietinėje plėtros zonose 

infrastruktūra laimikio 

iškrovimui, įrengiama 

nauja prieplauka ties 

Karkle. Priekrantės 

verslinė žvejyba 

skatinama kaip 

nematerialus kultūros 

paveldas ir tradicinis 

verslas, skatinamas 

specialistų rengimas, 

aptarnaujančios 

infrastruktūros ir laivyno 

plėtra, žuvų perdirbimas. 

Skatinamas žvejybos 

veikloje susidarančių 

atliekų, nepageidaujamos 

priegaudos, laivų atliekų 

tvarkymo  infrastruktūros 

vystymas.  

Rekonstruoti Šventosios jūrų 

uostą 

E Nenustatyta Šventosios jūrų uosto infrastruktūra pritaikyta platesniam 

veiklų spektrui (pailgintas įplaukimo kanalas, įrengta 

reikalinga infrastruktūra žvejų laivams, mažiesiems, 

buriniams, pramoginiams laikyti r aptarnauti, įrengtos 

tinkamos krantinės rekreacijai, pramogoms, rezervuotos 

sausumos teritorija uosto plėtrai (detalesnė informacija 

sprendinių aiškinamajame rašte 588 punktas). 

ŠJUD Savivaldybė 

(Palangos m. 

sav.) 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto; 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Įrengti mažuosius 

daugiafunkcinius uostelius 

pietinėje ir šiaurinėje KVJU 

plėtros teritorijose, skatinti 

Šilutės prieplaukos vystymą - 

prioritetą teikiant uosto statusui 

E Nenustatyta Šiaurinėje KVJU plėtros teritorijos dalyje ties Melnrage ir 

pietinėje KVJU plėtros teritorijoje ties pietiniais uosto 

vartais Kuršių mariose, įrengti daugiafunkciniai uosteliai, 

skirti mažiesiems, buriniams, pramoginiams laivams 

laikyti ir aptarnauti, rekreacijai ir pramogoms organizuoti, 

žvejams reikalingai infrastruktūrai. Šilutės prieplauka 

pritaikyta mažiesiems, buriniams, pramoginiams laivams  

Savivaldy

bės 

(Palangos 

m., Šilutės 

r.) 

SM, VRM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Įrengti prieplauką žvejams ties 

Karkle 

E Nenustatyta Karklės kaimo šiaurinėje dalyje ties Rikinės upeliu 

įrengta prieplauka, skirta mažų žvejybos laivelių laimikio 

iškrovimui, pritaikyta tinkama susisiekimo infrastruktūra 

sausumoje. 

Savivaldy

bė 

(Klaipėdo

s r. sav.) 

 
Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(SM); savivaldybių 

biudžetų; Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų; kitų 

finansavimo šaltinių 

lėšos 

2030 

m. 
 

Parengti rekomendacijas 

žvejams dėl  nepageidaujamos 

priegaudos, žvejybos veikloje 

susidarančių atliekų tvarkymo 

bei utilizavimo priemonių. 

T Nenustatyta Parengtos ir pristatytos rekomendacijos žvejams AM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2025 

m. 
 

575 Siekiant užtikrinti 

verslinės žvejybos 

galimybes žuvų ištekliais 

turtingiausiuose ir 

žvejybai patogiausiuose 

jūros rajonuose ir derinti 

su aplinkosaugos 

prioritetais akvatorijoje 

formuojamos intensyvios 

ir tausojančios 

žuvininkystės zonos  

575(1). Verslinės žvejybos 

intensyvumo regionų atrankos 

kriterijų nustatymas ir 

integravinas prie tvarios 

žvejybos plėtros pažangos 

priemonę ŽŪM PP 15-001-01-

14-03. 

S ŽŪM PP 15-

001-01-14-03. 

Kriterijų sistema pagal kurią nustatomos verslinės 

žvejybos regionai ir jų intensyvumas, numatomos 

žvejybos kvotos jas derinant su aplinkosauginiais 

reikalavimais. 

ŽŪM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2024 

m. 
 

  
575(2). Su jūrinės akvatorijos 

naudojimo intensyvumu 

susijusių erdvinių sprendinių 

detalizavimas bendrojo ir 

E ŽŪM PP 15-

001-01-14-03. 

Specialieji sprendiniai ir jų įgyvendinimo reglamentai 

detalizuojami ir integruojami į Klaipėdos regiono plėtros 

ir Nacionalinius bendrojo planavimo dokumentus. 

AM ŽŪM, 

Savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM, ŽŪM), 

savivaldybių biudžetų 

2025 

m. 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

specialiojo teritorijų planavimo 

dokumentuose. 

576 Skatinamas darnus 

akvakultūros vystymas, 

sudarant trūkstamas 

teisinės prielaidas 

akvakultūros objektų 

įrengimui LR jūros 

teritorijoje. Prioritetas 

teikiamas ekologinės 

akvakultūros vystymui. 

576(1). Ekologinės 

akvakultūros teisinės bazės 

vystymas. Papildyti LR 

Žuvininkystės įstatymą ir 

susijusius teisės aktus 

nuostatomis dėl akvakultūros 

vystymo jūroje 

T ŽŪM PP 15-

001-01-14-03. 

Ekologinės akvakultūros strategijos parengimas ir jos 

nuostatų integravimas į LR Žuvininkystės įstatymą. 

ŽŪM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(ŽŪM) 

2025 

m. 
 

577 Skatinamas pažintinis 

jūrinis turizmas ir jūrinių 

pramogų paslaugos, tam 

išnaudojant jūrinio 

kultūros paveldo ir gamtos 

objektų teikiamas 

galimybes. Sudaromos 

sąlygos mažųjų, burinių, 

vietinio plaukiojimo, 

žvejybos ir kitų laivų 

aptarnavimui skatinant 

Šventosios jūrų uosto 

rekonstrukciją. Skatinami 

jūrinės kultūros ir gamtos 

paveldo objektų 

moksliniai tyrimai, 

užtikrinama jų apsauga, ir 

prieinamumas 

visuomenei. Skatinama 

kruizinio turizmo plėtra 

plečiant Klaipėdos miesto 

pramogines, kultūrines, 

laisvalaikio ir kitas 

paslaugas, tarptautiniu 

mastu stiprinant kultūrinį 

identitetą. 

Taikyti sprendinių 274, 431 

priemones 

       
 

578 

 

Skatinama rekreacinių 

paslaugų ir pramogų 

plėtra, naujų verslų bei 

paslaugų kūrimasis kranto 

zonoje. Skatinama 

kompleksiškai išvystyti 

Lietuvos pajūrio 

paplūdimių infrastruktūrą 

bei ją pritaikyti turizmui. 

 

578(2). Parengti Lietuvos 

pajūrio paplūdimių 

infrastruktūros plėtros ir 

pritaikymo turizmui specialųjį 

teritorijų planavimo dokumentą 

E NPP „Plėtoti 

turizmo 

sektoriaus 

poreikius 

atitinkančią 

infrastruktūrą“ 

EIM PP 05-001-

01-11-08 

Dokumentas numatantis pajūrio paplūdimių 

infrastruktūros plėtros ir pritaikymo turizmui priemones. 

AM EIM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(AM) 

2025 

m. 
Siūloma papildyti priemonę ir laukiamą 

rezultatą šiomis papildomomis nuostatomis: 

1. Pajūrio zonoje (pajūrio žemyninės dalies 

ruožas 25 km atstumu nuo jūros) 

prioritetą teikti ne gyvenamajai antrojo 

būsto statybai, o rekreacinių teritorijų 

(viešosios rekreacijos teritorijų) plėtrai – 

parkų, miško parkų, želdynų teritorijų, 

rekreacinių kompleksų steigimui, 

išlaikant susiklosčiusio kraštovaizdžio 

erdvinės  struktūros natūralumą. 

2. Papildyt ar pakoreguoti žemės 

naudojimo būdų aprašą išskiriant 

viešosios rekreacijos teritorijų 

naudojimo būdą, kuris užtikrintų 

578(1). Parengti priemones, 

susijusias su rekreacinių 

paslaugų ir pramogų plėtra, 

naujų verslų bei paslaugų 

kūrimusi kranto zonoje, žr LR 

BP sprendinio 431 punkte 

S NPP „Plėtoti 

turizmo 

sektoriaus 

poreikius 

atitinkančią 

infrastruktūrą“ 

EIM PP 05-001-

01-11-08 

0 EIM AM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(EIM) 

2025 

m. 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

rekreacinių teritorijų apsaugą nuo 

nereguliuojamo ar intensyvaus 

urbanizavimo. 

 
579 Inžinerinės ir susisiekimo 

infrastruktūros plėtros 

prioritetai jūroje. 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 

(taikyti II sk. 4 skirsn. 

nuostatas). 

Taikyti sprendinių 228, 249, 

263, 264 priemones 

       
 

580 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 (taikyti II sk. 4 

skirsn. nuostatas). 

Taikyti sprendinių 249, 263, 

264 priemones 

       
 

581 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 (taikyti II sk. 4 

skirsn. nuostatas). 

Taikyti sprendinių 249, 263 

priemones 

       
 

582 Plečiant KVJU prioritetas 

teikiamas darniems, 

sausumos ir jūros aplinką 

tausojantiems 

sprendimams: 

  
Nenustatyta 

     
 

582.1 Siekiant sumažinti į 

aplinką patenkančių 

teršalų kiekį, skatinti SGD 

varomų laivų krovą 

Klaipėdos uoste, taip 

Skatinti SGD varomų laivų 

krovą Klaipėdos uoste 

S Nenustatyta Mažinama aplinkos tarša EM 
 

Tęstinės lėšos 2029 

m. 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

prisidedant prie šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų 

bei kitų į aplinką 

išmetamų teršalų apimčių 

mažinimo. 

582.2 Siekiant sumažinti iš laivų 

išmetamų teršalų kiekį ir 

triukšmo lygį uoste, 

numatoma įrengti elektros 

energijos tiekimo laivams 

nuo kranto infrastruktūrą.  

Įrengti elektros energijos 

tiekimo laivams nuo kranto 

infrastruktūrą.  

E Nenustatyta Mažinama aplinkos tarša Pajūrio 

savivaldyb

ės 

Ignitis, Litgrid savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
 

582.3 Diegti su SGD susijusias 

inovacijas – skatinti 

inžinerinės pramonės 

įmonių įsitraukimą į naujų 

SGD technologijų, 

technologinių įrenginių ir 

transportavimo priemonių 

kūrimą bei integravimą į 

rinką. 

Skatinti inžinerinės pramonės 

įmonių įsitraukimą į naujų SGD 

technologijų, technologinių 

įrenginių ir transportavimo 

priemonių kūrimą bei 

integravimą į rinką 

S Nacionalinės 

energetinės 

nepriklausomyb

ės strategijos 

įgyvendinimo 

PP, 9.1.1.1. 

priemonė 

Inžinerinės pramonės įmonių įtrauktis į naujų SGD 

technologijų, technologinių įrenginių ir transportavimo 

priemonių kūrimą bei integravimą į rinką 

EM 
  

2030 

m. 
 

582.4 Vystant uosto plėtrą 

prioritetas teikiamas 

esamų uosto teritorijų 

išnaudojimui ir vidinei 

(pietinei) plėtrai ties 

Kiaulės nugaros sala. 

Išnaudojus šias plėtros 

teritorijas tęsiama išorinė 

uosto plėtra. 

Taikyti sprendinio 228, 264, 

271, 271(2) priemones 

       
 

582.5 

 

Vystant uosto plėtrą 

pirmiausia įgyvendinti 

poveikio aplinkai 

mažinimo ir ekologinio 

kompensavimo 

priemones, susijusias su 

poveikiu Klaipėdos miesto 

gyvenamosiomis 

teritorijomis ir 

padidėsiančiais transporto 

srautais, gėlo vandens 

paplitimo zona jūroje, 

žuvų migracija, krantų 

erozija, ledo judėjimu 

pavasarį ir kt. būtinas 

užtikrinti darnią plėtrą; 

 

Parengti KVJU plėtros darnaus 

vystymo, poveikio gyvenamajai 

aplinkai mažinimo ir 

ekologinio kompensavimo 

gamtinei aplinkai priemonių 

planą, jį įgyvendinti 

K Nenustatyta Parengtas ir įgyvendintas Klaipėdos uosto plėtros ir 

poveikio planas, vykdoma mažiausiai neigiamos įtakos 

aplinkai kurianti uosto plėtra 

KVJUD SM, AM Europos Sąjungos, 

valstybės biudžeto 

lėšos 

2030 

m. 
 

Taikyti sprendinių 228, 249, 

263, 264, 271,271(2) priemones 

       
 

582.6 Užtikrinti priekrantės 

smėlio nešmenų judėjimą 

jūroje išilgai pakrantės į 

šiaurę nuo uosto. Šie 

reikalavimai taikytini 

veiklai statybų ir pajūrio 

juostos akvatorijoje 

įrengtos sausumos 

eksploatavimo 

Taikyti sprendinio 373.9(1) 

priemonę 
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mi kiti 
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Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

laikotarpiui. Atliekant 

poveikio aplinkai 

vertinimo procedūras 

būtina įvertinti poveikį LR 

jūros rajono geros 

aplinkos būklės savybėms; 

582.7 optimizuoti KVJU grunto 

šalinimo jūroje 

(dampingo) vietas, 

parinkti naujas vietas 

taikant ekosistemomis 

pagrįstą metodą ir 

vadovaujantis atsargumo 

principu, numatyti 

galimybes išplėsti uosto 

plėtros metu iškasto 

grunto panaudojimo 

galimybes krantotvarkos 

ar kitiems tikslams. 

Taikyti sprendinio 373.9(1) 

priemonę 

       
 

583 Atsinaujinančios 

energetikos objektų 

statybai ir įrengimui 

numatomos trys 

prioritetinės teritorijos – 

teritorinėje jūroje ties 

Palanga tarp Baltijos jūros 

talasologinio draustinio ir 

laivybos kelio, kurioje 

griežtai ribojamas vėjo 

elektrinių įrengimas, į 

šiaurę nuo Klaipėdos 

esanti 20–50 m gylių zona 

–  Klaipėdos–Ventspilio 

pakiluma ir toliau 

vakaruose – Klaipėdos 

banka, kuriose ribojimų 

vėjo elektrinių įrengimui 

nėra. Pirmojoje teritorijoje 

prioritetas teikiamas 

atsinaujinančių išteklių 

energetikos vystymui, kuri 

nepažeidžia teritorijoje 

numatytų apribojimų 

(bangų, srovių, saulės ir 

kt.). Visi objektai 

nurodytose teritorijose turi 

atitikti nacionalinio 

saugumo ir aplinkosaugos 

reikalavimus. Siekiant 

sumažinti vėjo jėgainių 

vizualinę įtaką jūriniam 

kraštovaizdžiui vėjo 

jėgainių statybos galimos 

už teritorinės jūros ribų 

(apie 30 km nuo kranto). 

Užtikrinti, kad nacionaliniu 

lygmeniu nustatytos 

prioritetinės teritorijos ir jų 

reglamentai būtų perkelti ir 

įtvirtinti įtvirtintos 

regionų/savivaldybių lygmens 

strateginiuose ir/ar teritorijų 

planavimo dokumentuose 

E Nenustatyta Nacionaliniu lygmeniu nustatytos prioritetinės teritorijos 

ir jų reglamentai perkelti ir įtvirtinti įtvirtintos 

regionų/savivaldybių lygmens strateginiuose ir/ar 

teritorijų planavimo dokumentuose 

EM AM,  pajūrio 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Energetikos 

ministerija); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

584 Energijai, gautai iš 

atsinaujinančių energijos 

šaltinių, perduoti 

formuojami inžinerinės 

infrastruktūros koridoriai, 

prioritetiškai panaudojant 

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.  

Užtikrinti, kad nacionaliniu 

lygmeniu suformuoti 

infrastruktūros koridoriai būtų 

patikslinti bei įtvirtinti 

regionų/savivaldybių lygmens 

teritorijų planavimo 

dokumentuose 

E Nenustatyta Nacionaliniu lygmeniu suformuoti infrastruktūros 

koridoriai būtų patikslinti bei įtvirtinti 

regionų/savivaldybių lygmens teritorijų planavimo 

dokumentuose 

AM EM, pajūrio 

savivaldybės 

Tęstinės lėšos 2030 

m. 
 

585 Vystantis atsinaujinančių 

energetinių išteklių 

technologijoms, 

energetinių parkų 

įrengimas gali būti 

planuojamas ne tik 

zonose, kuriose prioritetas 

teikiamas vėjo elektrinių 

statybai, bet ir kitų jūrinių 

veiklų plėtrai rezervuotose 

teritorijose, esant 

aplinkosauginiam 

pagrindimui ir atsižvelgus 

bei įvertinus jūrinių 

teritorijų poreikius kitų 

veiklų plėtros reikmėms. 

Energetinių parkų įrengimą 

planuoti zonose, kuriose 

prioritetas nesuteiktas vėjo 

elektrinių statybai, galima tik 

esant aplinkosauginiam 

pagrindimui ir atsižvelgus bei 

įvertinus jūrinių teritorijų 

poreikius kitų veiklų plėtros 

reikmėms. 

E Nenustatyta Užtikrinta subalansuota jūrinių veiklų plėtra EM 
 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Energetikos 

ministerija); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
 

586 

 

Siekiant tausoti jautrias 

jūros dugno ekosistemas 

inžinerinės infrastruktūros 

trasos jungiančios jūroje 

esančius objektus su 

sausuma ir sausumoje 

esančius objektus per jūrą 

su kita sausuma (tarp jų ir 

kitoje valstybėje) 

įrengiamos numatytuose 

inžinerinės infrastruktūros 

koridoriuose, esamų 

inžinerinių kabelių 

trasose. Inžineriniai 

koridoriai tikslinami 

vadovaujantis 

ekosistemomis pagrįsto 

metodo ir atsargumo 

principais, ištyrus ir 

Inžinerinės infrastruktūros 

trasas, jungiančias jūroje 

esančius objektus su sausuma ir 

sausumoje esančius objektus 

per jūrą su kita sausuma (tarp jų 

ir kitoje valstybėje) įrengti 

numatytuose inžinerinės 

infrastruktūros koridoriuose, 

esamų inžinerinių kabelių 

trasose 

E Nenustatyta Užtikrinta subalansuota jūrinių veiklų plėtra EM AM, pajūrio 

savivaldybės 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

2030 

m. 
 

Užtikrinti, kad inžineriniai 

koridoriai tikslinami 

vadovaujantis ekosistemomis 

pagrįsto metodo ir atsargumo 

principais, ištyrus ir įvertinus 

galimą neigiamą poveikį LR 

jūros rajono geros aplinkos 

būklės savybėms.  

E Nenustatyta Parengti teritorijų planavimo dokumentai, kurių apimtyje 

būtų atliekami tyrimai, strateginis pasekmių aplinkai ir 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas 

aplinkos, kraštovaizdžio, ekosistemų, gamtos ir 

nekilnojamojo kultūros paveldo, urbanistiniu, inžinerinės 

ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės 

sveikatos saugos ir kitais aktualiais aspektais 

EM AM, pajūrio 

savivaldybės 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

(Aplinkos ministerija, 

Energetikos 

ministerija); 

savivaldybių biudžetų; 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų; 

2030 

m. 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

įvertinus galimą neigiamą 

poveikį LR jūros rajono 

geros aplinkos būklės 

savybėms. Nuostata 

taikoma visoje 

akvatorijoje. 

 

kitų finansavimo 

šaltinių lėšomis 

597 

 

 

 

 

 

Nacionalinio saugumo 

sistemos stiprinimas ir 

krašto apsaugos (gynybos) 

poreikių užtikrinimas 

 

 

 

 

 

Sudaryti teisines prielaidas 

darniai integruoti krašto 

apsaugos (toliau – KA) 

erdvinius poreikius į 

susisiekimo, inžinerinių 

sistemų, kraštovaizdžio, 

aplinkos apsaugos sektorių 

plėtros programas 

T Nenustatyta Plėtros programose numatomos krašto apsaugos poreikius 

užtikrinančios priemonės 

KAM SM, EM, KM, 

AM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos 

2030 

m. 
 

Integruoti KA skirtus poreikius 

atspindinčius rodiklius į 

Lietuvos Respublikos teritorijos 

bendrojo plano sprendinių 

įgyvendinimo stebėsenos 

rodiklių sistemą siekiant stebėti 

poreikių įgyvendinimą jūroje ir 

žemyninėje dalyse 

S Nenustatyta Lietuvos Respublikos bendrojo plano sprendinių 

įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemoje įtraukti ir 

stebimi rodikliai, nusakantys poreikių įgyvendinimą 

jūroje ir žemyninėje dalyse 

AM KAM Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos 

2030 

m. 
 

Išlaikyti esamas karines 

teritorijas jūroje, sausumoje 

(tarp jų pakrantės zonoje) ir 

rezervuoti naujas teritorijas 

jūroje ir sausumoje KA 

erdviniams poreikiams 

E Nenustatyta Išlaikytos veikiančios esamos karinės teritorijos jūroje, 

sausumoje, pakrantės zonoje (išlaikyta esama Karinio 

poligono jūroje teritorija ir įsteigta nauja karinio mokymo 

teritorija (apie 500 km²) jūroje, rezervuota teritorija (750 

ha) Kairių karinio poligono plėtrai pakrantės zonoje) 

(pažymėta brėžiniuose Galimybių Lietuva 2030 m., 

Kompleksinė infrastruktūra ir teritorijų rezervavimas 

valstybės poreikiams, Atsakingai naudojama jūra ir 

pakrantė, taip pat išvardintuose brėžiniuose esančiose 

schemose). Parengti atitinkamo lygmens ir rūšies 

teritorijų planavimo dokumentai, identifikuotos ir 

rezervuotos naujos teritorijos jūroje ir sausumoje, TPD 

nustatytas funkcinis prioritetas KA veiklai naujose 

teritorijose (KA prioritetai pateikti Kompleksinė 

infrastruktūra ir teritorijų rezervavimas valstybės 

poreikiams, Atsakingai naudojama jūra ir pakrantė, 

Galimybių Lietuva 2030 m. brėžiniuose): 

KAM Savivaldybės Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos 

2030 

m. 
 

Kryptingai vystyti karinę jūrinę 

infrastruktūrą, skirtą LK 

kariniams laivams dislokuoti ir 

sąjungininkų kariniams laivams 

bei kroviniams priimti 

S Nenustatyta Pritaikyti jūrų uostų infrastruktūrą kariniam mobilumui 

išvystant išorinį jūrų uostą, bei Klaipėdos jūrų uosto 

infrastruktūrą 

KAM SM, KVJUD Europos Sąjungos, 

valstybės biudžeto, 

CEF Karinio mobilumo 

programos lėšos 

2030 

m. 
 

Įrengti naują karinį poligoną ir 

karinio mokymo teritorijas apie 

12 000 ha (120 km2) krašto 

apsaugos sistemos tikslams 

vakarinėje Lietuvos teritorijos 

dalyje 

S Nenustatyta Atlikta galimybių ir poreikio analizė (studija) dėl naujo 

karinio poligono ir karinio mokymo teritorijų įrengimo 

visoje Lietuvos teritorijoje. Analizės (studijos) išvadose, 

nustačius poreikį naujo karinio poligono ir karinio 

mokymo teritorijų įrengimui kitoje (nei vakarinė) 

Lietuvos dalyje, naujo karinio poligono ir karinio 

mokymo teritorijų įrengimas gali būti numatytas ir kitoje 

Lietuvos teritorijos dalyje. Įrengtos naujos karinio 

poligono ir karinio mokymo teritorijos (apie 12 000 ha 

(120 km2)) krašto apsaugos sistemos tikslams 

KAM Savivaldybės, 

VTPSI 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos 

2030 

m. 
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RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Esamose karinėse teritorijose 

statinius statyti pagal vystomų 

karinių pajėgumų poreikius ir 

reikalavimus 

S Nenustatyta Esamose karinėse teritorijose statinių statyba vykdoma 

užtikrinant karinių teritorijų pajėgumų poreikius ir 

reikalavimus. Objektų (inžinerinių statinių, įrenginių) 

įrengimui nustatytas tinkamas reglamentavimas 

(statomiems metalinių konstrukcijų statiniams (antenoms) 

aukštingumas reglamentuotas taip: Nemirsetoje – apie 45 

m, Kairių poligone – apie 90 m, Nidoje – apie 65 m, 

užtikrinant būtiną radaro apžvalgos lauką jūroje ir 

sausumoje) 

KAM Savivaldybės 

(Palangos m., 

Klaipėdos r., 

Neringos), 

VTPSI 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos 

2030 

m. 
 

600.1, 

597.4 

Lokalizuoti ir integruoti 

krašto gynybos erdvinius 

poreikius rengiant 

žemesnio lygmens 

teritorijų planavimo 

dokumentus 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizuoti dvi tinkamas 

teritorijas po 20 ha ploto šiose 

savivaldybėse: Šilalės r., 

Kelmės r., Telšių r., Rietavo, 

Kauno r. arba Kėdainių r., arba 

Ukmergės r. 

E Nenustatyta Krašto apsaugos poreikiams TPD sprendiniais numatytos 

2 teritorijos po 20 ha ploto 5-iose savivaldybėse 

KAM Savivaldybės 

(Šilalės r., 

Kelmės r., 

Telšių r., 

Rietavo, Kauno 

r. arba Kėdainių 

r., arba 

Ukmergės r.), 

VTPSI 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos 

2030 

m. 
 

600.2 Suplanuoti esamos teritorijos 

Klaipėdos r. savivaldybės 

Priekulės seniūnijoje, Kairių 

kaimo gyvenamojoje vietovėje 

plėtrą krašto apsaugos tikslams, 

plečiamos teritorijos plotas – 50 

ha su 400 m apsaugos zona; 

suplanuoti esamos teritorijos 

Radviliškio r. savivaldybės 

Linkaičių kaimo gyvenamosios 

vietovės teritorijoje plėtrą 

krašto apsaugos tikslams, 

plečiamos teritorijos plotas – 10 

ha su 400 m apsaugos zona; 

E Nenustatyta Krašto apsaugos tikslams TPD sprendiniais numatyta 

esamų teritorijų plėtra: 1. 50 ha ploto su 400 m AZ 

Klaipėdos r. sav. (Priekulės sen., Kairių k.); 2. 10 ha su 

400 m apsaugos zona Radviliškio r. sav. (Linkaičių k.)  

KAM Savivaldybės 

(Klaipėdos r. ir 

Radviliškio r.), 

VTPSI 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos 

2030 

m. 
 

600.3 Suplanuoti 14 vnt. teritorijų po 

100 ha ploto su 400 m. 

apsaugos zona šiose 

savivaldybėse: Plungės r., 

Rietavo, Raseinių r., 

Marijampolės, Alytaus r., 

Elektrėnų, Kėdainių r., Molėtų 

r., Anykščių r., Panevėžio r., 

Šiaulių r., Telšių r., Ukmergės 

r.; 

E Nenustatyta LT kariuomenės poreikiams TPD sprendiniais numatyta 

14 vnt. teritorijų po 100 ha ploto su 400 m AZ  13-oje 

savivaldybių 

KAM Savivaldybės 

(Plungės r., 

Rietavo, 

Raseinių r., 

Marijampolės, 

Alytaus r., 

Elektrėnų, 

Kėdainių r., 

Molėtų r., 

Anykščių r., 

Panevėžio r., 

Šiaulių r., 

Telšių r., 

Ukmergės r.), 

VTPSI 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos 

2030 

m. 
 

600.4 Suplanuoti 10 ha ploto teritoriją 

antenų laukui Klaipėdos 

apskrityje (Palangos m.); 

E Nenustatyta LT kariuomenės poreikiams TPD sprendiniais numatyta 

10 ha ploto teritorija antenų laukui Klaipėdos apskrityje 

(Palangos m.) 

KAM Savivaldybė 

(Palangos m.), 

VTPSI 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos 

2030 

m. 
 

600.5 Suplanuoti naujas KA tikslams 

skirtas 2 teritorijas po 5 ha 

ploto pasienio ruožuose 

Smalininkai–Jurbarkas–

Sintautai (Jurbarko r. sav.) ir 

E Nenustatyta LT kariuomenės poreikiams TPD sprendiniais numatytos 

2 teritorijos po 5 ha pasienio ruožuose Jurbarko r. ir 

Vilniaus r. savivaldybėse 

KAM Savivaldybės 

(Jurbarko r. ir 

Vilniaus r.), 

VTPSI 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos 

2030 

m. 
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Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Medininkai–Kalveliai–

Lavoriškės (Vilniaus r. sav.); 

600.6 Suplanuoti Šventosios jūrų 

uoste 2 ha ploto ir 100 m 

krantinę Lietuvos kariuomenės 

poreikiams; 

E Nenustatyta LT kariuomenės poreikiams TPD sprendiniais numatyta 2 

ha ploto teritorija ir 100 m krantinė 

KAM Savivaldybė 

(Palangos m. 

sav.), ŠJUD, 

VRM 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos 

2030 

m. 
 

600.7 Suplanuoti teritorijas Lietuvos 

kariuomenės antenoms 3 

teritorijas po 12 arų ploto ir 1 

teritoriją 1,5 ha ploto Šilalės r., 

Ukmergės r. savivaldybėse su 

padidinto aukštingumo 

reglamentais metalinių 

konstrukcijų inžineriniams 

statiniams 

E Nenustatyta Parengti/pakeisti/pakoreguoti TPD, numatantys padidinto 

aukštingumo reglamentus metalinių konstrukcijų 

inžineriniams statiniams Šilalės r. ir Ukmergės r. 

savivaldybėse 

KAM Savivaldybės 

(Šilalės r. ir 

Ukmergės r.), 

VTPSI 

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos 

2030 

m. 
 

 
Rengiant, keičiant, koreguojant 

teritorijų planavimo 

dokumentus, rengiant regionų 

plėtros planus ir programą 

pasienio teritorijose, įvertinti 

pasienio juostos ribas [...], 

valstybės sienos apsaugos 

objektų ir įrenginių apsaugos 

zonas [...], pasienio ruožo ir 

valstybės sienos apsaugos 

zonos ribas, [...], bei šiose 

teritorijose taikomas 

papildomas sąlygas. Tam tikri 

ūkinės ir kitos veiklos vykdymo 

aspektai teritorijose, esančiose 

prie valstybės sienos, apibrėžti 

(nustatomi) ir dvišalėse 

sutartyse dėl valstybės sienos 

teisinio režimo. 

S Nenumatyta Parengti/pakeisti/koreguoti TPD, regionų plėtros planai ir 

programa pasienio teritorijose parengti/atnaujinti 

įvertinant papildomas sąlygas pasienio teisinio režimo 

galiojimo teritorinėse ribose 

KAM Savivaldybės, 

VTPSI 

Tęstinės lėšos 2030 

m. 
 

602 Vadovaujantis LR BP 

koncepcijos II skirsnio 

„Lietuvos strateginiai 

objektai“ nuostatomis, 

siekiant šalies integracijos 

į globalias ekonomines, 

kultūrines, infrastruktūros 

ir Europos saugumo 

struktūras tikslų, stiprinant 

šalies kultūrinę raišką 

įgyvendinti laikotarpiu 

2030 m. ir / ar sudaryti 

prielaidas įgyvendinti 

vėliau strategiškai 

svarbius projektus ir / ar 

objektus, pateikiamus 

sąrašu 2 priede, 

pažymėtus brėžinyje 

„Kompleksinė 

infrastruktūra ir teritorijų 

rezervavimas valstybės 

Taikyti 2 PRIEDO  1.1 punkto 

priemones, 604, 605 sprendinių 

priemones   

       
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

poreikiams“ pavadinimu 

„strateginiai objektai“, ir 

rezervuoti šių projektų 

objektams reikalingas 

teritorijas – teritorijas 

rezervuotas valstybės 

poreikiams. 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Projektas „Rail Baltica“ Taikyti 243, 244 punktų 

priemones 

       
 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Rytų–Vakarų transporto 

koridoriaus Lietuvos 

dalies projektas 

(Klaipėdos valstybinio 

jūrų uosto, kelių, 

geležinkelių 

infrastruktūros 

kompleksas) 

Taikyti 223.2 p., 228 p., 229 p., 

236 p., 237 p., 241 p., 242 p., 

249 p., 252 p., 263 p., 264 p., 

271 p. sprendinių priemones 

       
 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Projektas „Via Baltica“ Taikyti 223.1 punkto priemones 
       

 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Klaipėdos valstybinio jūrų 

uosto plėtra 

Taikyti 271,272, 249, 571 

punktų priemones 

       
 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Nacionalinės koncertų 

salė „Tautos namai“ 

Taikyti 174, 177 punktų 

priemones 

       
 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Nacionalinė filmoteka su 

regioninės filmotekos 

padaliniu Palangoje 

Taikyti 174, 175, 178, 184 

punktų priemones 

       
 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Sapiegų rūmų kultūros 

pažinimo centras 

Taikyti 178, 184 punktų 

priemones 

       
 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Kauno centrinio pašto 

aktualizavimas įkuriant 

Lietuvos architektūros 

centrą 

Taikyti 173, 174 punktų 

priemones 

       
 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Veikiančių LEZ ir 

pramonės parkų vystymas 

Taikyti 203 punkto priemones 
       

 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Kauno, Klaipėdos, 

Akmenės LEZ ribų 

plėtimas 

Taikyti 203 punkto priemones 
       

 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Naujų teritorijų 

stambioms investicijoms 

pritraukti kūrimas 

Taikyti 203 punkto priemones 
       

 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

Vilniaus, Kauno 

regionuose 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Naujų pramoninių 

teritorijų Vilniaus, Kauno, 

Klaipėdos, Panevėžio ir 

Alytaus regionuose 

kūrimas 

Taikyti 203 punkto priemones 
       

 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Vilniaus ir Kauno VLC 

vystymo projektai 

(pritaikymas logistikos, 

sandėliavimo ir gamybos 

veikloms) 

Taikyti 203 punkto priemones 
       

 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Pramoninio parko 

Kruonio HAE teritorijoje 

sukūrimas 

Parengti galimybių studiją, 

įvertinančią pramoninio parko 

Kruonio HAE teritorijoje 

sukūrimo realų poreikį ir 

ekonominį pagrįstumą. Studijos 

parengimą  įtraukti į EIM 

rengiamus plėtros programų 

priemonių planus. 

S Nenustatyta Parengta galimybių studija, įvertinanti pramoninio parko 

Kruonio HAE teritorijoje sukūrimo realų poreikį ir 

ekonominį pagrįstumą 

EIM 
 

Tęstinės lėšos 2030 

m. 
 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Dujotiekių jungtis tarp 

Lenkijos ir Lietuvos 

(projekto dalis Lietuvos 

Respublikos teritorijoje) 

Taikyti 320 punkto priemones 
       

 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Vilniaus ir Kauno miestų 

centralizuoto šilumos 

tiekimo ūkio 

modernizavimo, įrengiant 

vietinius ir 

atsinaujinančius energijos 

išteklius naudojančias 

kogeneracines elektrines, 

projektai 

Taikyti 315 punkto 1 priemonę 
       

 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos 

sistemos sujungimas su 

kontinentinės Europos 

elektros tinklais darbui 

sinchroniniu režimu 

Taikyti 308 punkto priemones 
       

 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Vėjo jėgainių jūroje 

prijungimo prie 

žemyninės dalies 

projektas (objektas) 

Taikyti 310 punkto priemones 
       

 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Lietuvos kariuomenės 

karinių poligonų ir karinio 

mokymo teritorijų, 

esančių Jonavos, 

Kaišiadorių ir Švenčionių 

rajono savivaldybėse 

išplėtimo projektas 

Taikyti 597 punkto priemones 
       

 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Naujo poligono ir karinio 

mokymo teritorijų 

įrengimas apie 12 000 ha 

(120 km2) krašto 

Taikyti 597 punkto priemones 
       

 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

apsaugos sistemos 

tikslams 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Lietuvos kariuomenės 

Kairių karinio poligono ir 

karinio mokymo teritorijų 

išplėtimas iki 750 ha 

krašto apsaugos sistemos 

tikslams 

Taikyti 597 punkto priemones 
       

 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Giluminis radioaktyviųjų 

atliekų atliekynas  

 (projektas) 

Taikyti 456 punkto priemones 
       

 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Strateginė partnerystė – 

Vilnius–Kaunas 

(projektas) 

Taikyti 27, 95, 96 98-101, 

405.1 punktų priemones 

       
 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Strateginė partnerystė – 

Šiauliai–Panevėžys 

(projektas) 

Taikyti 27, 95, 96, 105, 106, 

405.2 punktų priemones 

       
 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Strateginė partnerystė – 

Didžioji Klaipėda 

(projektas) 

Taikyti 27, 95, 102-104, 405.3 

punktų priemones 

       
 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Strateginė partnerystė – 

Sūduvos nacionalinis 

parkas (projektas) 

Taikyti 379 punkto priemones 
       

 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Transeuropinio IX B 

transporto koridoriaus, 

geležinkelio ruožo, 

Klaipėdos miesto 

aplinkkelis, jungiantis 

koridorių nuo Kretingos 

rajono ribos iki 

Draugystės geležinkelio 

stoties, Klaipėdos mieste 

Taikyti 249 p. ir 263 p. 

priemones 

       
 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Esamų tarptautinių 

Vilniaus, Kauno ir 

Palangos oro uostų 

modernizavimo ir procesų 

efektyvinimo, 

orientuojantis į keleivių 

bei skrydžių krypčių 

skaičiaus didinimą, 

įgyvendinimas 

Taikyti 266 punkto priemones 
       

 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Naujas tarptautinis oro 

uostas tarp Vilniaus ir 

Kauno miestų (projektas) 

Taikyti 267 punkto priemones 
       

 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Tarptautinio Šiaulių 

karinio oro uosto 

išlaikymas bei stiprinimas, 

orientuojantis į krovinių 

gabenimą oro transportu ir 

Taikyti 268 punkto priemones 
       

 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

užtikrinant tam reikalingą 

infrastruktūrą 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Veikiančių civilinių 

aerodromų plėtra, siekiant 

juos panaudoti tarptautinio 

ir vietinio susisiekimo, 

sporto ir pramoginiams 

tikslams 

Taikyti 269 punkto priemones 
       

 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

KVJU pajėgumų ir 

susisiekimo 

infrastruktūros sausumoje 

gerinimas ir plėtra 

Taikyti 271 punkto priemones 
       

 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Sausumos transporto 

infrastruktūros vystymas 

Taikyti 223 punkto priemones 
       

 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Išorinio giliavandenio 

uosto (Melnragės ir 

Būtingės alternatyvų) 

plėtros iki 2050 m. 

galimybių užtikrinimas 

Taikyti 571, 271 punktų 

priemones 

       
 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Tarptautino vidaus 

vandenų kelio E41 

Kaunas–Klaipėda 

(Nemuno upė ir Kuršių 

marios) ir kitų susijusių 

vandenų kelių išvystymas 

ir pritaikymas krovinių 

transportavimui 

Taikyti 274 punkto priemones 
       

 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Keleivinės ir pramoginės 

laivybos visuose vidaus 

vandenų keliuose bei 

laivybai tinkamuose 

vandens telkiniuose 

vystymas  

Taikyti 274 punkto priemones 
       

 

2 

PRIEDAS.  

1.1 

punktas 

Karaliaus Vilhelmo 

kanalo pritaikymas 

krovininei laivybai 

Taikyti 276 punkto priemones 
       

 

604 Teritorijos rezervuotos 

valstybės poreikiams turi 

būti pažymėtos žemesnio 

lygmens kompleksiniuose 

ir specialiojo teritorijų 

planavimo dokumentuose, 

juos rengiant, keičiant ar 

koreguojant. Konkretūs 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės sprendimai 

planuojant ir pripažįstant 

projektus valstybei 

svarbiais, planavimo 

organizatoriaus 

sprendimai apie 

planavimo pradžią, SPAV 

Užtikrinti, kad teritorijos LR 

BP sprendiniais rezervuotos 

valstybės poreikiams būtų 

pažymėtos žemesnio lygmens 

kompleksiniuose ir specialiojo 

teritorijų planavimo 

dokumentuose 

E Nenustatyta Teritorijos LR BP sprendiniais rezervuotos valstybės 

poreikiams pažymėtos žemesnio lygmens 

kompleksiniuose ir specialiojo teritorijų planavimo 

dokumentuose 

AM, 

savivaldyb

ės, VTPSI 

 
Tęstinės lėšos 2030 

m. 
 



 
LR BP 

sprendini

ų tekstinės 

dalies 

punkto 

numeris 

 
Sprendinys 

 
Priemonės pavadinimas 

 
Priemon

ės 

pobūdis 

(S - 

strategi

nis, E- 

erdvinis, 

T- 

teisėkūr

os, K- 

kita) 

 
Priemonės 

sąsaja su kitais 

dokumentais 

 
Laukiamo rezultato trumpas aprašymas 

 
Priemonė

s 

atsakingi 

vykdytoja

i (kai kur 

išvardintos 

kelios 

atrenkamos 

pagal 

kompetenciją. 

Pvz. pagal 

kompetenciją 

už tam tikrą 

PPV 

(UNESCO) 

objektą, 

atsakingos už 

saugomą KPO.) 
 

 

 
Rekomenduoja

mi kiti 

vykdytojai 

 
Finansavimo šaltiniai 

Priem

onių 

įgyven

dinimo 

termin

ai 

RŪMŲ PASTABOS IR PASIŪLYMAI: 

procedūras ir išvadas, 

žemės plotus, paimamus 

visuomenės poreikiams, 

paėmimo terminai ir 

tvarka, informacija apie 

statybos etapus bus 

viešinama teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

605 Teritorijos, rezervuotos 

valstybės poreikiams – 

preliminari informacija 

viešojo administravimo 

subjektams, 

investuotojams, žemės ir 

miško savininkams, 

kitiems suinteresuotiems 

fiziniams ir juridiniams 

asmenims apie valstybės 

poreikius ir ketinimus 

teritorijose, susietose su 

Valstybei svarbiais 

projektais. Valstybės 

institucijos ir viešojo 

administravimo subjektai 

privalo vadovautis šia 

informacija priimant 

sprendimus dėl savo, 

pavaldžių įmonių, įstaigų 

ir organizacijų veiklos 

rezervuotose teritorijose, 

siejamos su investicijomis 

į nekilnojamąjį turtą, 

infrastruktūrą, gamybą ar 

gavybą. Viešojo 

administravimo subjektai 

privalo informuoti 

privačius investuotojus, 

fizinius ir juridinius 

asmenis apie galimas 

rizikas plėtojant 

nekilnojamąjį turtą 

rezervuotose valstybės 

poreikiams teritorijose. 

Užtikrinti, kad rengiant 

teritorijų planavimo 

dokumentus būtų atliktos teisės 

aktais reglamentuotos viešojo  

informavimo procedūros.  

T Nenustatyta Užtikrinamas tinkamas visuomenės informavimas apie 

rengiamus teritorijų planavimo dokumentus. 

AM, 

savivaldyb

ės, VTPSI 

 
Tęstinės lėšos 2030 

m. 
 

 2 
 3 
 4 


