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SANTRUMPOS 

AEI  

ANGI 

Atsinaujinantys energijos ištekliai 

Atsinaujinantys ir neatsinaujinantys gamtos ištekliai 

AO Aplinkos oras 

D Dirvožemis 

DR Darbo rinka 

EBPO Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

ES Europos Sąjunga 

FI / EG Finansiniai ištekliai ir ekonominė gerovė 

GK Gamtinis karkasas 

IA Inžinerinė aplinka 

IEZ Išskirtinė ekonominė zona 

ITS Intelektinės transporto sistemos 

JTO Jungtinių Tautų organizacija 

KK Klimato kaita 

KP Kraštovaizdis ir paveldas 

LEZ Laisvoji ekonominė zona 

LR BP Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas 

MMA Minimalus mėnesinis atlyginimas 

MOB Mobilumas 

NBBĮ Natūralios buveinės ir biologinė įvairovė 

NKP  Nekilnojamas kultūros paveldas 

PAV Poveikio aplinkai vertinimas 

R. SAV. Rajono savivaldybė 

SPAV Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 

TEV Transporto ekonominė veikla 

TUI Tiesioginės užsienio investicijos 

UA Urbanistinė aplinka 

VK Vandens kokybė 

ŠESD Šiltnamio efektą sukeliančios dujos 

ŽSG Žmonių sveikata ir gerovė 
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ĮVADAS 

STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS (SPAV) atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtintu „Planų ir programų strateginio 
pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu“ rengiant teritorijų bendruosius planus jų koncepcijos 
stadijoje. Vertinimo objektas yra ilgos trukmės strateginis dokumentas – Lietuvos Respublikos teritorijos 
bendrojo plano (toliau – LR BP) koncepcinės nuostatos ir alternatyvos, pateiktos SPAV rengėjui. 
Vertinimo metodai, aspektai ir aplinkos komponentai pasirenkami atitinkantys vertinamo dokumento 
strateginį lygmenį, taip pat nurodyti pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje.  

SPAV procedūros atliekamos šalies viduje, taip pat tarpvalstybiniu lygmeniu, siunčiant tam reikalingą 
SPAV medžiagą šalims – ES valstybėms narėms ir kitoms šalims, nurodytoms aukščiau nurodytame 
tvarkos apraše.  

SPAV KONTEKSTAS | Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) yra rengiamo LR BP 
įgyvendinimo galimų pasekmių aplinkai nustatymo ir vertinimo procesas. Remiantis LR Vyriausybės 
nutarimu patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo III 
skyriaus 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 punktais, SPAV turi būti atliktas, kai „rengiamas planas ar programa, skirti 
pramonės, energetikos, transporto, telekomunikacijų, turizmo, žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės, 
vandens ūkio plėtrai, atliekų tvarkymui, specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, detalusis planas ar 
žemės valdos projektas, kuris nustato ūkinės veiklos, įrašytos į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 priedus, vystymo pagrindus ir kuris rengiamas 
didesniam nei 10 kv. kilometrų plotui“, „rengiamas ar keičiamas bendrasis planas“, „plano įgyvendinimas 
susijęs su „Natura 2000“ teritorijomis ar „Natura 2000“ teritorijų artima aplinka ir Valstybinė saugomų 
teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos aplinkos ministro nustatyta tvarka nustato, kad tokio plano 
ar programos įgyvendinimas (atskirai ar kartu su kitais planais) gali turėti reikšmingų pasekmių „Natura 
2000“ teritorijoms. „Natura 2000“ teritorijų artima aplinka – plano įgyvendinimo vietovė, tiesiogiai 
besiribojanti su „Natura 2000“ teritorija arba esanti netoli jos, jeigu dėl gamtinių ryšių tarp vietovių arba 
dėl ūkinės veiklos masto tikėtina, kad numatomas įgyvendinti planas ar programa gali neigiamai paveikti 
„Natura 2000“ teritorijos vientisumą ar joje saugomas natūralias buveines ar rūšis“.  

LR BP SPAV proceso dalyviai:  

 Bendrojo plano rengimo organizatorius – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.  

 Konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro įvairių institucijų atstovai (Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės saugomų 
teritorijų tarnybos, Valstybinės miškų tarnybos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, 
Aplinkos apsaugos agentūros, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos, Energetikos ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Vidaus 
reikalų ministerijos, Žemės ūkio ministerijos).  

 LR BP rengimo koordinavimo komisija (toliau – koordinavimo komisija), kurią sudaro ministerijų 
atstovai.  

 Visuomenė.  

SPAV subjektai teikia išvadas dėl LR BP koncepcijos sprendinių ir SPAV dokumentų kokybės 
vadovaudamiesi Tvarkos aprašo nuostatomis. Konsultacinė darbo grupė bei visuomenė procese 
dalyvauja kitomis – ne SPAV subjektų teisėmis. Konsultacinės darbo grupės nariai teikia informaciją bei 
konsultacijas LR BP organizatoriui ir LR BP rengėjams. Visuomenė gali teikti pastabas ir pasiūlymus dėl 
SPAV ataskaitos ir plano projekto. Koordinavimo komisija priima parengtus LR BP sprendinius — 
valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptis ir teritorijų naudojimo funkcinius prioritetus. Sprendiniai 
turi būti pasirenkami ir priimami remiantis SPAV ataskaitos išvadomis.   
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BENDROJI INFORMACIJA 

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.  

LR BP RENGĖJAS | UAB „TAEM URBANISTAI“.  

STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO RENGĖJAS | UAB „CIVITTA“ ir UAB „PLENTPROJEKTAS“.  

SPAV tikslai: 

 Nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas plano įgyvendinimo pasekmes aplinkai. 

 Sieti vertinimą su aplinkos apsaugos ir pagrindiniais darnaus vystymosi aspektais: ekonominiu, 
socialiniu, ekologiniu. Kultūrinis aspektas integruojamas į minėtus pagrindinius aspektus.  

 Užtikrinti, kad bus konsultuojamasi su atsakingomis už aplinkos apsaugą valstybės ir savivaldybių 
institucijomis, įstaigomis ir visuomene. 

 Užtikrinti, kad organizatorius turės išsamią informaciją apie galimas reikšmingas plano 
įgyvendinimo pasekmes aplinkai ir atsižvelgs į ją.  

SPAV atliekamas šiais principais:  

 Identifikuojamos ir lyginamos LR BP keitimo koncepcijoje siūlomos alternatyvos.  

 Išanalizuojamas rengiamas planavimo dokumentas ir pasiūloma palankiausia alternatyva 
aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi aspektų atžvilgiu.  

 Užtikrinamas dialogas tarp rengiamo planavimo dokumento rengėjų, suinteresuotų valstybės 
institucijų bei visuomenės.  

Tinkamai atliekamas SPAV padeda užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos lygį, pagerina rengiamo LR BP 
kokybę, padidina sprendimų priėmimo efektyvumą, padeda identifikuoti naujos plėtros alternatyvas ir 
padeda išvengti klaidingų sprendimų.  

SPAV yra prevencinis aplinkos apsaugos instrumentas, todėl vienas iš svarbiausių jo principų – užtikrinti, 
kad planavimo dokumento rengimo organizatorius turėtų išsamią ir patikimą informaciją apie galimas 
reikšmingas įgyvendinimo pasekmes planuojamos teritorijos aplinkai kuo ankstyvesnio planavimo metu. 
Pagrindinis reikalavimas integruojant SPAV į teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesą yra 
užtikrinti, kad jis bus atliekamas prieš priimant ir / arba tvirtinant LR BP koncepciją, kai dar nėra vėlu 
nagrinėti ir rinktis tinkamiausią sprendinių alternatyvą. Tai leis pasiūlyti reikiamas prevencines ir 
kompensacines priemones galimoms neigiamoms pasekmėms išvengti ir / ar sumažinti bei parinkti 
geriausius sprendimus jų plėtojimui bei įgyvendinimui.  

Vertinimo principai 

SPAV BENDRIEJI PRINCIPAI | Remiantis EBPO SPAV rengimo gairėmis (angl. Applying Strategic 
Environmental Assessment: good practice guidance for development co-operation), siekiant tobulinti 
politikos formavimą, planavimą ir sprendimų priėmimo procesą, SPAV procesas turi: 

 Nustatyti aiškius tikslus.  

 Atsižvelgti ir įvertinti esamas politikos ir planavimo struktūras.  

 Turi būti lankstus, pasikartojantis ir vykdomas atsižvelgiant į aplinkos pokyčius bei kontekstą.  

 Išnagrinėti siūlomų alternatyvų poveikį bei rizikas, atsižvelgiant į darnumo tikslus, principus ir 
kriterijus.  

 Pateikti aiškų vienos ar kitos alternatyvos pasirinkimo pagrindimą, įvertinus aplinkosauginių, 
ekonominių bei socialinių tikslų kompromisą.  



 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO STRATEGINIS PASEKMIŲ 
APLINKAI VERTINIMAS  

13 

 

 

 Atsižvelgti į galimus ryšius ir sąsajas tarp aplinkos, socialinių ir ekonominių raidos aspektų bei 
galimus kompromisus tarp jų.  

 Įtraukti pagrindinius suinteresuotus subjektus ir skatinti visuomenės dalyvavimą.  

 Įtraukti ir vadovautis kokybės užtikrinimo sistemos principais.  

 Užtikrinti viso proceso skaidrumą ir rezultatų viešinimą.  

 Būti ekonomiškai efektyvus.  

 Skatinti rezultatų stebėjimą ir nuolatinę peržiūrą jau pasibaigus SPAV procedūroms.  

 Ne tik užtikrinti efektyvią dokumento rengimo eigą, bet ir ugdyti gebėjimus naudoti SPAV 
rezultatus.  

Siekiant efektyviau organizuoti SPAV rengimo procesą, bus atsižvelgta į tai, kad: 

 Strateginis planavimas nėra linijinis procesas, o cikliškas ir į rezultatus orientuotas procesas, kurį 
veikia įvairios suinteresuotos grupės su skirtingais interesais ir darbotvarkėmis; ypatingai svarbu 
tas intencijas suvokti ir ieškoti galimybių inicijuoti naujas partnerystes ir bendrus projektus.  

 Sąsajos ir ryšiai tarp alternatyvių galimybių ir poveikio aplinkai dažnai yra netiesioginės, todėl jos 
turi būti suformuluotos atsižvelgiant į visas suinteresuotas grupes (pvz., politikus, valstybės 
institucijas ir kitas suinteresuotas grupes). Vienas iš būdų tai padaryti yra susieti poveikį aplinkai 
su jiems aktualiais politikos prioritetais.  

 Įvertintas 2017 lapkričio 13 d. LRV Strateginių projektų portfelio komisijos posėdyje buvo 
patvirtintas Projektas „Naujo strateginio planavimo dokumentų sistemos modelio, sudarančio 
sąlygas integruoti strateginio, regioninio ir teritorinio planavimo procesus, parengimas ir 
strateginio planavimo dokumentų sistemos optimizavimas“, kuris įsigalios nuo 2021 m.  

 Strateginiai klausimai nėra sprendžiami atliekant vienkartinę analizę; svarbus dinamiškas ir 
tvarus požiūris, nes politika formuojama ir strategijos įgyvendinamos nuolat. 

Vertinimas  

LR BP koncepcijoje tiek I-osios, tiek II-osios alternatyvos atveju numatomi bendri LR teritorijos funkciniai 
prioritetai / kryptys, vertinamas teritorijų vystymo principas, tačiau ne kiekybinė jo raiška. Nėra žinomi 
LR teritorijos vystymo sprendiniai, jų mastas, technologinės ar vietos alternatyvos – toks neapibrėžtumas 
objektyviai sąlygoja, kad SPAV negali būti paremtas kiekybiniais vertinimo kriterijais, o vienas iš 
pagrindinių vertinimo metodų bus susijęs su ekspertiniu vertinimu. Siekiant eliminuoti tokio vertinimo 
subjektyvumą, susijusį su asmeninėmis SPAV ekspertų nuomonėmis, požiūriais ir kompetencijomis, 
ekspertinis vertinimas bus papildytas ir kitais vertinimo metodais: daugiakriterinė analize, pasekmių 
matricomis (lentelėmis), scenarijų metodu.  

SPAV vertinimas atliekamas remiantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos 
aprašu, EBPO SPAV rengimo gairėmis, Europos teritorijų planavimo stebėjimo tinklo (ESPON) 
rekomendacijomis, atsižvelgiant į reikalaujamas tokio vertinimo rengimo, derinimo ir viešinimo 
procedūras.  

VERTINIMO TURINYS | Vertinimas atliekamas pagal temas. Vertinant tiek I-ąją, tiek II-ąją alternatyvas, 
SPAV atliekamas išskiriant erdvinių struktūrų (7 skyriai) ir strateginių objektų temas.  

Vertinamos erdvinių struktūrų temos:  

 Urbanistinė sistema ir jos struktūra.  

 Paslaugų pasiskirstymas urbanistinėje struktūroje.  

 Susisiekimo sistema ir mobilumas.  

 Inžinerinės sistemos.  

 Erdvinės ekonominės struktūros.  
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 Ekosistemos / ekologinio kompensavimo sistema (gamtinis karkasas, gamtinis karkasas (jūrinė 
dalis), saugomos teritorijos).  

 Išteklių sistema (gamtiniai ir kultūriniai ištekliai, žemės gelmių ištekliai, bioprodukciniai žemės 
ūkio ištekliai, bioprodukciniai miškų ištekliai, jūriniai ištekliai, rekreaciniai ištekliai).  

Strateginiai objektai, kuriems planuojama atlikti pasekmių aplinkai vertinimą, yra tie objektai, kuriuos LR 
BP koncepcijos rengėjai siūlo įtraukti kaip naujus planuojamus objektus, kuriems tikslinga suteikti 
valstybei svarbaus projekto statusą. Tarp tokių strateginių objektų minimi:  

 Projektas „Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimas su kontinentinės 
Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu“ (Pripažintas ypatingos valstybinės svarbos 
projektu Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės 
Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymu, patvirtintu LR Seimo 2012 m. 
birželio 12 d. nutarimu Nr. XI-2052.  

 Vėjo elektrinių jūroje prijungimo prie žemyninės dalies projektas.  

 Apie 12 000 ha rezervinė teritorija krašto apsaugos sistemos tikslams vakarinėje Lietuvos 
teritorijos dalyje (pirmenybė teikiant Šilalės, Kelmės, Telšių ar Rietavo r. sav. teritorijoms).  

 Iki 900 ha rezervinė teritorija krašto apsaugos sistemos tikslams Klaipėdos apskrityje, Kairiuose.  

 Planuojamas oro uostas.  

 Išorinis giliavandenis jūrų uostas.  

VERTINIMO ASPEKTAI | Kiekviena aukščiau pateikta tema vertinama aplinkos apsaugos ir darnaus 
vystymosi aspektais. Darnaus vystymosi aspektai apima ekonominės-makroekonominės raidos, 
socialinės ir kultūrinės raidos bei gamtinės aplinkos raidos aspektus.  

VERTINIMO KOMPLEKSIŠKUMAS | Rengiant LR BP SPAV ataskaitą, vertinimo kompleksiškumą užtikrins 
struktūrų tarpusavio sinergijų analizė per aplinkos komponentų ir pasekmių jiems tarpusavio sąveiką, 
naujų problemų identifikavimas (tiek sektorinių, tiek tarpsektorinių), bendri pasiūlymai ir 
rekomendacijos. Vertinant kiekvieną iš temų pasirinktais aspektais, atsižvelgiama į tokius teritorinius 
elementus kaip intensyvios urbanizacijos branduoliai, agrarinės teritorijos, jūra ir pakrantė, natūralios 
teritorijos (santykinai).  

VERTINIMO PROCESAS | Vertinimo metu bus atliekamas pasekmes galimai patirsiančios aplinkos 
suskirstymas į vertinimo komponentus. Pasitelkus ekspertų komandą, konsultuojantis su pagrindiniais 
vertinimo subjektais, buvo išskirta 14 vertinamų aplinkos komponentų (žr. apačioje). Komponentai 
vertinami pagal teritorinius elementus, kuriuos atspindi pamatiniai siekiai: 

 Sėkmingi, socialūs ir tvarūs miestai (intensyvios urbanizacijos branduoliai) (1). 

 Ekologiškas, ekonomiškas (tausojantis) žemės ūkis ir gyvybingos kaimo vietovės (agrarinės 
teritorijos) (2). 

 Gamtinės teritorijos – ekologinio balanso pagrindas (natūralios teritorijos (santykinai)) (3). 

 Atsakingai naudojama jūra ir pakrantė (jūra ir pakrantė) (4). 

Siekiant įvertinti alternatyvų pasekmes vertinamiems komponentams, buvo identifikuoti tikslai, 
atspindintys teritorinius elementus (pamatinius siekius). Daliai vertinamų erdvinių struktūrų temų buvo 
identifikuoti tikslai, sietini ne su konkrečiu teritoriniu elementu, o bendrai su visa šalies teritorija. Tai 
tam tikros bendrosios nuostatos (tikslai), kurioms suteiktas „0” klasifikatorius.  

Pasekmių nustatymas 

VERTINAMI APLINKOS KOMPONENTAI | Pasitelkus ekspertų komandą, atsižvelgiant į LR BP numatomų 
koncepcinių alternatyvų mastą ir pobūdį, galimas reikšmingas jų sąlygojamas pasekmes aplinkai aplinkos 
apsaugos, socialiniais, ekonominiais, makroekonominiais ir kultūriniais aspektais, taip pat atsižvelgiant į 
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SPAV subjektų kompetencijos sritis bei konsultuojantis su pagrindiniais vertinimo subjektais, buvo 
išskirta 14 vertinamų aplinkos komponentų, kurie aktualūs vertinant raidą skirtingais aspektais: 

 Ekonominės-makroekonominės raidos komponentai:  

‒ Transporto ekonominė veikla. 

‒ Darbo rinka. 

‒ Inžinerinė aplinka. 

‒ Finansiniai ištekliai / ekonominė gerovė. 

 Socialinės-kultūrinės raidos komponentai:  

‒ Mobilumas. 

‒ Žmonių sveikata ir gerovė. 

‒ Urbanistinė aplinka. 

 Gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) komponentai:  

‒ Kraštovaizdis ir paveldas. 

‒ Natūralios buveinės ir biologinė įvairovė. 

‒ Atsinaujinantys ir neatsinaujinantys gamtos ištekliai. 

 Aplinkosaugos komponentai:  

‒ Vandens kokybė. 

‒ Dirvožemis. 

‒ Aplinkos oras. 

‒ Klimato kaita. 

PAV. 1: VERTINIMO STRUKTŪRA 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

PASEKMIŲ POBŪDIS IR REIKŠMINGUMAS | Nagrinėjant aukščiau išvardintus komponentus, įvertintos galimos 
reikšmingos alternatyvų įgyvendinimo pasekmės aplinkai (teigiamos ir neigiamos) bei atsižvelgta į jų 
pobūdį:  

 Tikėtinos reikšmingos teigiamos pasekmės (++). 
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 Tikėtinos nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (+). 

 Reikšmingų pasekmių nebus arba tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+).  

 Pasekmės nereikšmingos arba tikėtinos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės (0 arba +/-).  

 Reikšmingų pasekmių nebus arba tikėtinos mažo reikšmingumo neigiamos pasekmės (0/-).  

 Tikėtinos mažo reikšmingumo neigiamos pasekmės (-). 

 Tikėtinos reikšmingos neigiamos pasekmės (--). 

KITOS PASEKMIŲ SAVYBĖS IR KATEGORIJOS | Nagrinėjamos pasekmės gali būti: 

 Tiesioginės, netiesioginės. 

 Kaupiamosios. 

 Sąveikaujančios (sinergetinės).  

 Skirtingos trukmės (ilgalaikės (nuolatinės), vidutinės trukmės, trumpalaikės (laikinos)).  

 Grįžtamos arba negrįžtamos pasekmės. 

 Skirtingos pasireiškimo tikimybės (didelės, vidutinės, mažos).  

 Skirtingo erdvinio masto (atsižvelgiant į pasekmes patirsiančią teritoriją – nacionalinis, regioninis 
lygmenys).  

 Tarpvalstybinio masto (galinčios reikšmingai paveikti kitos šalies aplinką).  

Aukščiau pateiktos pasekmių savybės įvardinamos tik tuose vertinimuose, kuriuose įmanoma aiškiai jas 
identifikuoti. 

EKSPERTINIS VERTINIMAS | Tai – apibendrinta ekspertų grupės nuomonė, kurios gavimui pritaikomos 
specialistų-ekspertų žinios, patirtis ir intuicija. Ekspertinio vertinimo metodas – tai procedūra, leidžianti 
suderinti atskirų ekspertų nuomones ir suformuoti bendrą sprendimą. Šis metodas yra ypač tinkamas 
rengiant LR BP SPAV, nes šiuo atveju yra labai sudėtinga arba praktiškai neįmanoma pritaikyti 
objektyvius skaičiuojamuosius ar empirinio tyrimo metodus. Ekspertinio vertinimo metodai pagrįsti 
intuityviais ir loginiais problemų analizės metodais, išskiriant ir analizuojant svarbiausių pasekmių 
reikšmingumą ir jų pobūdį. Ekspertiniam vertinimui taikomi kokybiniai ir kiekybiniai vertinimo rodikliai, 
jis gali būti pagrįstas:  

 Analogais. 

 Moksliniais tyrimais. 

 Moksliniais straipsniais. 

 Teisės aktais, normomis, strateginiais dokumentais. 

Ekspertiniam vertinimui naudojami tokie grupiniai vertinimo metodai kaip kelių ekspertų diskusija, 
smegenų šturmas, Delphi metodai. 

Ekspertinis vertinimas yra efektyvus ir greitas, specialios įrangos nereikalaujantis metodas. Šios 
diskusijos gali padėti rasti inovatyvius problemų sprendimo būdus, efektyviai išanalizuoti dalinę ar 
nekiekybinę informaciją, užtikrina dalijimąsi informacija ir žiniomis. Pagrindinis ekspertinio vertinimo 
metodo trūkumas gali būti siejamas su vertinimo subjektyvumu ir šališkumu, todėl papildomai 
naudojami ir kiti vertinimo metodai, leidžiantys atrinkti geriausią LR BP koncepcijos alternatyvą, 
ekspertų vertinimą paverčiant skaitiniais rezultatais.  

PASEKMIŲ MATRICOS (LENTELĖS) | Šis metodas pagrįstas LR BP koncepcijoje numatomų alternatyvų 
išskaidymu į sudedamąsias dalis / temas ir kiekvienos iš jų įvertinimu aplinkos apsaugos ir darnaus 
vystymosi aspektais, atsižvelgiant į pasekmių reikšmingumą ir jų pobūdį. Metodas naudojamas kitų 
metodų pasekmių apibendrinimui ir vizualizavimui, ekspertų ar visuomenės diskusijoms, alternatyvų 
palyginimui (Žr. Pav. 2).  
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PAV. 2: PASEKMIŲ MATRICOS LENTELĖS PAVYZDYS 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

DAUGIAKRITERINĖ ANALIZĖ | Šis metodas taikomas siekiant palyginti skirtingas LR BP koncepcijos 
alternatyvas tarpusavyje ir išrinkti geriausią, remiantis ekspertinio vertinimo skaitiniais rezultatais. 
Plačiau apie šį metodą informacija pateikiama 

SPAV komponentų apibūdinimas ir siekiami tikslai 

Vertinant atskirų temų pasekmes ekonominės-makroekonominės, socialinės-kultūrinės, gamtinės 
aplinkos ir aplinkosaugos raidai, svarbu identifikuoti, kokie komponentai apibrėžia raidą kiekvienu 
aspektu, t.y. kaip bus vertinamos pasekmės transporto ekonominei veiklai, darbo rinkai ar inžinerinei 
aplinkai bei kitiems raidos komponentams. Suvokus, kaip apibrėžiamas kiekvienas komponentas ir 
kokiais aspektais bei rodikliais vertinamos pasekmės kiekvienam iš jų, galima bendrai įvertinti bendrą 
komponentų poveikį kiekvienam raidos aspektui.  

Vertinami aplinkos komponentai plačiau apibūdinti Lentelė 1. 

LENTELĖ 1: VERTINIMO ASPEKTŲ KOMPONENTAI IR JŲ APIBŪDINIMAS 

KOMPONENTO 
PAVADINIMAS 

KOMPONENTO APIBŪDINIMAS 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTAI 

Transporto ekonominė 
veikla (TEV) 

Lietuvos geopolitinė pozicija leidžia būti viena iš jungčių tarp rytų ir vakarų, Lietuvai taip 
pat priklauso prieiga prie jūros. Tai nulemia, kad beveik 10 % Lietuvos BVP sudaro 
logistika

1
. Transportas yra ekonominės veiklos dalis, kuri susijusi su žmonių poreikių 

tenkinimu: užtikrina asmenines bei darbo keliones (darbo ir poilsio sąlygas), 
traptautinius prekių mainus, yra būtina gamybos grandis. Šį komponentą apibūdina 
keleivių, prekių ir krovinių pervežimas keliais, geležinkeliais, oro ar jūrų uostais, 
logistikos ir keleivių pervežimo veiklos apimtys ir kt. Vertinama, koks bus kiekvieno tikslo 
įgyvendinimo poveikis TEV pokyčiui.  

                                                           
1
 Versli Lietuva, Verslumo Tendencijos Lietuvoje 2018 m. apžvalga 

https://www.verslilietuva.lt/wp-content/uploads/2018/11/2018.11.08_verslumo_apzvalga.pdf
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KOMPONENTO 
PAVADINIMAS 

KOMPONENTO APIBŪDINIMAS 

Darbo rinka (DR) Šis komponentas ir jį sudarantys rodikliai dažnai būna pagrindiniai ekonomikos būklės 
matavimo įrankiai. Augant ekonomikai, pastaraisiais metais darbo rinkos rodikliai 
Lietuvoje gerėjo. Užimtumo lygis 2018 m. I ketvirtį siekė 70,6 %, nedarbo lygis – 7,4 %

2
. 

Dirbančių ar aktyviai darbo ieškančių asmenų dalis iš bendros populiacijos, užimtumo 
lygis, darbuotojų, dirbančių konkrečiame sektoriuje dalis nuo visų dirbančių, veikiančių 
ūkio subjektų skaičius, tenkantis šimtui darbingų gyventojų, vidutinis neto darbo 
užmokestis, konkrečios profesijos ar specialybės paklausa – pagrindiniai rodikliai, 
apibūdinantys darbo rinką. Vertinama, koks bus kiekvieno tikslo įgyvendinimo poveikis 
darbo vietų pasiūlai tam tikroje srityje, t.y. kokią įtaką vertinamų tikslų įgyvendinimas 
turės naujų darbo vietų kūrimui.   

Inžinerinė aplinka (IA) Inžinerinės aplinkos komponentas nagrinėja socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, jos 
būklę ir kokybę: automobilių keliai ir jų būklė, energetinės sistemos ir tinklai (elektros, 
šilumos ir dujų), geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, atliekų tvarkymas, 
atsinaujinantys energijos ištekliai, energijos efektyvumo didinimas, perėjimas prie 
žiedinės ekonomikos, elektroninių ryšių infrastruktūra, turizmo ir rekreacijos 
infrastruktūra (takai, tvorelės, apžvalgos bokštai, kt.), įvairios paskirties statiniai, kt. 
Vertinant tikslų įgyvendinimo pasekmes IA, atsižvelgiama ne tik į esamos / naujai 
kuriamos infrastruktūros kiekį, bet ir jos kokybę bei valdymo efektyvumą (pvz., kaip 
išnaudojama perteklinė infrastruktūra).  

Inžinerinė aplinka reikšminga ne tik nacionaliniu lygmeniu, bet nagrinėjama ir 
tarptautiniame kontekste, įvertinus inžinerinių sistemų vystymui keliamus tikslus 
platesniame ES kontekste (pvz., tarptautinės elektros energetikos sistemos jungtys, 
dujotiekių jungtis, Klaipėdos SGD terminalas, AEI).  

Finansiniai ištekliai / 
ekonominė gerovė (FI / 
EG) 

Šis komponentas padeda nustatyti, kokia yra miesto, regiono ar valstybės finansinė ir / 
ar ekonominė būklė. Finansinius išteklius apibūdina investicijų pobūdis, jų kiekis ir 
potenciali grąža. Ekonominei gerovei nustatyti yra naudojami skirtingi rodikliai ir 
apibrėžimai, tačiau dažniausiu atveju jie apima tokius makroekonominius rodiklius kaip 
bendrasis vidaus produktas (BVP), infliacija, nedarbas, darbo produktyvumas, pajamų 
pasiskirstymas, mokesčių našta bei socialinių išmokų lygis. Ekonominė gerovė yra 
platesnis ekonominės gerovės matas nei BVP. Grynoji ekonominė gerovė koreguoja BVP, 
atimdama iš jo „blogus“ rodiklius (pvz., taršą) ir pridedant naudingus rodiklius, kurie 
nėra bendros ekonominės rinkos dalis, pavyzdžiui, laisvalaikis ir jo sukuriama vertė 
žmogui

3
. Tai reiškia, jog atliekant vertinimą, atsižvelgiama ne tik į tiesioginę vertinamų 

tikslų įgyvendinimo finansinę išraišką, bet vertinama ir netiesioginė ekonominė nauda / 
žala (pvz., dėl oro taršos sumažėjimo arba žmonių gyvybių išsaugojimo).  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTAI 

Mobilumas (MOB) Šis komponentas apibūdina individų savybes ir galimybes susisiekti transporto 
priemonėmis ir kitomis formomis. Mobilumas matuojamas kelionių struktūra, sklaida, 
dažniu, ilgiu, trukme, tenkančiomis išlaidomis. Darnesnis mobilumas pasireiškia geresne 
kelionių struktūra (didesnė dalis kelionių vyksta pėsčiomis, bevarikliu transportu, 
viešuoju transportu, ekotransportu ir t.t.), mažesne sklaida, trukme, ilgiu. Prioritetas 
teiktinas automobilio ar iškastiniu kuru varomų transporto priemonių alternatyvoms ir 
susisiekimo būdams. Atliekant vertinimus vadovaujamasi nuostata, kad darnesnė 
kelionių struktūra, platesnis naudojimasis ekotransportu, dažnesnis viešojo transporto 
kursavimas, didesnės galimybės keleiviui rinktis kryptį ir laiką, trumpesnės kelionės tiek 
ilgiu, tiek trukme sąlygoja teigiamas pasekmes mobilumo komponentui. 

                                                           
2
 Užimtumo tarnyba, Lietuvos darbo rinkos tendencijos 2018 m. I pusmetis 

3 Nordhaus, W. D. and J. Tobin (1972). Is Growth Obsolete?  

https://uzt.lt/wp-content/uploads/2018/09/Lietuvos-darbo-rinkos-tendencijos-2018-m.-I-pusmetis.pdf
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Žmonių sveikata ir 
gerovė (ŽSG) 

Šis komponentas nusako bendrą žmonių gyvenimo kokybę, apimančią visiškos fizinės, 
protinės bei socialinės žmogaus gerovės būseną. Vertinamas socialinių, kultūrinių ir kitų 
paslaugų prieinamumas, žmonių gyvenamosios aplinkos ir jos komponentų kokybė, 
galimybė tenkinti svarbiausius žmogaus poreikius – fiziologinius, saugumo, socialinius, 
savigarbos (pagarbos) ir savirealizacijos, taip pat galimybė tenkinti finansinius poreikius.  

Urbanistinė aplinka 
(UA) 

Urbanistinė aplinka, kaip vienas iš komponentų, apibrėžiančių teritorijos raidą, 
suvokiama kaip pastatais užstatytos miestų, miestelių, kompaktiškai užstatytų kaimų 
teritorijos su inžinerinių komunikacijų koridoriais ir neužstatytais bendrai naudoti 
pritaikytais želdynais, viešosiomis erdvėmis ir valstybiniais miškais miestuose. 
Urbanizuotą aplinką identifikuoja teritorinė išraiška ir tam tikrų rodiklių, tokių kaip 
užstatytų teritorijų plotas, nuolatinių gyventojų skaičius ir kt. reikšmės. Vertinant 
pasekmes urbanistinei aplinkai, nagrinėjamas poveikis gyvenamosios vietovės 
gyvybingumui, erdvinei struktūrai, vizualinei išraiškai, aplinkos kokybei, funkcionalumui.  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

Kraštovaizdis ir 
paveldas (KP) 

Kraštovaizdis – tai žmogaus suvokiama vietovė, kurios pobūdį nulėmė gamtos ir (arba) 
žmonijos faktorių veikimas ir sąveika (Europos kraštovaizdžio konvencija). Kultūriniu yra 
laikomas žmogaus sukurtas ir jo sambūvį su aplinka atspindintis kraštovaizdis. Gamtinis 
kraštovaizdis – natūralus arba subnatūralus kraštovaizdis atsiradęs ir besiformuojantis 
gamtinių procesų įtakoje, kurio raidai gamtiniai procesai daro esminę, o žmogaus veikla 
– minimalią įtaką. 

Kultūros ir gamtos paveldas – tautos (ir visos žmonijos) neįkainojama vertybė, 
atskleidžianti jos tapatumą.  

Natūralios buveinės ir 
biologinė įvairovė 
(NBBĮ) 

Biologinė įvairovė – tai gyvų organizmų ir jų gyvenamosios aplinkos (buveinių) bei joje 
vykstančių procesų įvairovių visuma (visų gyvybės formų įvairovė mūsų planetoje ir/ar 
nagrinėjamoje teritorijoje. Natūrali buveinė reiškia sausumos arba vandens plotus su 
jiems būdingais geografiniais, abiotiniais ir biotiniais, visiškai natūraliais ar pusiau 
natūraliais požymiais.  

Atsinaujinantys ir 
neatsinaujinantys 
gamtos ištekliai (ANGI) 

Gamtos ištekliai, gamtos turtai, – viskas, ką žmogus gauna iš gamtinės aplinkos savo 
egzistavimui bei ūkiui ir kuo aprūpina materialinės gamybos vystymąsi ateityje. Gamtos 
ištekliai vartojami ne tik gamybai plėtoti ar kasdienei buičiai, bet ir žmonių poilsiui. 
Gamtiniai ištekliai gali būti atsinaujinantys ir neatsinaujinantys. Atsinaujinantiems 
ištekliams priskiriama: saulės, vėjo energija, hidroenergija, šiluminė / geoterminė 
energija, gėlas vanduo, derlingasis dirvožemio sluoksnis, biosferos ištekliai. 
Neatsinaujinantiems ištekliams priskiriama naudingosios iškasenos. 

APLINKOSAUGOS KOMPONENTAI 

Vandens kokybė (VK) Gerą paviršinių vandenų ekologinę būklę apibūdina biologiniai, fizikiniai-cheminiai, 
hidromorfologiniai rodikliai ir jų vertės, kurios būdingos kokybės elementų rodikliams 
esant natūralioms, t. y. etaloninėms sąlygoms, kai žmogaus ūkinės veiklos poveikis yra 
minimalus.  

Dirvožemis (D) Dirvožemis viršutinis purusis Žemės plutos sluoksnis, susidaręs uolienose, veikiamose 
dirvodaros veiksnių (gyvųjų organizmų, vandens, oro temperatūros), ir gebantis duoti 
augalų derlių. Dirvožemis – žemės ir miško ūkio pagrindinė gamybos priemonė. Jo 
susidarymą lemia dirvodaros veiksniai. Pagrindiniai veiksniai nusakantys dirvožemio 
būklę yra organinės medžiagos kiekis dirvožemyje, suslėgimas, rūgštėjimas, erozija, 
užterštumas bei bioįvairovės mažėjimas. 

Aplinkos oras (AO) Troposferos oras, išskyrus darbo aplinkos orą (Aplinkos oro apsaugos įstatymas). Ne 
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visos ore esančios medžiagos laikomos teršalais. Paprastai oro tarša apibrėžiama kaip 
tam tikra žmogaus sveikatą, aplinką ir kultūrinį paveldą (pastatus, paminklus ir 
medžiagas) neigiamai veikianti teršalų koncentracija atmosferoje. Skaidrus dangus ir 
geras matomumas nebūtinai yra švaraus oro požymiai. Ne visa oro tarša kyla iš žmogaus 
sukurtų šaltinių. Daugelis gamtinių reiškinių, įskaitant ugnikalnių išsiveržimus, miškų 
gaisrus ir smėlio audras, išskiria teršalus į atmosferą.  

Siekiant geros aplinkos oro būklės, siekiama, kad Lietuvoje į aplinkos orą išmetamų 
teršalų kiekis neviršytų nepavojingų užterštumo lygių ir būtų sumažinta aplinkos oro 
tarša sieros dioksidu, azoto oksidais, kietosiomis dalelėmis, nemetaniniais lakiaisiais 
organiniais junginiais, taip pat sunkiaisiais metalais ir policikliniais aromatiniais 
angliavandeniliais. 

Klimato kaita (KK) Klimatas – statistinių savybių visuma tokios sistemos, kuri susideda iš sąveikaujančių 
elementų (atmosferos, hidrosferos, kriosferos, sausumos paviršiaus ir biosferos), 
turinčių ilgus, bet baigtinius kaitos periodus. Šių sistemos elementų sąveikos rezultatas – 
klimato sąlygos Žemėje ar kokiame nors jos regione.  

Daugelis pasaulyje atliktų mokslinių tyrimų ir matavimų patvirtina faktą, kad klimato 
kaita jau dabar vyksta sparčiai, ką įrodo didėjanti globalioji temperatūra ir kylantis jūros 
lygis, šylantys ir rūgštėjantys vandenynai, tirpstantys žemyniniai ir kalnų ledynai, 
mažėjantys Arkties ledo ir sausumos sniegu padengti plotai bei dažnėjantis ekstremalių 
orų pasikartojimas. Antropogeninis poveikis lemia dabartinio klimato pokyčius ir yra 
pagrindinė globalaus atšilimo, vykstančio nuo XX amžiaus vidurio, priežastis. 

Svarbiausios šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD) – anglies dioksidas, metanas, 
azoto suboksidas ir fluorintos dujos. Ūkinės veiklos daromą įtaką klimato kaitai yra 
patogu išreikšti CO2 ekvivalentu. CO2 ekvivalentas – tai bedimensinis dydis, apibrėžiantis, 
kokį poveikį klimato šiltėjimui daro skirtingos ŠESD, lyginant jas su CO2. Lietuva yra 
įsipareigojusi užtikrinti trumpalaikių klimato kaitos švelninimo tikslų įgyvendinimą ir 
prisidėti prie indikatyvių vidutinės trukmės ir ilgalaikių klimato kaitos švelninimo tikslų 
įgyvendinimo mažinant išmetamųjų ŠESD kiekį. 

Kiekviena tema bus nagrinėjama pagal pateiktus komponentus, tačiau alternatyvų įgyvendinimo 
pasekmės bus vertinamos pagal tai, ar prisidedama prie Lietuvoje iškeltų strateginių siekių. Šie siekiai yra 
paimti iš strateginių dokumentų, tokių kaip Lietuvos regioninės politikos Baltoji knyga, Darnaus 
Vystymosi tikslų darbotvarkė 2030, valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“, nacionalinės 
energetinės nepriklausomybės strategija, LR BP tikslai, ES dirvožemio apsaugos teminė strategija ir kt. 

LENTELĖ 2: STRATEGINIAI APLINKOS VERTINIMO SIEKIAI PAGAL KOMPONENTUS 

APLINKOS VERTINIMO 
KOMPONENTAI 

STRATEGINIAI APLINKOS VERTINIMO SIEKIAI 

Ekonominės-
makroekonominės raidos 
komponentai:  

Ekonominis tvarumas / gerovė - konkurencinga valstybė (LRBP koncepcija) 

Transporto ekonominė 
veikla 

Užtikrinti konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto 
sistemos kūrimą, kuriant daugiarūšio transporto tinką, užtikrinant tarpusavio sąveiką 
bei konsolidavimo procesą krovinių ir keleivių logistikoje (Baltoji knyga) 

Darbo rinka Skatinti tvarų, įtraukų ir darnų ekonomikos augimą, produktyvų įdarbinimą ir deramą 
darbą (Darnaus vystymosi tikslų 2030 darbotvarkė) 

Inžinerinė aplinka Pasiekti, kad miestai ir gyvenvietės taptų įtraukūs, saugūs, atsparūs ir darnūs bei 
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užtikrinti darnius vartojimo ir gamybos modelius (Darnaus vystymosi tikslai) 

Finansiniai ištekliai / 
ekonominė gerovė 

Iki 2030 metų palaipsniui pasiekti ir išlaikyti neturtingiausių 40 proc. gyventojų pajamų 
augimą, kuris viršytų nacionalinį vidurkį (Darnaus vystymosi tikslų 2030 darbotvarkė) 

Socialinės-kultūrinės 
raidos komponentai:  

Socialinis tvarumas / identitetas - kokybiška gyvenamoji aplinka, gyvybingos 
urbanistinės struktūros (LRBP koncepcija) 

Mobilumas Užtikrinti gyventojų judumo poreikį, sukuriant efektyvią integruoto viešojo susisiekimo 
sistemą, tinkamos kokybės ir šiuolaikišką infrastruktūrą ir plėtojant darnaus judumo 
iniciatyvas (Valstybės pažangos strategija „LIETUVA 2030”) 

Žmonių sveikata ir gerovė Užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę (Darnaus vystymosi 
tikslai) 

Urbanistinė aplinka Optimizuoti valstybinę urbanistinę struktūrą, kuri užtikrintų palankiausias socialinio, 
ekonominio ir ekologinio šalies vystymo sąlygas ir sukurtų aukštos žmonių gyvenimo 
kokybės sąlygas (LR BP tikslai) 

Pasiekti, kad miestai ir gyvenvietės taptų įtraukūs, saugūs, atsparūs ir darnūs (Darnaus 
vystymosi tikslai) 

Gamtinės aplinkos 
(kraštovaizdžio) 
komponentai:  

Aplinkos tvarumas / atsakingas vartojimas – gyvybingos ekosistemos ir našios 
bioprodukcinės teritorijos (LRBP koncepcija) 

Kraštovaizdis ir paveldas Užtikrinti ūkinės veiklos ir kraštovaizdžio ekologinio tvarumo išsaugojimą bei išlaikyti 
esamą kultūrinį kraštovaizdį ir etalonines jo teritorijas kaip mūsų šalies identiteto dalį 
(Lietuvos kaimo plėtros ir žemės ūkio politikos Baltoji knyga) 

Natūralios buveinės ir 
biologinė įvairovė 

Išsaugoti ir gausinti biologinę įvairovę užtikrinant jos racionalų naudojimą, sumažinti 
gamtos buveinių būklės blogėjimą (LR BP tikslai) 

Atsinaujinantys ir 
neatsinaujinantys gamtos 
ištekliai 

Iki 2030 metų pasiekti darnų gamtos išteklių valdymą ir veiksmingą jų naudojimą 
(Darnaus vystymosi tikslai) 

Numatomi 2050 metams bendri tikslai energijos naudojimo iš AEI mastui – siekiama 80 
proc. bendros suvartojamos elektros, šilumos ir vėsumos energijos bei transporto 
sektoriuje energijos išgauti iš atsinaujinančių energijos šaltinių (Nacionalinės 
energetinės nepriklausomybės strategija) 

Aplinkosaugos 
komponentai:  

Aplinkos tvarumas / atsakingas vartojimas – gyvybingos ekosistemos ir našios 
bioprodukcinės teritorijos (LRBP koncepcija) 

Vandens kokybė Užtikrinti visiems vandens prieinamumą, darnų valdymą ir sanitariją (Darnaus 
vystymosi tikslai) 

Dirvožemis Mažinti dirvožemių degradaciją bei išlaikyti ir didinti esamą dirvožemių derlingumą, 
užtikrinti dirvožemio našumo ilgalaikį tvarumą (Lietuvos kaimo plėtros ir žemės ūkio 
politikos Baltoji knyga) 

Apsaugoti dirvožemį ir tausiai jį naudoti bei atkurti degradavusius dirvožemius bent 
tiek, kad atitiktų esamus ir numatomus naudojimo poreikius, taip pat atsižvelgiant į 
dirvožemio atgaivinimo išlaidas (ES dirvožemio apsaugos teminė strategija) 

Aplinkos oras Tikslas oro kokybės apsaugos srityje – užtikrinti, kad Lietuvoje į aplinkos orą išmetamų 
teršalų kiekis neviršytų tarptautiniuose ir ES teisės aktuose nustatyto kiekio, oro 
teršalų koncentracija aplinkos ore neviršytų žmogaus sveikatai ir aplinkai nepavojingų 
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APLINKOS VERTINIMO 
KOMPONENTAI 

STRATEGINIAI APLINKOS VERTINIMO SIEKIAI 

aplinkos oro užterštumo lygių (Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija iki 2030) 

Klimato kaita Lietuvos klimato kaitos švelninimo politikos strateginis tikslas – pasiekti, kad šalies 
ekonomika augtų daug sparčiau negu didėtų išmetamųjų ŠESD kiekis. Šio strateginio 
tikslo įgyvendinimo stebėsenai atlikti nustatytas vertinimo kriterijus – išmetamųjų 
ŠESD kiekis, tenkantis BVP vienetui (t CO2e / 1 mln. EUR BVP) (Nacionalinė klimato 
kaitos valdymo politikos strategija). 

Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų (Darnaus vystymosi tikslai) 
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SANTRAUKA 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir 
programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atliktas strateginis 
pasekmių aplinkai vertinimas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajam planui, bendrojo plano 
konceptualiesiems sprendiniams ir suformuotoms alternatyvoms.  

Kokie SPAV tikslai? 

 Nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimas reikšmingas plano įgyvendinimo pasekmes aplinkai.  

 Sieti vertinimą su aplinkos apsaugos ir pagrindiniais darnaus vystymosi aspektais: ekonominiu, 
socialiniu, aplinkos. Kultūrinis aspektas integruojamas į minėtus pagrindinius aspektus.  

 Užtikrinti, kad bus konsultuojamasi su atsakingomis už aplinkos apsaugą valstybės ir savivaldybių 
institucijomis, įstaigomis ir visuomene.  

 Užtikrinti, kad organizatorius turės išsamią informaciją apie galimas reikšmingas plano 
įgyvendinimo pasekmes aplinkai ir atsižvelgs į ją.  

Kas bus, jei nebus įgyvendinta? 

III-iajame SPAV ataskaitos skyriuje yra pateikiamas LR BP esamos būklės analizės apibendrinimas, 
išvados, tendencijos ir prognozės, bei įvardinti galimi pokyčiai, jei LR BP nebus įgyvendintas. Tendencijos 
ir prognozės glaudžiai susijusios su pagrindinėmis šalies problemomis ir jų sankaupomis. Pastarosios 
pasireiškia neigiama migracija ir žmogiškųjų išteklių trūkumu, ekonominio aktyvumo trūkumu ir nedarniu 
vystymu, aplinkos tarša ir skirtingų interesų sanglauda. Skyriuje taip pat pateiktos gamtinių išteklių, 
gamtos vertybių ir ekosistemų apsaugos, kraštovaizdžio tendendencijos, jei LR BP nebus įgyvendintas.  

NEIGIAMA MIGRACIJA IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TRŪKUMAS | Prognozuojama, kad išliks šiandienos 
problemų tęstinumas, tik keisis jų pobūdis. Esamoje Lietuvos gyventojų struktūroje jaunimo ir vaikų 
kartos yra negausios, t.y. nėra demografinio potencialo gyventojų skaičiui didėti. Tarptautinė migracija 
gali padėti spręsti kai kurias darbo rinkos problemas, tačiau bendrų tendencijų nepakeis. Kaimo 
vietovėse gyventojų skaičius toliau mažės, o griežtėjantys aplinkosaugos reikalavimai komunalinio ūkio 
srityje investicijų našta užguls menkesnes pajamas turinčių kaimo gyventojų pečius, todėl didės 
pragyvenimo kaime kaštai. Tai skatins šių gyventojų migraciją į miestelius ir mažus miestus. 

EKONOMINIO AKTYVUMO TRŪKUMAS IR NEDARNUS VYSTYMASIS |  Miestuose kaupsis vietos ir 
užsienio investicijos, plėsis aukštų technologijų ir aukštos pridėtinės vertės gamyba, kvalifikuota darbo 
jėga. Mažuose miestuose ir kaimo vietovėse didės ekonominis aktyvumas, tačiau bus kitokio pobūdžio. 
Vietos bendruomenių iniciatyvomis plėtosis vietos verslai, vietos rinka trumpųjų maisto grandinių ir 
paslaugų pagrindu. 

APLINKOS TARŠA | Nors vystantis technologijoms, robotizuojant ir skaitmenizuojant gamybą, tikėtina, 
kad aplinkos tarša mažės, tačiau augantys kaštai neleis to pasiekti  greitai. Auganti automobilizacija, 
nepatenkinama viešojo transporto kokybė tikėtina nesąlygos esminių pokyčių gyventojų pasirinkimuose. 
Aplinkos tarša didės, blogės išteklių kokybė ir gilės su tuo susijusios kitos aplinkos problemos.  

SKIRTINGŲ INTERESŲ SANGLAUDA | Konservacijos, rekreacijos, ūkio plėtros, kurią lydi urbanizacija, 
krašto apsaugos interesų konfliktai 100 km jūros pakrantėje nuosekliai gilės ir bus sunkiai sprendžiami. 

GAMTINĖ APLINKA IR SAUGOMOS TERITORIJOS BEI OBJEKTAI | Šiuo metu teisinė bazė yra palanki 
šalies miškingumui didinti, todėl tikėtina, kad jis didės, tačiau didinant šalies miškingumą neįvertinus LR 
BP sprendinių nebus pasiekti tvaraus vystymosi tikslai ir tinkamai išplėtota ekologinio kompensavimo 
sistema.  
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Intensyvus agroekosistemų naudojimas mažins dirvožemio derlingumą. Išliks tik tie smulkieji ūkiai, kurie 
persiorientuos į aukštą produkcijos ar paslaugų kokybę.  

Rekreacinių išteklių ir turizmo potencialo naudojimo tendencijos nepakis – institucinis susiskaidymas 
nesudaro prielaidų generuoti papildomas naudas ir gretimų sektorių plėtrai. Plėtojantis ekonominiam 
aktyvumui, plėsis naudingų iškasenų, naudojamų statyboje, paklausa, žvalgyba ir gavyba. Analogiškai 
nuosekliai mažės natūralios ir pusiau natūralios teritorijos, silpnės jų geoekologinis potencialas. Tikėtina, 
kad saugomų teritorijų dalis didės, tačiau visas dėmesys bus skiriamas tvarios kraštovaizdžio būklės 
esamose teritorijose apsaugai. 

Kas numatyta LR BP koncepcijoje?  

IV-ajame SPAV ataskaitos skyriuje pateiktos LR BP koncepcijos bendrosios nuostatos ir alternatyvų 
aprašymas. I-ojoje koncepcijos alternatyvoje prioritetas teikiamas vienodai tolygaus regionių vystymo 
principui, kuomet viešosios investicijos skirstomos kuo tolygiau Lietuvos teritorijoje ir kiekviename 
regione (išlaikant 10 esamų) individualiai telkiamas platus spektras pagrindinių paslaugų. II-ojoje 
koncepcijos alternatyvoje siekiama užtikrinti palankiausias šalies socialines, ekonomines ir aplinkos 
vystymosi sąlygas, sukurti aukštos žmonių gyvenimo kokybės prielaidas. Siūlomi partnerystės principai, 
kurie veikia susiklosčiusioje šalies struktūroje, sudaro sąlygas jai lanksčiau prisitaikyti prie besikeičiančios 
demografinės situacijos, optimizuoti išteklius jos išlaikymui, aukštai gyvenimo kokybei visoje šalies 
teritorijoje pasiekti.  

Ką paveiks labiausiai? 

V-ajame SPAV ataskaitos skyriuje pateiktos teritorijos ir aplinkos komponentai, kurie gali būti 
reikšmingai paveikti, įgyvendinus bendrojo plano sprendinius. Šios teritorijos ir komponentai yra: 
saugomos teritorijos, gamtinis karkasas, miškai, kultūros paveldas, gyvenamosios teritorijos, teritorinė 
jūra ir išskirtinė ekonominė zona, kontinentinis šelfas. 

Kas įvertinta? 

VI-ajame SPAV ataskaitos skyriuje vertinimas atliktas pagal koncepcijoje nagrinėtas erdvinių struktūrų 
temas:  

 Urbanistinė sistema ir jos struktūra.  

 Paslaugų pasiskirstymas urbanistinėje struktūroje.  

 Susisiekimo sistema ir mobilumas. 

 Inžinerinės sistemos. 

 Erdvinės ekonominės struktūros.  

 Ekosistemos / ekologinio kompensavimo sistema (gamtinis karkasas, gamtinis karkasas (jūrinė 
dalis), saugomos teritorijos).  

 Išteklių sistema (gamtiniai ir kultūriniai ištekliai, žemės gelmių ištekliai, bioprodukciniai žemės 
ūkio ištekliai, bioprodukciniai miškų ištekliai, jūriniai ištekliai, rekreaciniai ištekliai).  

Visos temos įvertintos aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi aspektais. Darnaus vystymosi aspektai 
apima ekonominės-makroekonominės raidos, socialinės ir kultūrinės raidos bei gamtinės aplinkos 
(kraštovaizdžio) raidos aspektus.  

Siekiant įvertinti alternatyvų įgyvendinimo pasekmes numatytiems aspektams, buvo identifikuoti 
erdvinių struktūrų temas atitinkantys tikslai pagal teritorinius elementus, kuriuos atspindi pamatiniai 
siekiai: sėkmingi, socialūs ir tvarūs miestai (intensyvios urbanizacijos branduoliai), ekologiškas, 
ekonomiškas (tausojantis) žemės ūkis ir gyvybingos kaimo vietovės (agrarinės teritorijos), gamtinės 
teritorijos – ekologinio balanso pagrindas (natūralios teritorijos (santykinai)), atsakingai naudojama jūra 
ir pakrantė (jūra ir pakrantė). Daliai vertinamų erdvinių struktūrų temų buvo identifikuoti tikslai, sietini 
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ne su konkrečiu teritoriniu elementu, o bendrai su visa šalies teritorija  (bendrosios nuostatos). 
Vertinimas taip pat  atliktas naujai planuojamiems strateginiams objektams, kuriems tikslinga suteikti 
valstybei svarbaus projekto statusą. 

Kaip įvertinta?  

Pasitelkus ekspertų komandą, konsultuojantis su pagrindiniais vertinimo subjektais, buvo išskirta 14 
vertinamų aplinkos komponentų. Vertinant alternatyvių arba principinių sprendinių nuostatas 
suformuotiems tikslams pasiekti, ekonominės-makroekonominės, socialinės-kultūrinės, gamtinės 
aplinkos ir aplinkosaugos raida / pokyčiai  nustatyti įvertinus pasekmes atskiriems šių aspektų 
komponentams.  

Transporto ekonominės veiklos (TEV) komponentą apibūdina keleivių, prekių ir krovinių pervežimas 
keliais, geležinkeliais, oro ar jūrų uostais, logistikos ir keleivių pervežimo veiklos apimtys ir kt. Vertinama, 
koks bus kiekvieno tikslo įgyvendinimo poveikis TEV pokyčiui. Nagrinėjant pasekmės darbo rinkai (DR), 
vertinama, koks bus kiekvieno tikslo įgyvendinimo poveikis darbo vietų pasiūlai tam tikroje srityje, t.y. 
kokią įtaką vertinamų tikslų įgyvendinimas turės naujų darbo vietų kūrimui.  Vertinant tikslų 
įgyvendinimo pasekmes inžinerinei aplinkai (IA), atsižvelgiama ne tik į esamos / naujai kuriamos 
infrastruktūros kiekį, bet ir jos kokybę bei valdymo efektyvumą (pvz., kaip išnaudojama perteklinė 
infrastruktūra). Vertinant tikslų įgyvendinimo pasekmes finansiniams ištekliams ir ekonominei gerovei (FI 
/ EG), atsižvelgiama ne tik į tiesioginę vertinamų tikslų įgyvendinimo finansinę išraišką, bet vertinama ir 
netiesioginė ekonominė nauda / žala (pvz., dėl oro taršos sumažėjimo arba žmonių gyvybių išsaugojimo). 
Konceptualiųjų sprendinių pasekmės įvertintos mobilumui (MOB), atsižvelgiant į kelionių struktūrą, 
sklaidą, trukmę, ilgį. Laikyta, kad darnesnė kelionių struktūra, platesnis naudojimasis ekotransportu, 
dažnesnis viešojo transporto kursavimas, didesnės galimybės keleiviui rinktis kryptį ir laiką, trumpesnės 
kelionės tiek ilgiu, tiek trukme sąlygoja teigiamas pasekmes mobilumo komponentui. Įvertintos 
konceptualiųjų sprendinių pasekmės žmonių sveikatai ir gerovei (ŽSG), nustačius socialinių, kultūrinių ir 
kitų paslaugų prieinamumą, žmonių gyvenamosios aplinkos ir jos komponentų kokybę, galimybę tenkinti 
svarbiausius žmogaus poreikius – fiziologinius, saugumo, socialinius, savigarbos (pagarbos) ir 
savirealizacijos, taip pat galimybę tenkinti finansinius poreikius skirtingų koncepcijos alternatyvų 
atvejais. Pasekmės urbanistinei aplinkai (UA) įvertintos išnagrinėjus skirtingose koncepcijos 
alternatyvose numatytų sprendinių poveikį gyvenamųjų vietovių gyvybingumui, erdvinei struktūrai, 
vizualinei išraiškai, aplinkos kokybei, funkcionalumui ir kt. Vertinant pasekmes gamtinės aplinkos 
(kraštovaizdžio) komponentams, išanalizuota, kaip I-oje ar II-oje alternatyvoje numatyti sprendiniai 
paveiktų kraštovaizdžio ir paveldo (KP), natūralių buveinių ir biologinės įvairovės (NBBĮ), atsinaujinančių 
ir neatsinaujinančių gamtos išteklių (ANGI) komponentus. Rengiant vertinimą, taip pat nustatytas 
galimas koncepcijos alternatyvose numatytų sprendinių poveikis aplinkosaugos komponentams: 
vandens kokybei (VK), dirvožemiui (D), aplinkos orui (AO).  Išnagrinėti galimi komponentų būklę 
apibūdinančių rodiklių pokyčiai, pasekmės klimato kaitos (KK) procesams.  
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Koks rezultatas? 

VII-ajame SPAV ataskaitos skyriuje yra pateikti kompleksinio pasekmių aplinkai vertinimo rezultatai. 

DAUGIAKRITERINĖS ANALIZĖS REZULTATAI | Pritaikius daugiakriterinės analizės metodą, vertinimo 
rezultatai parodė, kad II-a alternatyva (937 balai) surinko daugiau balų nei I-a alternatyva (732 balai). 
Gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) ir aplinkosaugos požiūriu abi alternatyvos surinko panašų balų 
skaičių: atitinkamai 153 balai (I-a alternatyva) ir 154 balai (II-a alternatyva) bei 226 balai (I-a alternatyva) 
ir 247 balai (II-a alternatyva). Didžiausi skirtumai užfiksuoti vertinant ekonominės-makroekonominės ir 
socialinės-kultūrinės raidos aspektus. Atliekant vertinimą socialinės-kultūrinės raidos aspektu, II-a 
alternatyva surinko 1,4 karto daugiau balų nei I-a alternatyva (I-a alternatyva – 217 balų, II-a alternatyva 
– 299 balai). Vertinant ekonominės-makroekonominės raidos aspektu, šis skirtumas tarp alternatyvų yra 
dar didesnis: I-a alternatyva surinko 136 balus, II-a alternatyva – 236 balus. Taigi, ekonominiu-
makroekonominiu aspektu II-a alternatyva yra 1,7 karto naudingesnė už I-ąją. 

PAV. 3: DAUGIAKRITERINĖS ANALIZĖS REZULTATAI (BALŲ PASISKIRSTYMAS) 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Tiek vienos, tiek kitos alternatyvos įgyvendinimo atveju pasekmės gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) ir 
aplinkosaugos požiūriu bus panašios, tačiau II-a alternatyva palankesnė socialinės-kultūrinės raidos 
aspektu ir ekonomiškai naudingesnė 

DARNAUS VYSTYMOSI RODIKLIŲ JAUTRUMO VERTINIMAS | Siekiant palyginti abi LR BP koncepcijos 
alternatyvas darnaus vystymosi aspektų atžvilgiu, buvo standartizuojamos abiejų alternatyvų pasekmių 
vertinimo reikšmės visų aspektų atžvilgiu. Gauti rezultatai parodė, kad įgyvendinant I-ą alternatyvą bus 
pasiekta šalies ekonominės-makroekonominės, socialinės-kultūrinės raidos bei gamtinės aplinkos 
pusiausvyra, augimas numatytas tik aplinkosaugos srityje. II-os alternatyvos įgyvendinimo atveju visose 
srityse planuojamas augimas, išskyrus gamtinę aplinką, kur numatyta pusiausvyra taip pat, kaip ir I-os 
alternatyvos atveju.  

Taigi, alternatyvų vertinimas gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) bei aplinkosaugos aspektais nesiskiria. 
Tik pasirinkus įgyvendinti I-ą alternatyvą, bus užtikrinta šalies ekonominės-makroekonominės ir 
socialinės-kultūrinės raidos pusiausvyra, o II-os alternatyvos atveju tikėtinas abiejų sričių augimas. 
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PAV. 4: LR BP KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ ĮGYVENDINIMO POVEIKIS ŠALIES EKONOMINEI-MAKROEKONOMINEI 
IR SOCIALINEI-KULTŪRINEI RAIDAI 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Kas siūloma? 

VIII-ajame skyriuje pateiktos atlikto vertinimo išvados ir rekomendacijos planavimo 
organizatoriui.  Parengta aukščiausio (valstybės) lygmens teritorijų planavimo dokumento – Lietuvos 
Respublikos teritorijos bendrojo plano (LR BP) – Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) 
ataskaita, kurios pagrindu gali būti pasirinkta konceptualių sprendinių alternatyva ir priimti sprendimai 
dėl LR BP koncepcijos tvirtinimo. Atlikus išsamų konceptualių sprendinių ir jų alternatyvų (I-osios ir II-
osios) vertinimą bei apibendrinus jo rezultatus, siūloma  konkretizuoti sprendinius II-osios alternatyvos 
pagrindu.  

Ko pritrūko? 

IX-ajame ataskaitos skyriuje aptartos vertinimo metu kilusios problemos. Esminė problema sietina su 
principinių konceptualių sprendinių, nustatytų visos šalies mastu, teritorinės lokalizacijos 
neapibrėžtumu. be to, LR BP SPAV buvo atliekamas pirmą kartą Lietuvoje. Jį atliekant buvo remtąsi 
užsienio šalių gerąja praktika, tačiau dėl bendrųjų planų skirtumų ne visos užsienyje taikytos metodinės 
nuostatos galėjo būti perkeltos ir pritaikytos Lietuvoje.  

Kaip bus toliau? 

Siekiant laiku nustatyti nenumatytas neigiamas pasekmes aplinkai ir imtis visų veiksmų susidariusiai 
padėčiai ištaisyti, bus vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo pasekmių 
aplinkai stebėsena (monitoringas). Stebėsenai atlikti X-ajame SPAV ataskaitos skyriuje pateiktas rodiklių 
rinkinys, kuris leis nustatyti poveikį aplinkai. Pateikti strateginiai aplinkos vertinimo tikslai ir rodikliai 
susiję su Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano bendrųjų sprendinių įgyvendinimu ir jų poveikio 
aplinkai nustatymu. Visa tai pateikta LR BP SPAV stebėsenos plane.  
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1. INFORMACIJA APIE SPAV OBJEKTĄ  

VERTINIMO OBJEKTAS | Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas – pagrindinis šalies teritorijų 
planavimo dokumentas, kuriame numatoma ilgalaikė šalies teritorijos vystymo perspektyva. Planuojama 
teritorija – Lietuvos Respublikos sausumos ir jūrinės teritorijos, įskaitant Lietuvos Respublikos teritorinę 
jūrą, taip pat teritorijas, kuriose Lietuva įgyvendina suverenias išimtines teises – gretutinę zoną ir 
išskirtinę ekonominę zoną (IEZ), apimant kontinentinį šelfą, pagal ribas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1597 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros, 
gretutinės zonos, išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo ribų patvirtinimo ir pavedimo 
ministerijoms ir Vyriausybės įstaigoms parengti reikiamus teisės aktus“. 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcijoje, vadovaujantis tvaraus vystymosi modeliu, 
identifikuotos pagrindinės ambicijos ir vizijos detalizuojamos numatant šalies teritorinių elementų 
vystymo kryptis. Šalies teritoriniai elementai diferencijuojami į: 

1. Intensyvios urbanizacijos branduolius (miestus ir priemiesčius). 

2. Agrarines teritorijas. 

3. Jūrą ir pakrantę. 

4. Natūralias (santykinai) teritorijas. 
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2. LRBP SĄSAJA SU JTO IR NACIONALINIAIS IR EUROPOS 
SĄJUNGOS APLINKOSAUGOS TEISĖS AKTAIS BEI 
STRATEGINIAIS DOKUMENTAIS 

Rengiant LR BP SPAV dokumentą, įvertinamos sąsajos (jos analizuojamos LR BP koncepcijos prieduose) su 
šiais dokumentais: 

 Galiojančiu LR BP. 

 Kitais Lietuvos Respublikos pagrindiniais, vizijas formuojančiais ir tarptautiniais dokumentais: 

‒ 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa. 

‒ Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030”. 

‒ Lietuvos urbanistinė chartija. 

‒ Nacionalinės integralios paveldosaugos strategijos matmenys. 

‒ Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m.  

‒ Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategija. 

‒ Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 m. strategija. 

‒ Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programa. 

‒ Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. 

‒ Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija. 

‒ Nacionalinis oro taršos mažinimo planas.  

‒ Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 m. programa.  

‒ Lietuvos investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 m. programa. 

‒ Lietuvos turizmo plėtros 2014–2022 m. programa. 

‒ Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programa 

‒ Lietuvos kultūros politikos strategija „kultūra 2030“. 

‒ Lietuvos regioninės politikos „Baltoji knyga“. 

‒ Lietuvos kaimo plėtros ir žemės ūkio politikos Baltoji knyga. 

‒ Nacionalinės kultūros paveldo apsaugos gairės. 

‒ Kultūros objektų aktualizavimo programa 2014–2020 m.  

‒ XVII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir programos įgyvendinimo planas. 

‒ Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2020 m. plėtros kryptys. 

‒ Faro konvencija. 

‒ Vandenų srities plėtros 2017–2023 m. programa ir jos įgyvendinimo veiksmų planas. 

‒ Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija. 

‒ Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategija. 

‒ Naujoji miestų darbotvarkė. 

‒ UNESCO konvencija dėl kultūrinės raiškos įvairovės apsaugos ir stiprinimo. 

‒ Jungtinių Tautų Habitat tarptautinės rekomendacijos miestų ir teritorijų planavimui. 

‒ Urbanistinė darbotvarkė Europos Sąjungai „Amsterdamo paktas”. 

‒ Pasaulio miestų ataskaita 2016 „Urbanizacija ir vystymasis: ateities galimybės“. 

‒ Romos viešųjų erdvių chartija, 2013. 
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‒ Baltoji knyga (Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos 
efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas). 

‒ Energetikos veiksmų planas iki 2050 metų (angl. Energy Roadmap). 

‒ ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas, Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas (angl. Roadmap for moving to a 
competitive low carbon economy in 2050); A Clean Planet for all. A European strategic 
long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy). 

‒ Darnaus vystymosi tikslų 2030 darbotvarkė. 

‒ Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija. 

‒ Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija. 

‒ Ministrų komiteto rekomendacija valstybėms narėms dėl Europos kultūros paveldo 
strategijos XXI amžiuje.  

‒ 2018 m. Davoso deklaracija (Kultūros ministrų konferencija, 2018 m. sausio 20–22 d.). 

‒ Regionų kultūros plėtros 2012–2020 m. programa. 

‒ Baltijos jūros regiono ilgalaikio vystymo perspektyva iki 2030 m. (angl. VASAB Long-Term 
Perspective for the Territorial Development of the Baltic Sea Region). 

‒ ESPON (mokslinių tyrimų programa, kuria siekiama remti teritorinės plėtros politikos 
formavimą Europoje). 

‒ Europos kraštovaizdžio konvencija. 

‒ ES dirvožemio apsaugos teminė strategija. 

‒ Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planas. 

‒ Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų 
aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva). 

‒ 1992 m. Helsinkio konvencija dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos. 

‒ Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus. 

Sąsajos su galiojančiu LR BP planu, taip pat LR pagrindiniais, vizijas formuojančiais ir tarptautiniais 
dokumentais plačiau aprašytos LR BP koncepcijos prieduose.  
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3. LR BP ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS APIBENDRINIMAS, 
IŠVADOS, TENDENCIJOS IR PROGNOZĖS (POKYČIAI, JEI 
LR BP NEBUS ĮGYVENDINTAS) 

 PROBLEMOS IR JŲ SANKAUPOS 3.1.

LR BP esamos būklės analizėje įvardintos probleminės situacijos ir su jomis sietinos problemos. 
Svarbiausios problemų grupės siejamos su neigiama migracija ir žmogiškųjų išteklių trūkumu, 
ekonominio aktyvumo trūkumu ir nedarniu vystymu, aplinkos tarša ir skirtingų interesų sanglauda.  

3.1.1. NEIGIAMA MIGRACIJA IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TRŪKUMAS  

Didelio masto emigracija iš Lietuvos į kitas šalis ir iš Lietuvos regionų į miestus. Tokį procesą lemia 
ekonominio aktyvumo stoka, kurio pasekmė ir priežastis – prasta socialinė būklė (aukštas nedarbas, 
ilgalaikio ir struktūrinio nedarbo lygis)4. Tai pasireiškia darbo vietų, ypač gerai apmokamų darbo vietų 
trūkumu Lietuvos regionuose, formuojančiu kitų problemų grandinę. Viešosios investicijos, siekiant 
užtikrinti tinkamą paslaugų prieinamumą regionuose, vietoj gyvenimo kokybės rodiklio tapo nuostoliu 
viešųjų finansų valdymo požiūriu, o socialinės, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros vystymas rajonų 
savivaldybėse gyventojų emigracijos sąlygomis uždeda papildomą naštą ateities gyventojams.  

Antra probleminė situacija susijusi su žmogiškųjų išteklių trūkumu, kuri įvardijama kaip tendencija, 
siejama su ekonomine-socialine aplinka, bei urbanistinių struktūrų raida. Šiuo metu žmogiškųjų išteklių 
ekonominei plėtrai dar netrūksta, tačiau toks trūkimas prognozuojamas netolimoje ateityje. Kaimų, 
mažų miestų ir miestelių gyventojai linkę keltis gyventi į didžiuosius miestus, didėja kaimo gyvenamųjų 
vietovių be gyventojų skaičius, globalios gyventojų migracijos kontekste emigruoja miestų gyventojai, 
taip šalies žmogiškųjų išteklių resursai tiek miestuose, tiek regionuose aktyviai senka (žr. Pav. 5). 

POKYČIAI, JEI LR BP NEBUS ĮGYVENDINTAS | Bendrą Lietuvos demografinę situaciją blogina didelė 
emigracija, mažas gimstamumas, didelis mirtingumas. Dėl šių priežasčių mažėja gyventojų skaičius, 
bendroje gyventojų amžiaus struktūroje mažėja vaikų bei darbingo amžiaus asmenų dalis, didėja 
išlaikomų vyresnio amžiaus gyventojų dalis. Šios tendencijos yra viena kitos priežastis ir pasekmė. 
Tendencijos nėra paliktos be dėmesio, tačiau labai priklausomos nuo demografinių ir migracijos 
tendencijų aplinkinėse šalyse bei bendroje Europos erdvėje. Visuomenė sensta visoje ES ir imigracija iš 
trečiųjų šalių neatsveria šios tendencijos5. Tarptautinė migracija gali padėti spręsti kai kurias darbo 
rinkos problemas, tačiau bendrų tendencijų ji nepakeis. Problemos, kurias šiandien įvardiname kaip 
problemas, nebus išspręstos, bet dar iki 2030 m. pasikeis jų pobūdis. Esamoje Lietuvos gyventojų 
struktūroje jaunimo ir vaikų kartos yra negausios, t.y. nėra demografinio potencialo gyventojų skaičiui 
didėti. Įtampą darbo rinkoje tikėtina mažins imigrantų srautai iš Ukrainos ar kitų trečiųjų šalių, kurie 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose tikėtina anksčiau ar vėliau kels socialines įtampas. Kaimo vietovėse 
gyventojų toliau mažės (tikėtina didžiąja dalimi dėl kartų kaitos ir vidinės migracijos procesų). Po 
Didžiosios Britanijos išstojimo iš ES svarbiausia emigracijos kryptis taps nepatraukli, o kitoms kryptims 
susiformuoti reikės laiko. Griežtėjant aplinkosaugos reikalavimams kaimo vietovėse: rinkti ir valyti 
buitines nuotekas, tinkamai tvarkyti buities ir ūkio atliekas, diegti naujas šildymo technologijas (be CO2 

                                                           
4
 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, Esamos būklės analizė, 2018 m. žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 

d., http://www.bendrasisplanas.lt/esamos-bukles-analize-2/. 
5
 Eurostat, Migracijos ir gyventojų migrantų statistika, 2016 m., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 1 d., 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics 
explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/lt. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics%20explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/lt
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics%20explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/lt
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išmetimų), gerti švarų giluminių gręžinių vandenį ir kt., investicijų našta užguls menkas pajamas turinčių 
kaimo gyventojų pečius. Didės pragyvenimo kaime kaštai. Tai paskatins jų migraciją į miestelius ir mažus 
miestus su centralizuotomis komunalinėmis paslaugomis. Tokiu būdu skurdo ir atskirties problematika 
persikels į mažus miestus. Didmiesčių apylinkėse ir aukštesnio mobilumo paslaugų zonose keisis kaimo 
gyventojų struktūra. Daugės vidutinio ir vyresnio amžiaus gyventojų, kurie valdys naujas technologijas, 
bus išsilavinę (turintys kvalifikaciją ar aukštesnį išsilavinimą), mobilūs. Atitinkamai išaugs poreikis 
paslaugų kokybei, tarp jų susisiekimo. Keisis kultūrinis gyvenimas ir vertybės. Kaimo vietovėse dominuos 
ūkininkai, vietos bendruomenės su smulkia gamyba bei paslaugomis vietos rinkai (pvz., trumposios 
maisto grandinės produktai ir kt.), nuotoliniu būdu dirbantys miestiečiai, Lietuvos ir užsienio piliečiai, 
pajėgūs investuoti į gyvenimo komfortą kaimo aplinkoje. Statistikos departamento duomenimis, 
gyventojų skaičius keičiasi, tačiau jų proporcija kaime ir mieste yra pastovi: nuo 1989 m. – apie 67,5 % 
mieste, apie 32,5 % kaime. Todėl tikėtina, kad 2050 m. Lietuvos kaimo vietovėse gyvens apie 600 000–
800 000 nuolatinių gyventojų. Valstybės ar gyventojų pastangomis gyvenimo kokybė pakils tiek mieste, 
tiek kaime, tačiau miestų gyventojai daugiau kentės nuo klimato kaitos pasekmių, socialinių įtampų. 
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PAV. 5: GYVENTOJŲ MIGRACIJA IR JOS IŠRAIŠKA 

 

Šaltinis: LR BP esamos būklės analizė 

3.1.2. EKONOMINIO AKTYVUMO TRŪKUMAS IR NEDARNUS VYSTYMASIS 

Ekonominį aktyvumą apibūdinantys rodikliai tiesiogiai siejasi su susisiekimo, energijos vartojimo, 
aplinkosaugos rodikliais, urbanistinių procesų, išteklių naudojimo rodikliais ir atvirkščiai proporcingi – 
aplinkosaugos rodikliams6. Taigi, priemonės, slopinančios ar ribojančios ekonominį aktyvumą, tuo pačiu 
slopina ar riboja kitų sektorių vystymą, netiesiogiai veikia gyvenimo kokybę. Ekonominio aktyvumo 
augimas tiek miestuose, tiek regionuose, pagrįstas visuotinai pripažintais darnaus vystymosi principais, 
yra siektinas tikslas. Išteklių kokybės mažėjimo tendencijos Lietuvos teritorijoje nėra raiškios, tačiau būtų 
nestrategiška jų nepaisyti. Skatinant ekonominį aktyvumą eroduojančio dirvožemio, karsto procesų ar 
daugiametės augmenijos trūkumo zonose, būtina šias tendencijas įvertinti. Ekonominis aktyvumas 
glaudžiai susijęs su darbingų gyventojų sankaupa, o jie šiuo metu intensyviai įsikuria priemiestinėse 
teritorijose, skatindami teritorinę miestų drėką, nes teritorijų planavimo priemonėmis šio proceso 
nepavyksta suvaldyti (žr. Pav. 6Pav. 6: Ekonominio aktyvumo ir kitų struktūrų sąveika). 

POKYČIAI, JEI LR BP NEBUS ĮGYVENDINTAS | Ekonominį aktyvumą skatinanti Vyriausybės politika 
anksčiau ar vėliau duos savo vaisius, tačiau atskirtis tarp didžiųjų miestų ir regionų neišvengiamai gilės. 
Miestuose kaupsis vietos ir užsienio investicijos, plėsis aukštų technologijų ir aukštos pridėtinės vertės 

                                                           
6
 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, Esamos būklės analizė, 2018 m. žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 

d., http://www.bendrasisplanas.lt/esamos-bukles-analize-2/. 



 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO STRATEGINIS PASEKMIŲ 
APLINKAI VERTINIMAS  

37 

 

 

gamyba, kvalifikuota darbo jėga. Mažuose miestuose ir kaimo vietovėse ekonominis aktyvumas plėsis, 
tačiau bus kitokio pobūdžio. Vietos bendruomenių iniciatyva kaimo vietovėse plėtosis vietos verslai, 
vietos rinka trumpųjų maisto grandinių ir paslaugų pagrindu. Tai suteiks pagrindą vietos bendruomenių 
gyvybingumui palaikyti. Didėjant ES struktūrų spaudimui dėl aplinkosaugos, plėsis teritorijų plotas su 
griežtais aplinkosauginiais reikalavimais, priverstinai diegiamos gamtosaugos priemonės žemės ūkyje 
mažins pelningumą. Nors jis ir taip palaipsniui mažės, blogėjant dirvožemio kokybei. Didžiuosiuose 
miestuose ekonominis aktyvumas nuosekliai didės, kartu nuosekliai kaupsis ir aplinkosaugos bei 
socialinės problemos, kurių sprendimui reikės vis daugiau lėšų. Energijos bus suvartojama vis daugiau 
tiek namų ūkiuose, tiek versle, o energijos iš atsinaujinančių šaltinių bus gaminama mažiau nei norėtųsi. 
Todėl didės energijos importas iš ES ar trečiųjų šaliu. Energetinės nepriklausomybės siekis nebus 
įgyvendintas. Nuolat skatinamas paslaugų ir prekių vartojimo lygis nuosekliai augs. Kartu augs ir atliekų 
kiekiai, ypač miestuose. Atliekų tvarkymo kaštai taip pat augs. Taigi ekonominio aktyvumo ir su juo 
siejamos problemos gilės ir kaupsis, nežiūrint to, kad Vyriausybė pati ar ES struktūrų verčiama dės daug 
pastangų problemas spręsti.  

PAV. 6: EKONOMINIO AKTYVUMO IR KITŲ STRUKTŪRŲ SĄVEIKA 
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Šaltinis: LR BP esamos būklės analizė 

Tvarus dirvožemių naudojimas ir jų erozijos stabdymas prisideda ne tik prie dirvožemio ūkinio našumo 
palaikymo ir didinimo, tačiau ir klimato kaitos padarinių švelninimo, organinės anglies pavidalu kaupiant 
anglies dvideginį. Daugiausiai ir stipriausiai eroduotų dirvožemių yra rytų Lietuvos aukštumose: Zarasų, 
Utenos, Molėtų ir Alytaus savivaldybėse. Jų teritorijoje eroduojami dirvožemiai užima virš 35 % žemės 
ūkio naudmenų ploto (žr. Pav. 7). Tarp eroduotų dirvožemių čia vyrauja vidutiniškai nuardyti 
dirvožemiai, t.y. dirvožemiai, kurių derlingasis humusinis sluoksnis yra stipriai pažeistas. Šie dirvožemiai 
sudaro apie 60–80 % visų erozijos paveiktų žemės ūkio naudmenų dirvožemių. Vakarų Lietuvos 
aukštumose ši problema mažiau aktuali. Tik Telšių ir Kelmės savivaldybių teritorijų žemės ūkio 
naudmenoms yra būdinga 15–25 % eroduotų dirvožemių. Tačiau tarp jų vyrauja silpnai nuardyti 
dirvožemiai. 

PAV. 7: MENKĖJA IŠTEKLIŲ KOKYBĖ 

 

3.1.3. APLINKOS TARŠA 

Rodiklių koreliacijos rodo, kad didėjant ekonominiam aktyvumui ir kylant gyvenimo gerovei, daugiau 
teršiama aplinka, didėja atliekų kiekiai namų ūkiuose7. Esant palyginus mažiems atstumams (iki 300 km) 
ir mažam gyventojų tankiui (apie 50 žm. / km2) svarbiausia susisiekimo priemonė Lietuvoje yra 
automobilis. Geležinkelis, vandens ir oro transportas plėtojamas, tačiau dėl įvairių priežasčių neturi 
galimybių tapti vyraujančia susisiekimo priemone, arba tam reikėtų skirti labai didelius finansinius 
išteklius (žr. Pav. 8). 

POKYČIAI, JEI LR BP NEBUS ĮGYVENDINTAS | Vystantis technologijoms, robotizuojant ir 
skaitmenizuojant gamybą, teršalų, išmetamų iš stacionarių šaltinių į orą, turėtų mažėti. Tačiau dėl 
augančių kaštų tai vyks ne taip greitai, kaip norėtųsi. Automobilizacijos lygis šalyje auga, viešasis 
transportas netenkina poreikių nei mieste, nei kaimo vietovėse. Todėl tikėtina, kad net įvedus taršos 
mokestį automobilių naudojimo tendencijos nepasikeis. Statomi logistikos centrai, tiesiamos ir 
planuojamos magistralės sudarant kuo geresnes sąlygas krovinių vežėjams, taigi krovinių pervežimai 
tikėtina nemažės, o tuo pačiu ir oro tarša azoto oksidais. Žemės ūkyje tikėtina bus diegiamos 

                                                           
7
 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, Esamos būklės analizė, 2018 m. žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 

d., http://www.bendrasisplanas.lt/esamos-bukles-analize-2/. 

Šaltinis: LR BP esamos būklės analizė 
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aplinkosauginės priemonės, tačiau, kol žemės ūkio produktų rinka yra palanki, intensyvaus grūdinių 
kultūrų auginimo apimtys vidurio Lietuvoje nemažės. Dėl to pasklidoji tarša blogins paviršinių vandens 
telkinių, dirvožemio būklę. Intensyviai naudojant chemines trąšas derlingumui pakelti, nemažės įtaka 
klimato kaitai (išsiskiriant dideliems azoto suboksido kiekiams). Tikėtina, kad valstybės pastangomis 
didėjantis šalies miškingumas kiek sumažins taršos pasekmes. Taigi, nežiūrint pastangų ir taikomų 
priemonių aplinkos tarša didės, blogės išteklių kokybė ir gilės su tuo susijusios kitos aplinkos problemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAV. 8: PRIEMIESČIŲ PLĖTRA 

 

Šaltinis: LR BP esamos būklės analizė 

Kadangi didelė dalis teršalų, darančių įtaką tiek aplinkos oro kokybei, tiek klimato kaitai, Lietuvoje 
išmetama iš mobiliųjų taršos šaltinių, siekiant mažinti taršą tikslinga taikyti įvairias priemones, 
skatinančias atnaujinti automobilių parką, plėsti galimybes naudotis viešuoju transportu ir diegti kitas 
inovatyvias priemones. Aplinkos tarša didmiesčiuose siejama su gyventojų, vartojimo, ekonominio 
aktyvumo, transporto koncentracija, migracijos ir teritorijų sanglaudos procesais. Tarša yra visų minėtų 
procesų pasekmė (žr. Pav. 9Pav. 9: Aplinkos taršos apimtys). 
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PAV. 9: APLINKOS TARŠOS APIMTYS 

 

Šaltinis: LR BP esamos būklės analizė 

3.1.4. SKIRTINGŲ INTERESŲ SANGLAUDA 

Ši sanglauda yra svarbi visose ekonomiškai aktyviose vietovėse, kuriose koncentruojasi gyventojai ir 
verslas, kur susikerta vystymosi ir saugojimo interesai8. Ypač ryškiai specifinė problema stebima 
siaurame ir trumpame Lietuvos pajūryje bei priekrantėje, kai susikerta jūrų uosto plėtros ir vietinių 
gyventojų bei poilsiautojų interesai (žr. Pav. 10). Analogiškos situacijos formuojasi saugomose 
teritorijose arba jų apsaugos zonose, kai susidaro interesų konfliktas: ekonominis aktyvumas, kurį lydi 
statybos ir gamtos apsauga. 

POKYČIAI, JEI LR BP NEBUS ĮGYVENDINTAS | Konservacijos, rekreacijos, ūkio plėtros, kurią lydi 
urbanizacija, krašto apsaugos interesų konfliktai 100 km jūros pakrantės nuosekliai gilės ir bus sunkiai 
sprendžiami. Užsienio investicijų galimybių skatinami valstybės svarbos plėtros prioritetai, skubėjimas 
priimti sprendimus sąlygos kompromisus, kurių pasekmė – blogėjanti rekreacinių išteklių kokybė, 
sumažėjęs jų kiekis, menkstanti vietos gyventojų gyvenimo gerovė, galimybė plėtoti smulkius verslus, 
skubomis konservuotos ar net prarastos gamtos / kultūros paveldo vertybės. Nekompleksiški sektorinio 
planavimo sprendimai pasieks vienpusį ekonominės gerovės efektą, o darnaus ar tvaraus pajūrio ir 
pakrantės vystymo siekiai liks deklaratyvūs. 

                                                           
8
 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, Esamos būklės analizė, 2018 m. žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 

d., http://www.bendrasisplanas.lt/esamos-bukles-analize-2/. 
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PAV. 10: PAJŪRIO IR PRIEKRANTĖS NAUDOJIMO INTERESŲ SANGLAUDA 

 

Šaltinis: LR BP esamos būklės analizė 

3.1.5. TEISINIS REGULIAVIMAS 

Identifikuojant problemas ir problemines situacijas pastebėta teisės aktų nuostatų įtaka, ženkliai 
ribojanti ekonominį aktyvumą9. Teritorijas planuojant nekompleksiškai (specialusis arba sektorinis 
planavimas) nenumatomos alternatyvos ribojamoms veikloms, taip prarandamas ekonominio aktyvumo 
potencialas, darnaus išteklių pritaikymo kitoms veikloms galimybės, teritorijų investicijos patrauklumas, 
žmogui tampa nepatogu čia gyventi ir veikti. 

NKP (nekilnojamo kultūros paveldo) objektuose ar teritorijose ribojamas objektų pritaikymas veikloms 
neatsižvelgiant į aktualų visuomenės ar privataus asmens poreikį. Nelankstūs draudimai ir ribojimai 
neskatina privataus kapitalo investuoti į objektų restauravimą, tvarkymą ir priežiūrą. Valstybei neturint 
pakankamai lėšų prižiūrėti objektus jie nyksta. Tokiu būdu prarandamas šalies kultūrinio palikimo 
potencialas. 

Teisinio reguliavimo stoka daro įtaką savivaldybių ir šalies ekonominiam aktyvumui, socialinei raidai, 
urbanizacijos procesams, patrauklumui, siekiant pritraukti ar išsaugoti žmogiškuosius išteklius, 
kultūriniam identitetui formuoti. 

 GAMTINĖ APLINKA IR SAUGOMOS TERITORIJOS BEI OBJEKTAI 3.2.

3.2.1. GAMTINIAI IŠTEKLIAI 

Didėjant vartojimui, augant gamybai ir paslaugoms, gamtos išteklių naudojimo poreikis didėja, ištekliai 
senka arba blogėja jų kokybė. Ūkinio naudojimo kontekste vienos gamtinio pamato savybės formuoja 
santykinai atsparius ir produktyvius kraštovaizdžio teritorinius kompleksus, kitais atvejais (esant 
antropogeniniam poveikiui jautrioms gamtinėms sistemoms ar esant ypač didelei antropogeninei 
apkrovai) formuojasi skirtingo masto probleminės teritorijos. Pagrindinis Lietuvos darnaus vystymosi 
siekis – pagal ekonominio ir socialinio vystymosi, išteklių naudojimo efektyvumo rodiklius pasiekti esamą 
ES vidurkį, pagal aplinkos taršos rodiklius – neviršyti ES leistinų normatyvų, laikytis tarptautinių 
konvencijų, ribojančių aplinkos taršą ir poveikį pasaulio klimatui, reikalavimų. Vienas iš darnaus 
vystymosi prioritetų – efektyvesnis gamtos išteklių naudojimas.  

  
                                                           
9
 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, Esamos būklės analizė, 2018 m. žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 

d., http://www.bendrasisplanas.lt/esamos-bukles-analize-2/. 
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Miško ištekliai 

Pagrindinis miško išteklių rodiklis – miškingumas. Šis rodiklis įrašytas Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus 
plėtros 2012–2020 metų programoje, Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, Nacionalinėje 
aplinkos apsaugos strategijoje, Jungtinių tautų darnaus vystymosi rodiklių sąraše. Valstybinės miškų 
tarnybos duomenimis 2017 metais miško žemė užėmė 2 189,6 tūkst. ha plotą šalies teritorijos, šalies 
miškingumas sudarė 33,5 %. Miškų plotas nuo 2005 m. padidėjo 1,5 %, pastaraisiais metais augimas 
stabilizavosi (žr. Lentelė 3)Error! Reference source not found.. Iš jų valstybinės reikšmės miškai sudaro 
49,7 % (1 089,0 tūkst. ha), privatūs – 40,3 % (883,0 tūkst. ha), rezervuoti nuosavybės teisei atkurti – 10,0 
% (218,0 tūkst. ha).  

LENTELĖ 3: MIŠKINGUMO RAIDA 2005–2017 METAIS, % 

METAI 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Miškingumas 32,0 32,8 32,9 33,1 33,2 33,3 33,3 33,3 33,4 33,5 33,5 

Šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba 

Per pastaruosius 80 metų šalies miškingumas padidėjo 12,8 %. Lietuvos teritorijos miškingumas yra kiek 
didesnis nei Europos vidurkis (32,8 %), tačiau, didesniam ekosistemų stabilumui užtikrinti ir siekiant 
mažinti šiltnamio efektą, šalies miškingumas turėtų būti ne mažesnis kaip 35 %.  

Lietuvos teritorijoje miškai išsidėsto netolygiai – miškingumas svyruoja nuo 22 % Marijampolės regione 
iki 49 % Alytaus regione. Mažiausiai miškų yra Šilutės (10,7 %), Vilkaviškio (10,9 %), Kalvarijos (14,2 %) ir 
Marijampolės (15,3 %) savivaldybėse.  

Kitas rodiklis, apibūdinantis miško išteklius ir jų naudojimą, yra miško kirtimų ir prieaugio santykis, 
išreiškiamas procentais. III–IV grupių (apsauginės ir ūkinės paskirties) miškuose iškertamo žalių medžių 
stiebų tūrio ir jų grynojo prieaugio santykis 2015–2017 m. sudarė apie 64–67 % per metus. Optimaliu 
miško naudojimas laikomas, kai minėtas santykis siekia 70–90 %. Siektina optimali reikšmė būtų apie 80 
%. 

Medynų amžiaus struktūra apsprendžia miškų ekosistemos ekologinį pilnavertiškumą. Miškų ekosistemų 
biologinės įvairovės stabilumo požymiu laikytinas santykinis užimamo ploto pusiausvyros lygis tarp 
santykinai jaunų 0–2 amžiaus klasės (iki 20 metų įskaitant biržes) ir brandos sulaukusių 9–12 ir vyresnės 
amžiaus klasės (90 metų ir vyresni) medynų. Plotų pusiausvyra tarp jaunų ir brandžių medynų rodo 
teritorijos miškų bioekologinio potencialo stabilumą ir miško eksploatacijos tolydumą. Baltiškosiose 
aukštumose esančiose savivaldybėse (Lazdijų, Molėtų, Utenos, Zarasų rajonų) jaunų ir brandžių medynų 
santykis yra išlaikytas. Saugomose teritorijose esančiuose miškuose (Varėnos, Druskininkų, Birštono, 
Švenčionių, Ignalinos r. sav.) vyrauja brandesni miškai. Žemaičių aukštumos (Kelmės, Telšių, Rietavo sav.) 
ir Šiaurės Lietuvos žemumų savivaldybėse vyresnių nei 90 metų medynų kiekis yra perpus mažesnis 
(išskyrus Kretingos, Plungės ir Mažeikių r. sav.), nei jaunų medynų. Molingųjų agrarinių žemumų 
savivaldybėse (Joniškio, Pakruojo, Pasvalio, Panevėžio, Kėdainių, Marijampolės, Šakių, Kalvarijų ir 
Vilkaviškio r. sav.) jaunų medynų kiekis daugeliu atvejų du, tris ir daugiau kartų yra didesnis nei vyresnių 
nei 90 metų medynų.  

POKYČIAI, JEI LR BP NEBUS ĮGYVENDINTAS | Šiuo metu teisinė bazė yra palanki šalies miškingumui 
didinti. Todėl tikėtina, kad jis didės. Tačiau sektoriniai sprendimai yra racionalūs tik konkrečios srities 
požiūriu. Įgyvendinant bendrojo plano sprendinius miškingumas didinamas ten, kur siekiant darnos, 
ekologinės pusiausvyros, kraštovaizdžio įvairovės ir kitų tikslų, miškas yra reikalingas. Taigi, didinant 
šalies miškingumą neįvertinus LR BP sprendinių nebus pasiekti tvaraus vystymosi tikslai, nebus tinkamai 
išplėtota ekologinio kompensavimo sistema. 
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Žemės ūkio naudmenos 

Lietuvos gamtiniai ištekliai palankūs žemės ūkiui vystyti, tačiau jie turi būti saugojami, tausojami ir 
puoselėjami. Todėl svarbu skatinti racionalų žemės ūkio išteklių naudojimą, grąžinant žemę į 
ūkininkavimą arba paverčiant ją kitomis žemės naudmenomis, tinkamomis alternatyviai ūkinei veiklai 
vykdyti, taip pat ir apželdinant mišku. 

2018 m. sausio 1 d. VĮ Valstybės žemės fondo duomenimis, Lietuvos Respublikos bendras plotas – 6,5 
mln. ha, o žemės ūkio naudmenų buvo 3,4 mln. ha, kas sudarė 52,26 % bendro šalies ploto. 2010 metais 
žemės ūkio naudmenos sudarė 42,5 % bendro šalies ploto, t. y. per paskutinius 8 metus padidėjo 9,76 %.  

Labiausiai agrariniai yra Marijampolės bei Šiaulių regionai, čia žemės ūkio naudmenos sudaro nuo 62 iki 
67 % bendro regiono ploto. Mažiausiai žemės ūkio naudmenų Alytaus ir Vilniaus regionuose: 35,9–40,0 
% regiono ploto. Žemės ūkio naudmenų ploto savivaldybėse mažiausios reikšmės svyruoja nuo 18–21 % 
Druskininkų, Švenčionių savivaldybėse iki 72–78 % Pakruojo, Vilkaviškio savivaldybėse. Žemės ūkio 
naudmenų struktūroje didžiausią plotą sudaro ariamoji žemė – 46,6 %, pievos ir natūralios ganyklos – 
5,43 %, sodai – 0,23 %. Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės regionų savivaldybėse yra našiausios žemės 
ūkio paskirties žemės, čia intensyviausiai plėtojamas žemės ūkis (žr. Pav. 11). Per ilgą laiką nenaudojama 
žemė buvo apleista, apleidimo dalis 2012 m. sudarė apie 10 % bendro žemės ūkio naudmenų ploto. 
Didžiausi apleistos žemės plotai buvo šiaurės rytų, rytinėje ir pietinėje Lietuvos dalyse. Čia veikia visi 
žemių apleidimą nulemiantys faktoriai: miškingumas, ežeringumas, kalvotas reljefas, dirvožemio 
našumas. Mažiausi apleistos žemės plotai yra vidurio Lietuvos rajonuose. Tačiau paskutiniais metais 
stebimas apleistos žemės plotų mažėjimas ir 2018 m. fiksuota jau tik 1,8 % nuo visos dirbamos žemės 
ploto. 

PAV. 11: ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ PASISKIRSTYMAS PROCENTAIS SAVIVALDYBĖSE, 2018 M. 

 

Šaltinis: Lietuvos teritorijos bendrasis planas. Esamos būklės analizė. Žemės ūkio naudmenos. 

Žemės naudojimo intensyvumą lemia dirvožemio našumas, kuris atitinka jo galimybę išauginti 
augalininkystės produkciją. Palankiausios sąlygos žemės ūkio gamybai vystyti yra Vidurio Lietuvos 
rajonuose, kuriuose vyrauja labai geros ūkinės vertės (45,1–50,0 balų) dirvožemiai. Čia labai geros ūkinės 
vertės dirvožemiai atitinka jų įsisavinimo laipsnį, kur žemės ūkio naudmenos sudaro 65–78 % bendro 
rajono ploto. 
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Agroekosistemos – tai funkciniai, agrarinio kraštovaizdžio teritoriniai vienetai, pasižymintys savitu 
savybių kompleksu ir agroekologiniu potencialu derlingumui generuoti. Jų kokybė labai stipriai priklauso 
ne tik nuo žemėveikslių struktūros bei jų rotacijos, tačiau ir nuo optimalaus dirvožemio, atsižvelgiant į jo 
geoekologinį potencialą, naudojimo. Kadangi agroekosistemos pagrindinis tikslas yra išauginti žemės 
ūkio produkciją, todėl jos kokybės vertinime svarbų vaidmenį vaidina dirvožemio kokybė. Vidutiniškai 
Lietuvoje yra eroduota apie 19 % visų žemės ūkio naudmenų. Vyrauja vidutiniškai eroduoti dirvožemiai 
(61 %). Stipriai eroduotiems dirvožemiams tenka 2 % visų žemės ūkio naudmenų. Daugiausia eroduotų 
dirvožemių (32–55 %) yra kalvotose priemolio aukštumose, tačiau ir žemumose bei lygumose eroduoti 
dirvožemiai sudaro 2–3 % visų žemės ūkio naudmenų. 

Agroekosistemų naudojimo intensyvumą gerai atskleidžia naujos žemės ūkio naudmenų dirvožemio 
savybių kaitos tendencijos: dirvožemio organinės medžiagos kiekio dirvožemyje mažėjimas bei 
dirvožemio suslėgimo plitimas. Šios naujai įvardijamos tendencijos rodo vis didėjančią antropogeninę 
apkrovą ne tik aukštumų, bet ir žemumų agroekosistemose. Tokių probleminių agroekosistemų 
Lietuvoje yra apie 37 %. Jos vyrauja vidurio Lietuvos žemumose. Šios problemos mastas Lietuvoje ypač 
išryškėja anomaliais (labai lietingais ar labai sausais) metais. 

Lietuva yra perteklinio drėgnumo zonoje: apie 90 % visos augalininkystės produkcijos išauginama 
nusausintose žemėse, o pasėlių drėkinimui sunaudojamas nedidelis kiekis vandens. Nusausinta šalyje 
apie 2,5 mln. ha žemės ūkio naudmenų. Pagrindinė žemės ūkio gamyba vyksta melioruotoje žemėje ir jos 
efektyvumą lemia sureguliuotos dirvos vandens režimas – drenažas. Melioracijos įrenginių amžius 
vidutiniškai Lietuvoje siekia 40 metų ir 80 % magistralinių griovių deramai savo funkcijų jau neatlieka. 
Situacijai nesikeičiant, prognozuojama, kad šalis 2040 m. turės tik 1 mln. iš 3 mln. ha tvarkingų 
nusausintų visų žemių, o 1,5 mln. ha patirs užpelkėjimo riziką10. 

Lietuvoje žemėvaldos struktūroje vyrauja smulkūs (0–3 ha) ūkiai. 2017 m. jie sudarė 40 % visų ūkininkų 
ūkių skaičiaus. Vidutinis valdos dydis didėja, 73,7 % sudaro valdos, kurių plotas yra nuo 1 iki 10 ha, 20,7 
% – tai valdos, kuriose naudojami nuo 10 iki 50 ha žemės plotai, stambios valdos (nuo 50 iki 100 ha) 
sudaro 3 %, o didesnės nei 100 ha – 2,5 % visų valdų. Pagal ekonominės veiklos specializaciją daugiausiai 
orientuojamasi į augalininkystės sektorių (43,5 % visų valdų), nors paskutiniu metu didėja 
gyvulininkystės ir mišraus ūkio ekonominės veiklos dalys bendroje valdų struktūroje. 

POKYTIS, JEI LR BP NEBUS ĮGYVENDINTAS | Intensyvus agroekosistemų naudojimas mažins dirvožemio 
derlingumą, taip pat didins jo suslėgtumą. Zonos, kuriose taip atsitiks pamažu plėsis ir planuojamo 
periodo pabaigoje dominuos bendroje žemės ūkio naudmenų struktūroje. Dalis naudmenų užpelkės 
sunykus melioracijos sistemoms. Bendroje valdų struktūroje dominuos mišraus ūkio ekonominės veiklos 
ūkiai, kurių dydis 10–50 ha (vidutinio dydžio). Mišriems ūkiams lengviau išsilaikyti besikeičiančioje žemės 
ūkio rinkoje blogėjant žemės naudmenų kokybei. Išliks tik tie smulkieji ūkiai, kurie persiorientuos į 
aukštą produkcijos ar paslaugų kokybę ir įsijungs į trumpųjų maisto ar paslaugų grandinių verslą. 

Rekreaciniai ištekliai 

Lietuvos gamtinės sąlygos tinkamos gyvybiškai svarbiems atsinaujinantiems ištekliams atkurti, gausūs 
rekreaciniai ištekliai palankūs turizmo plėtrai, tačiau įstatymų nepakankamai aiškiai reglamentuotas 
rekreacinių išteklių naudojimas gali sukelti per didelę antropogeninę vertingų gamtinių teritorijų 
apkrovą. Antra vertus, aiškiai nereglamentavus rekreacinių išteklių naudojimo ir nesukūrus rekreacinių 
išteklių apsaugos normatyvų, kiltų nepagrįstų draudimų ir apribojimų pavojus, o tai galėtų trukdyti 
rekreacijos ir ypač kaimo turizmo plėtrai. 

Gamtiniams rekreaciniams ištekliams priskiriami miškai, vandens telkiniai ir jų pakrantės, tinkamos 
pritaikyti žmonių poilsiui ir pramogoms, mineralinio vandens ir gydomojo purvo telkiniai, gamtos 
paveldo objektai, gamtos parkai ir gyvenamųjų vietovių želdynai.  

                                                           
10

 VĮ Valstybės žemės fondo duomenys. 
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Rekreaciniai ištekliai labai nevienodai išsidėsto šalies teritorijoje. Geografiniu požiūriu daugiausiai 
rekreacinių išteklių koncentruojasi Pajūrio, Pamario ir Baltijos aukštumų, išskyrus Sūduvos dalį, 
ruožuose. Pagal bendrą turizmo išteklių vertinimą didžiausią potencialą turi kurortai (Neringa, Palanga, 
Druskininkai ir Birštonas) ir didmiesčiai (Vilnius, Kaunas ir Klaipėda), kuriuose yra didžiausia lankytinų 
objektų sankaupa bei kurie vertintini kaip kompleksiniai turizmo paslaugų centrai. Taip pat prie didelio 
rekreacinio potencialo priskirtos Klaipėdos, Šilutės, Lazdijų rajonų savivaldybės, rekreaciniais ištekliais 
išsiskiria ir Rytų Lietuvos regionas – Visagino, Ignalinos, Molėtų, Zarasų, Trakų rajonų savivaldybės. Iš 
viso 15 savivaldybių turi didelį rekreacinį potencialą. Didžioji Lietuvos rekreacinių išteklių (rekreacinių 
miškų ir maudyklų) dalis pasklidusi vidutinio ir mažo rekreacinio potencialo savivaldybėse, kurios sudaro 
75 % bendro jų skaičiaus. Vidutinio ir mažo rekreacinio potencialo grupes sudaro 45 savivaldybės, 
atitinkamai 13 ir 32. Vidutinio potencialo vietovės irgi gali būti patrauklios turizmo požiūriu, jei 
formuojant turizmo plėtros politiką joms bus skirtas prioritetas (žr. Pav. 12Pav. 12: Rekreacinis 
potencialas savivaldybėse, 2011 m.). 

Didelė gamtinio rekreacinio potencialo dalis koncentruojasi valstybiniuose parkuose. Kraštovaizdžio ir 
biologinei įvairovei išsaugoti Lietuvoje sukurta saugomų teritorijų sistema apima 17,6 % šalies sausumos 
ploto. Tačiau saugomose teritorijose prioritetai teikiami gamtosaugai, o rekreacija yra riboto režimo. 
Pačių saugomų teritorijų būklei didelę įtaką daro statybų ir intensyviai rekreacijai reikalingos 
infrastruktūros plėtra. Urbanizacijos įtakoje mažėja neužstatytų, nepadengtų technogenine danga plotų, 
potencialių gamtinių rekreacinių išteklių, ypač miestų, priemiesčių zonose. 

PAV. 12: REKREACINIS POTENCIALAS SAVIVALDYBĖSE, 2011 M. 

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Esamos būklės analizė. Rekreaciniai ištekliai 

Rekreacija ir turizmas Baltijos jūros regione turi daug galimybių. Ypač dideliais rekreaciniais ištekliais 
pasižymi Kuršių nerijos ir žemyninis krantas bei visa jūros priekrantė. Vienas iš Baltijos jūros regiono 
strateginių siekių – plėtoti turizmo sektorių, užtikrinant regiono patrauklumą ir pasiekiamumą, skatinti 
konkurencingumą, pasiūlant naujas turizmo plėtros kryptis, didinant iki šiol neatskleistų, sunkiai 
pasiekiamų vietovių pasiekiamumą. Kuršių nerijos, žemyninio kranto, jūros priekrantės rekreacinio 
potencialo išnaudojimas ir iki šiol Lietuvoje naujos jūrinės rekreacijos ir jūrinio kultūrinio bei gamtinio 
paveldo pažinimo skatinimas yra vieni iš pagrindinių tikslų, siekiant užtikrinti valstybės patrauklumą 
jūrinio turizmo srityje. Jūrinėse teritorijose išskiriamos dvi arealų grupės: vandens ūkio paskirties jūrinės 
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teritorijos ir kitos paskirties jūrinės teritorijos. Vandens ūkio paskirties jūrinėse teritorijose prioritetas 
teikiamas verslinei žvejybai, jūrinės rekreacijos veiklai (laivybai mažaisiais laivais, mėgėjiškai žvejybai, 
nardymui, poilsiui, pramogoms ir kita), ekosistemas saugančioms veikloms, akvakultūrai, rezervuojant 
jūros erdvę šiuo metu nežinomoms arba neišvystytoms veikloms, susijusioms su vandens ūkiu. 

Racionaliam Lietuvos rekreacinių išteklių ir turizmo potencialo naudojimui trūksta kompleksinio požiūrio. 
Jūrinių rekreacinių išteklių potencialas naudojamas nepakankamai. Didžiausią rekreacinį potencialą 
turinčios savivaldybės, patrauklios tiek vietos, tiek užsienio rekreantams – tai pajūrio teritorijos, Lietuvos 
kurortai (Neringa, Palanga, Druskininkai ir Birštonas), Rytų Lietuvos regionas ir trys Lietuvos didmiesčiai 
(Vilnius, Kaunas ir Klaipėda). Vietos turistams patrauklesni yra miškingi ir ežeringi rajonai, kurie sietini su 
rekreacija ir poilsiu gamtoje – Lazdijų, Zarasų ir Ignalinos rajonai lenkia Trakų rajoną vietinio turizmo 
požiūriu. Vidutinio rekreacinio potencialo grupei tikslinga skirti didžiausią dėmesį formuojant valstybinę 
turizmo plėtros politiką, nepamirštant regioninio aspekto. 

POKYČIAI, JEI LR BP NEBUS ĮGYVENDINTAS | Rekreacinių išteklių ir turizmo potencialo naudojimo 
tendencijos nepakis. Siauras sektorinis požiūris, partnerystės tradicijų stoka, institucinis susiskaidymas 
nesudaro prielaidų generuoti papildomas naudas ir gretimų sektorių plėtros. Tokiomis sąlygomis 
didžiausią naudą iš turizmo gaus didieji miestai ir kurortai (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Palanga, Neringa, 
Druskininkai, Birštonas). Regioninio lygmens bendradarbiavimo tendencijos stebimos Aukštaitijos 
regione. Tikėtina, kad iki planuojamo laikotarpio pabaigos Aukštaitijos regionui pavyks suvienyti 
savivaldybes bendrai veiklai ir tinkamai pozicionuoti regioną tarptautinėje turizmo rinkoje.  

Žemės gelmės 

Žemės gelmių ištekliai – gamtos išteklių dalis, apimanti žemės gelmių sandaros ir sudėties elementus – 
kietus kūnus, skysčius, dujas ar energetinius laukus, kuriuos žmogus gali naudoti ir kurių kiekis ar kokybė 
dėl to keičiasi.  

Lietuvos Respublikos teritorijoje, jos kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje Baltijos jūroje įvairiu 
detalumu yra išžvalgytos ir ištirtos įvairios naudingosios iškasenos, iš kurių šiuo metu yra išgaunamos 9 
rūšys: dolomitas, durpės, klintis, kvarcinis smėlis, molis, sapropelis, smėlis, žvyras, nafta. Tarp 9 laikinai 
neišgaunamų rūšių galima paminėti anhidritą, akmens druską, gėlavandenę klintį, geležies rūdą, gipsą, 
gintarą, glaukonitinį priesmėlį, kreidos mergelį, opoką. Šalyje taip pat išžvalgyti gausūs gėlo bei 
mineralinio požeminio vandens ištekliai. 

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių registre sukauptais duomenimis (2018 vasario 
mėn. būklei), šalies teritorijoje yra detaliai išžvalgyti 834 kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniai, užimantys 
apie 82 tūkst. ha (apie 1,27 % LR teritorijos), parengtinai išžvalgyti – 1 175 telkiniai, jų užimamas plotas – 
115 tūkst. ha (apie 1,77 % LR teritorijos) ir nustatyti 457 prognozinių išteklių plotai, užimantys apie 67 
tūkst. ha (apie 1,03 % LR teritorijos). Detaliai ir parengtinai išžvalgyti kietųjų naudingųjų iškasenų 
telkiniai bei prognozinių išteklių plotai užima 265 tūkst. ha (apie 4,07 % LR teritorijos). 

Didžiausiu detaliai išžvalgytų kietųjų naudingųjų iškasenų kiekiu pasižymi Šiaulių ir Vilniaus regionai, 
mažiausiai išteklių yra Marijampolės regione. Ištekliais turtingiausios Akmenės ir Varėnos r. sav., 
skurdžiausia – Skuodo r. sav. 

Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, turimi šalies gėlo požeminio vandens ištekliai sudaro 3,27 
mln. m3 / p., kurių 66 % yra aprobuoti, o 34 % – prognoziniai. Svarbiausi gėlo požeminio vandens 
sluoksniai yra kvartero, kreidos ir devono vandeninguosiuose kompleksuose. Didžiausi ištekliai išžvalgyti 
Vilniaus regione. Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, Lietuvoje mineralinio požeminio vandens 
ištekliai yra 7 988 m3 / p., kurių 89 % aprobuoti, o 11 % ‒ prognoziniai. 

2018 m. vasario mėn. duomenimis, šalies teritorijoje buvo 18 detaliai išžvalgytų naftos telkinių, 
užimančių apie 9 153 ha (apie 0,14 % LR teritorijos), parengtinai išžvalgyti 7 telkiniai ir 48 struktūros 
Baltijos jūroje. Aprobuotų pradinių detaliai išžvalgytų geologinių naftos išteklių kiekis 2018 m. gruodžio 
31 d. sudarė apie 24 mln. m3, o iš jų – pradinių detaliai išžvalgytų išgaunamųjų – apie 8,2 mln. m3. 14 
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telkinių sausumoje vykdoma tradicinių angliavandenilių (naftos) gavyba. Didžiausi tradicinių 
angliavandenilių (naftos) ištekliai yra Klaipėdos regiono Klaipėdos r., Kretingos ir Šilutės r. sav. 
teritorijose. Baltijos jūros akvatorijoje Lietuvos teritoriniuose vandenyse naftos gavyba iki šiol nebuvo 
vykdoma. 

2016 m. išgauta kietųjų naudingųjų iškasenų – 13,8 mln. m3 (apie 0,48 % detaliai išžvalgytų išteklių), 
naftos – 68 tūkst. m3 (apie 0,82 % išžvalgytų išteklių), gėlo požeminio vandens – 0,4 mln. m3 / p. (apie 
10,4 % išžvalgytų išteklių). 2016 m. daugiausiai išgauta dolomito (1,4 % bendro detaliai išžvalgytų išteklių 
kiekio), žvyro (0,98 %), smėlio (apie 0,74 %), durpių (0,19 %), klinties (apie 0,31 %). Šių iškasenų gavybos 
poreikis ir naudojimo paklausa šiuo metu ir yra pati didžiausia. Ypač auga statybinių žaliavų – smėlio ir 
žvyro paklausa didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos) regionuose. Dėl senkančių išžvalgytų išteklių 
ypač mažėja naftos gavybos apimtys. 

Pastaruoju metu visoje Lietuvos teritorijoje ypač intensyviai vyksta sekliosios geotermijos (kur žemės 
gelmių sluoksnių temperatūra siekia iki 10 oC), kurių ištekliai praktiškai neriboti, galimybių panaudojimas. 
Šiuos išteklius dažniausiai eksploatuoja individualūs vartotojai bei stambesni ūkio subjektai. Lietuvos 
geologijos tarnybos Registro geoterminių gręžinių sistemų dalyje iki 2016 m. gruodžio 31 d. jau 
įregistruotos 288 geoterminių gręžinių sistemos ir jų skaičius sparčiai auga. 

POKYČIAI, JEI LR BP NEBUS ĮGYVENDINTAS | Plėtojantis ekonominiam aktyvumui plėsis naudingų 
iškasenų, naudojamų statyboje paklausa, žvalgyba ir gavyba. Naftos gavybos apimtys tikėtina nedidės, 
nes baigsis išžvalgyti ištekliai. Tolesnė žvalgyba priklausys nuo bendrų politinių sprendimų. Kitų naudingų 
iškasenų žvalgybai ir gavybai šalis nepasiruošusi. Trūksta specialistų, stambesnio mąsto gavybos 
projektams nepasiruošusi visuomenė. nėra politinių sprendimų, nėra patirties ir derybinių pozicijų 
atitinkamoje pasaulinėje rinkoje. Be kompleksiškai suformuluotų sprendinių kitų žemės gelmių išteklių 
naudojimo srityje išliks stagnacija iki planuojamo periodo pabaigos. 

3.2.2. GAMTOS VERTYBIŲ IR EKOSISTEMŲ APSAUGA 

Didesnę dalį gamtos ir ekosistemų apsaugai svarbių teritorijų, įskaitant ir gamtos vertybes, integruoja 
apie 65 % LR teritorijos užimantis, gamtinis karkasas (toliau – GK), kurio erdvinis pasiskirstymas ir 
geoekologinio potencialo rodikliai dėl skirtingų teritorijos gamtinio pamato savybių ir ūkinio įsavinimo 
laipsnio yra nevienodi. Šių savybių gerinimas ir medynų gausinimas GK teritorijose yra svarbus ne tik 
ekosistemų tvarumo palaikymui ir biologinės įvairovės išsaugojimui, tačiau ir klimato kaitos padarinių 
švelninimui. Ypač svarbų vaidmenį, asimiliuojant anglies dvideginį ir jį išlaikant organinės anglies bei 
humuso rūgščių formoje, čia vaidina miškingos teritorijos, o agroekosistemose pievos ir daugiamečiai 
žolynai, nusausintų durpžemių tvarus naudojimas. Ekosistemų apsaugos užtikrinimas ir gamtos vertybių 
išsaugojimas kraštovaizdyje yra tiesiogiai susiję su kokybiškos žmonių gyvenamosios aplinkos 
užtikrinimu, vystomo bioprodukcinio ūkio šakų gyvybingumu bei pačių ekosistemų ekokompensaciniu 
(antropogeninį poveikį neutralizuojančiu) potencialu. 

Geoekologinio kompensavimo sistema 

Gamtinis karkasas (GK) yra teritoriškai išreikštas ir ekologiškai vertingomis gamtinių struktūrų 
vertybėmis pagrįstas kompromisas tarp santykinai natūralios gamtos ir antropogeniškai įsavinto bei 
įvairiu laipsniu technogeniškai performuoto kraštovaizdžio. Tai – moksliškai pagrįsta, neišvengiamai 
būtina ir teritorijoje kiek įmanoma tolygiau išdėstyta sistema, kurios dalys palaiko bendrą teritorijos 
(gyvosios gamtos ir žmogaus gyvenamosios aplinkos) ekologinį stabilumą, garantuoja biologinės 
įvairovės išlikimą ir stabilų vystymąsi, užtikrina antropogeninės veiklos atliekų absorbciją ir 
neutralizavimą, apvalymą ir gamtinių medžiagų apykaitos ciklų tęstinumą.  

Išskiriamos šios GK teritorijos funkcinės dalys: 

 Geoekologinės takoskyros. 

 Vidinio stabilizavimo arealai. 
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 Migracijos koridoriai. 

Viena iš pagrindinių GK sistemos, integruojančios gamtiniu požiūriu vertingas teritorijas, dalių, yra 
ekotinklas. Galima teigti, kad ekotinklas yra gamtinio karkaso sistemos bioekologiniu požiūriu 
vertingiausioji dalis, turinti aukščiausią geoekologinį potencialą. Teritorijų planavimo proceso metu 
tokios teritorijos turėtų būti integruojamos į GK struktūrą.  

Nustatytos šios GK teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos kryptys:  

 Išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis. 

 Palaikomas ir didinamas turimas (esamas) kraštovaizdžio natūralumas. 

 Grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai.  

Pagal GK teritorijų pasiskirstymą akivaizdu, kad GK norma (65 %) nuo rajono savivaldybės ploto 
pasiekiama ir viršijama tų savivaldybių teritorijose, kurios yra morfologiškai sudėtingesnio kraštovaizdžio 
teritorijose, kuriose dominuoja smulkiai arba stambiai kalvotas, banguotas reljefas su didesne žemės 
naudmenų sąskaida arba tose rajonų savivaldybėse, kuriose didesnę dalį užima smėlingos lygumos su 
joms būdingu didesniu miškingumu (žr. Pav. 13Pav. 13: GK teritorijų dalis kraštovaizdžio morfologinių 
rajonuose ir jų geoekologinio potencialo lygis, 2015 m.). Taip pat išryškėja teritorinės tendencijos, 
parodančios pastebimai mažesnį GK priskiriamų teritorijų vyravimą stipriai agrariškose LR teritorijos 
dalyse, kurios gamtiškai betarpiškai siejamos su molingomis lygumomis ar ypač stipriai agrariškai 
degraduotomis jų arba stambiai banguotų pakilumų dalimis (Lielupės agrarinė lyguma, Nevėžio miškinga 
agrarinė lyguma, urbanizuota agrarinė Nemuno deltos lyguma). 

GK priskiriamų teritorijų dalis (%), kaip teritorijos geoekologinį stabilumą parodantis rodiklis, yra nepilnai 
reprezentuojantis realų jų geoekologinį potencialą. Realią ekologinio kompensavimo sistemų būklę 
rajono savivaldybių teritorijose nusako GK teritorijų geoekologinio potencialo įvertinimas GK struktūros 
atžvilgiu.  
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PAV. 13: GK TERITORIJŲ DALIS KRAŠTOVAIZDŽIO MORFOLOGINIŲ RAJONUOSE IR JŲ GEOEKOLOGINIO 
POTENCIALO LYGIS, 2015 M. 

 

Šaltinis: Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, žemėlapį sudarė dr. Ričardas Skorupskas (VU) 

GK ir ekologinės pusiausvyros stiprinimui yra svarbus gamtinio karkaso ekologinių struktūrų išdėstymas 
ir formavimas. Tačiau per pastarąjį dešimtmetį stebimas natūralių ir pusiau natūralių teritorijų 
mažėjimas tiek molingų lygumų, tiek (pastaraisiais metais) ir kalvotų aukštumų teritorijose ir didesnės 
dalies agrarinėse lygumose esančio GK būklės (geoekologinio potencialo) nedidėjimas, kas pastebimai 
mažina ir sistemingai silpnina GK teritorijų geoekologinį potencialą. 

POKYČIAI, JEI LR BP NEBUS ĮGYVENDINTAS | Dėl žmogaus veiklos padarinių nuosekliai mažės natūralių 
ir pusiau natūralių teritorijų, t.y. pastoviai silpnės geoekologinis gamtinių teritorijų potencialas. Mažėja 
teritorijų, kurios palaiko bendrą gyvosios gamtos ir žmogaus gyvenamosios aplinkos ekologinį stabilumą, 
garantuoja biologinės įvairovės išlikimą ir stabilų vystymąsi, užtikrina antropogeninės veiklos atliekų 
absorbciją ir neutralizavimą, apvalymą ir gamtinių medžiagų apykaitos ciklų tęstinumą. Mažėjimo 
procesas yra lėtas, varžomas aplinkosaugos teisės aktų, institucinės apsaugos. Tikėtina, kad iki 
planuojamo laikotarpio pabaigos gamtinės aplinkos nykimo ir transformacijos procesai netaps 
negrįžtami.  

Saugomų teritorijų sistema 

Lietuvos saugomų teritorijų sistemą sudaro:  

 Konservacinio prioriteto saugomos teritorijos – rezervatai (gamtiniai ir kultūriniai) (5), 
valstybiniai draustiniai (402), savivaldybių draustiniai (112), gamtos paveldo objektai (684, iš jų 
156 gamtos paminklai), savivaldybių saugomi gamtos paveldo objektai (217)11 ir nekilnojamojo 
kultūros paveldo objektai, paminklai (25 420).  

                                                           
11

 2018 m. gegužės 1 d. duomenimis, LR saugomų teritorijų valstybės kadastras. 
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 Ekologinės apsaugos prioriteto saugomos teritorijos – ekologinės apsaugos zonos.  

 Atkuriamosios apsaugos saugomos teritorijos – atkuriamieji (3) ir genetiniai sklypai (156). 

 Kompleksinės saugomos teritorijos – valstybiniai (nacionaliniai (5) ir regioniniai (30)) parkai bei 
biosferos monitoringo teritorijos (biosferos rezervatai (1) ir biosferos poligonai (28)).  

Natura 2000 teritorijos buvo ir yra integruojamos į nacionalinę saugomų teritorijų sistemą (žr. Pav. 14) 
Lietuvoje yra įsteigtos paukščių apsaugai svarbios (84) ir buveinių apsaugai svarbios (475) teritorijos. 

PAV. 14: SAUGOMŲ TERITORIJŲ PLOTO DALIS (%) SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOSE, 2018 M. 

 

Šaltinis: Saugomų teritorijų kadastras, žemėlapį sudarė dr. Jonas Volungevičius (VU, GI) 

Per 1997–2017 metų laikotarpį baigta kurti Lietuvos saugomų teritorijų sistema, o ją sudarančių 
teritorijų bendras plotas pakito nuo 11,09 % iki 17,64 % šalies ploto. Didžiausias bendro saugomų 
teritorijų ploto pokytis vyko 2002–2006 metais, kuomet intensyviai buvo steigiami biosferos poligonai, 
skirti Europos Bendrijos svarbos teritorijoms įsteigti, Natura 2000 tinklui formuoti. Lyginant su Europos 
šalių patirtimi, Lietuvos saugomų teritorijų sistema išsiskiria savo universalumu ir kompleksiškumu. Yra 
saugomi ne tik gamtiniai (negyvosios ir gyvosios gamtos), bet ir kultūriniai kompleksai bei objektai. Tai 
sudaro galimybę optimizuoti priemones derinant skirtingo griežtumo reikalavimus, taip pat naudojimo, 
prevencijos bei rezervavimo prioritetus. Esama saugomų teritorijų sistema išsiskiria savo 
reprezentatyvumu. Ji apima beveik visą kraštovaizdį (šiuo metu nepakankamai yra reprezentuojamas 
Suvalkijos kraštovaizdis) ir biologinę įvairovę, būdingus ir unikalius kompleksus. Atskiros saugomos 
teritorijos tarpusavyje jungiasi geoekologiniais bei biomigraciniais ryšiais. 

Per galiojančio LR teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo laikotarpį buvo planuota steigti naujas 
saugomas teritorijas bei pertvarkyti kai kurias esamas, suteikiant joms kitą statusą. Tačiau šie planai dėl 
įvairių priežasčių nebuvo įgyvendinti. Natura 2000 teritorijų tinklo užbaigtumas siekia 80 %, todėl 
Lietuvoje iki šiol nepilnai įgyvendinti Paukščių ir Buveinių apsaugai svarbių teritorijų direktyvų 
reikalavimai bei neužtikrinta gamtiniu požiūriu vertingų teritorijų palanki apsaugos būklė.  

Saugomų teritorijų plėtra saugomų teritorijų kraštovaizdžio ir ekosistemų būklės problemas spręstų tik iš 
dalies. Saugomų teritorijų kraštovaizdžio būklės kaitą atspindi jų teritorijose vykstanti kraštovaizdžio 
žemėveikslių struktūros kaita. Kiekvienoje saugomoje teritorijoje šios tendencijos yra labai individualios. 
Tarp vyraujančių tendencijų paminėtinos: renatūralizacija, miškų rūšinės sudėties kaita ir agrarinių 
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žemėveikslių kaita. Saugomų teritorijų kraštovaizdžio būklės kaitos tendencijos yra glaudžiai susijusios su 
intensyvia ekonominių ir socialinių sąlygų kaita, kuri daro įtaka valstybinių parkų būklei.  

Lietuvoje yra nuosekliai įgyvendinamos ES darnaus vystymosi ir biologinės įvairovės strategijos, saugomų 
teritorijų minimalus plotas turėtų augti iki 18 %. Įvertinus šiuo metu suplanuotų steigti saugomų 
teritorijų plotus, Lietuvoje saugomų teritorijų bendras plotas turėtų augti iki 20,35 % bendro šalies ploto. 
Kitas svarbus uždavinys – saugomose teritorijose išsaugoti tvarią kraštovaizdžio būklę. Neįgyvendinus šio 
uždavinio, bendra saugomų teritorijų būklė prastės. 

POKYČIAI, JEI LR BP NEBUS ĮGYVENDINTAS | Šiuo metu nėra užtikrinta gamtiniu požiūriu vertingų 
teritorijų apsauga, palanki natūralių procesų raiškai. Šių teritorijų būklė pamažu blogėja. Saugomų 
teritorijų plėtra šią problemą spręstų tik iš dalies. Tikėtina, kad saugomų teritorijų dalis padidės iki 18 % 
artimiausiu metu. Tačiau visuomenė nėra pasiruošusi naujų valstybinių parkų steigimui. Todėl tikėtina, 
kad visas dėmesys bus skiriamas tvarios kraštovaizdžio būklės esamose saugomose teritorijose apsaugai. 

3.2.3. KRAŠTOVAIZDIS 

Kraštovaizdis, kaip teritorinių vienetų junginys, kurio pobūdį nulemia gamtos arba žmogaus faktorių 
veikimas ir sąveika, nepertraukiamai dengia žemės paviršių, tačiau priklausomai nuo kultūrinių, 
ekonominių, politinių ir socialinių aplinkybių kiekvienoje valstybėje turi savitų bruožų. Kraštovaizdžio 
tvarumas – bet kurios šalies teritorinių išteklių (įvairiausiomis formomis) išsaugojimo garantas. 

Kraštovaizdžio struktūra, formuota ir formuojama natūralių ir antropogeninių veiksnių, yra 
daugiasluoksnė. Lietuvos kraštovaizdžio gamtinėje struktūroje, vyrauja molingosios lygumos ir 
plynaukštės, moreniniai kalvynai su ežerynų intarpais bei smėlingosios lygumos. Yra ir unikalių / retų 
kraštovaizdžio tipų kaip nerija (išlyginto bei raižyto marių kranto), pamario ir pajūrio lygumos, delta ir 
deltinis slėnis, senieji slėniai, raguvynai bei senieji raguvynai. 

Lietuvos kraštovaizdžio struktūra yra kaiti. Kraštovaizdis patiria ir nuolatinį visuomenės ūkinės veiklos 
poveikį. Jautriausia kraštovaizdžio kaitai yra gyvoji gamta, o didžiausią antropogeninio poveikio mastą 
atspindi ir yra labiausiai pastebima besikeičianti kraštovaizdžio dalis – žemėnaudų struktūra / žemės 
danga. 

Lietuvoje vyrauja agrarinis ir agrarizuotas miškingas kraštovaizdis. Tai – kraštovaizdis, susiformavęs dėl 
gamtinių procesų ir žmonių ūkinės veiklos sąveikos. Nors svarbiausius gamtinės struktūros bruožus jis 
yra išsaugojęs, tačiau žemėnaudos struktūroje vyrauja skirtingo intensyvumo žemės ūkio naudmenos. 
Tokio pobūdžio kraštovaizdis užima apie 80 % Lietuvos teritorijos (iš jo agrarinis – apie 62 %, o miškingas 
agrarinis – apie 16 %).  

Kalvotų aukštumų bei smėlingų lygumų agrarinis kraštovaizdis pasižymi dideliu ekologiniu jautrumu. Čia 
nustatytas didžiausias agrarinio kraštovaizdžio naudojimo intensyvumo didėjimas. Vidurio Lietuvos 
žemumose esančių savivaldybių agrarinio kraštovaizdžio naudojimo intensyvumo didėjimas dėl jau 
išnaudoto potencialo išliko nežymus. 

Daugiau nei trečdalį Lietuvos Respublikos teritorijos užima miškai, kurie tapatinami su natūraliu, 
pirminiu, dar iki teritorijos antropogeninio įsavinimo paviršių dengusiu augmenijos tipu. Miškai atlieka 
reikšmingą vaidmenį formuojant Lietuvos teritorijos kraštovaizdžio vizualinę struktūrą, išsaugant 
santykinai natūralių ir antropogenizuotų ekosistemų geoekologinį potencialą ir bendrai palaikant bei 
atkuriant aplinkos geoekologinį stabilumą.  

Remiantis Lietuvos Respublikos teritorijos Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, miškų plotas nuo 
2005 m. padidėjo 1,5 %. Nuoseklus miškų žemės ploto augimas daugiausia susijęs su kalvotųjų aukštumų 
ir smėlingųjų lygumų rajonais, kur miškų kiekis yra pakankamas ir netgi viršijantis normas, tuo tarpu 
intensyviai agrariškai įsisavintose teritorijose, kuriose ir taip jaučiamas didelis miškų trūkumas, jų pokytis 
didėjimo linkme yra nežymus ir daugeliu atvejų nesiekia net 1 %. Dėl tos priežasties šiose rajonų 
savivaldybių teritorijose blogiausia ekologinio kompensavimo sistemos (gamtinio karkaso) ekosistemų 
būklė bei itin prasti vandens kokybiniai parametrai. 
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Miškų plotų trūkumas, kaip natūralių teritorijų, kraštovaizdžio vizualinę sąrangą daro mažai arba visiškai 
nevaizdinga. Daugumoje šiaurinių, vidurio ir pietvakarinių Lietuvos rajonų teritorijų dėl itin mažo miškų 
kiekio ir menko jų fragmentiškumo (sąskaidos) formuojasi nuplikintų agrarinių-pramoninių teritorijų 
masyvai, praradę biologinę įvairovę, netekę geoekologinio potencialo bei kraštovaizdžio vaizdingumo. 

Šalies urbanistinio kraštovaizdžio dalis nuolatos augo. CORINE žemės dangos duomenimis, urbanizuotos 
ir technogenizuotos teritorijos (išskyrus žaliuosius miesto plotus) 1995 m. užėmė 2 065,22 km2 arba apie 
3,16 % šalies ploto, o 2018 m. – 2 122,91 km2 arba apie 3,25 % šalies ploto. Per 23 metus šalyje 
urbanizuotų ir technogenizuotų plotų, fiksuojamų mastelyje 1:100 000, dydis išaugo 57,69 km2. 
Urbanizacija plinta ne tik tankinant miestų vidinį užstatymą, bet ir plečiantis teritorijų užstatymui 
priemiestinėse zonose (suburbanizacija). 

Siektinos kraštovaizdžio struktūros optimalumo reikšmės apskaičiuotos Nacionaliniame kraštovaizdžio 
tvarkymo plane. Siūloma, kad šalies kraštovaizdžio struktūrą sudarytų 45 % miškų, pelkių, ežerų ir kitų 
gamtinių plotų, 47 % žemės ūkio plotų ir 6–7 % urbanizuotų plotų (įskaitant ir technogenines teritorijas). 
Dabartinė žemės dangos struktūra siektinų proporcijų neatitinka su beveik 10 % gamtinių teritorijų 
deficitu ir 13 % agrarinių žemių perviršiu. Tačiau turint galvoje esamas kraštovaizdžio kaitos tendencijas 
(urbanizuoti plotai naikina žemės ūkio teritorijas, o miškingumas auga), siūloma struktūra gali būti ir 
pasiekta.  

Dabartinei šalies kraštovaizdžio vizualinės struktūros būklei būdinga tai, kad vyrauja žemo ir ypač žemo 
raiškumo teritorijos, kurios neformuoja aukšto estetinio potencialo. Ypač raiškios ir vidutinės 
vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų erdvių kraštovaizdis tesudaro 20,23 % Lietuvos teritorijos ir 
koncentruojasi Baltijos ir Žemaičių aukštumų kalvynuose, Kuršių nerijos bei didžiausiuose 
stačiašlaičiuose upių (Nemunas, Neris, Dubysa, Minija, Šventoji, Nevėžis) slėniuose. Būtent šiose 
teritorijos dalyse išskiriami vizualiniu-estetiniu aspektu vertingiausi Lietuvos kraštovaizdžio kompleksai 
(žr. Pav. 15Pav. 15: Kraštovaizdžio vaizdingumo tipų pasiskirstymas pagal savivaldybes). 

Atliktas Lietuvos kraštovaizdžio vizualinio-estetinio potencialo vertinimas pagal savivaldybes atskleidė 
kiekvienam analizuojamos administracinės sistemos vienetui būdingą kraštovaizdžio raiškumo tipų 
struktūrą, kuri yra sąlygojama rajonų teritorijoje esančių gamtinių kraštovaizdžio kompleksų.  

POKYČIAI, JEI LR BP NEBUS ĮGYVENDINTAS | Kraštovaizdžio būklės kaitą atspindi teritorijose vykstanti 
kraštovaizdžio žemėveikslių struktūros kaita. Tarp vyraujančių tendencijų paminėtinos: renatūralizacija, 
miškų rūšinės sudėties kaita ir agrarinių žemėveikslių kaita. Užstatomi nauji žemės ūkio plotai ir 
miškingumas auga. Kraštovaizdžio būklės kaitos tendencijos yra glaudžiai susijusios su intensyvia 
ekonominių ir socialinių sąlygų kaita, todėl nėra siekiama būtinai išlaikyti kraštovaizdį tokį, koks jis yra 
dabar. Bendra šalies kraštovaizdžio kaitos tendencija, kai saikingai užstatomi nauji žemės ūkio plotai, o 
bendras miškingumas auga, yra gera, tačiau nestabili. Visos kraštovaizdžio apsaugos pastangos 
nukreiptos jo kaitos tvarumui užtikrinti. 
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 PAV. 15: KRAŠTOVAIZDŽIO VAIZDINGUMO TIPŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL SAVIVALDYBES 

 

Šaltinis: Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, 2015. Žemėlapį sudarė dr. Ričardas Skorupskas, VU 
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4. LR BP KONCEPCIJOS BENDRŲJŲ NUOSTATŲ IR 
ALTERNATYVŲ APRAŠYMAS 

 BENDRŲJŲ KONCEPCINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 4.1.

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas – tai pagrindinis šalies teritorijų planavimo 
dokumentas, kuriame numatoma ilgalaikė šalies vystymo perspektyva. Planuojama teritorija – Lietuvos 
Respublikos sausumos ir jūrinės teritorijos, įskaitant Lietuvos Respublikos teritorinę jūrą, taip pat 
teritorijas, kuriose Lietuva įgyvendina suverenias išimtines teises – gretutinę zoną ir išskirtinę ekonominę 
zoną (IEZ), apimant kontinentinį šelfą.  

LR BP koncepcijoje pasiūlyta vizija galios iki 2050 metų. Koncepcija parengta remiantis atlikta išsamia 
esamos būklės analize ir išvadomis, kurios rodo valstybės teritorijos erdvinės raidos kryptis, tendencijas 
ir problemas. Taip pat valstybės raidos vizijai sukurti buvo organizuotos aktyvios visuomenės, specialistų 
ir įvairių sričių mokslo atstovų diskusijos.  

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcijos vizija, kaip galimai geriausias perspektyvinis 
valstybės erdvinis modelis, suformuota remiantis trimis pagrindiniais atraminiais valstybės teritorijos 
erdvinio formavimo siekiais: gyvybingos urbanistinės struktūros; gyvybingos ekosistemos; našios 
bioprodukcinės teritorijos. 

PAV. 16: SCHEMA „VERTYBĖS, AMBICIJOS, VIZIJOS“ 

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija, III etapas 

Koncepcijoje išskirtos šios svarbiausios erdvinės sistemos: 

 Urbanistinė sistema. 

 Ekonominė sistema. 

 Mobilumas (susisiekimo sistema). 

 Inžinerinės sistemos. 

 Ekosistemos. 
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 Išteklių naudojimo sistema. 

Šalies teritoriniai elementai diferencijuoti į: 

 Intensyvios urbanizacijos branduolius (miestus ir priemiesčius). 

 Agrarines teritorijas. 

 Jūrą ir pakrantę. 

 Natūralias (santykinai) teritorijas. 

Koncepcijoje erdvinės sistemos buvo analizuojamos, tikrinamos ir planuojamos per visus teritorinius 
elementus, išryškinta jų įtaka, identifikuota svarba, nustatytas poveikis. Tokiu būdu planuojami 
konceptualūs sprendiniai apima visą šalies teritoriją ir visas nagrinėjamas temas. 

Rengiant konceptualiuosius sprendinius nustatyti erdvinių sistemų vystymo principai, teritorinių 
elementų vystymo principai, specialiųjų temų vystymo principai, aprašyti dviejų erdvinio vystymo ir 
funkcinių prioritetų alternatyvų sprendiniai, nustatytas strategiškai svarbių vystytinų objektų / projektų 
sąrašas.  

 ERDVINIŲ SISTEMŲ VYSTYMAS 4.2.

URBANISTINĖS SISTEMOS vystymo principai remiasi policentriškų urbanistinių centrų sistema, 
hierarchine regionų centrų ir jų ryšių sistema, centrų sinergija ir prieinamų paslaugų bei veiklų sistema, 
kompaktiškų miestų vystymu, valstybės urbanistinės sistemos integralumu su ES. 

Numatyta, kad Lietuvos urbanistinė sistema turi veikti hierarchinėje policentrinėje urbanistinėje 
struktūroje, policentriškumo principas yra tęstinis galiojančio LR BP sprendinys. Urbanistiniai centrai 
skiriami į šiuos lygmenis: 

 METROPOLINIAI CENTRAI – aktyvūs miestai tarptautinėje urbanistinių centrų sistemoje (siejami 
tarptautinio lygmens funkciniais ryšiais), telkiantys didžiausią spektrą paslaugų (nuo būtino, 
sąlyginai dažno, iki sąlyginai reto poreikio), veikia kaip šalies ekonominiai varikliai.  

 REGIONINIAI CENTRAI - miestai, kurie atlieka ypatingai svarbų vaidmenį regionams, telkia nuo 
būtino iki sąlyginai vidutinio ir net dalimi sąlyginai reto poreikio paslaugas, koncentruoja dideles 
aptarnavimo galimybes, ekonomines veiklas, darbo vietas. 

 LOKALINIAI CENTRAI – miestai, kurių prioritetinis tikslas yra palaikyti regionų dalių 
gyvybingumą, veikiant kartu su regioniniais centrais, teikiant ne žemesnio lygmens, nei sąlyginai 
dažno poreikio paslaugas. 

 VIETINIAI CENTRAI – koncentruojantys būtinųjų poreikių paslaugas, aptarnaujantys mažiausius 
teritorinius vienetus (įvertinus rengiamo bendrojo plano lygmenį, vietinių centrų lygmeniui 
nusakomi bendrieji vystymo principai, suprantama jų reikšmė bendroje urbanistinėje sistemoje, 
tačiau detaliau individualiai nenagrinėjami). 

Koncepcijos sprendiniuose numatyta, kad Europos urbanistinėje struktūroje integraliai turi veikti 
pagrindiniai urbanistiniai centrai – partneriaujantys Vilnius-Kaunas, Klaipėda, partneriaujantys Šiauliai-
Panevėžys. Šiuos centrus su kitų valstybių centrais jungia pagrindiniai tarptautiniai transporto koridoriai, 
išsidėstę šiaurės pietų (I koridorius (Via Baltica) bei planuojama Rail Baltica ir koridoriaus atšaka IA (Via 
Hanseatica), Rytų-Vakarų (IX koridorius (atšaka IXB – Kijevas-Minskas-Vilnius-Klaipėda ir atšaka IXD – 
Kaunas-Kaliningradas) kryptimis bei sąsajas su pastaraisiais turintys vandens ir oro keliai. 

Numatytos priemonės Vilniaus-Kauno ir Šiaulių-Panevėžio partnerystėms vykdyti, taikant aukšto lygio 
junglumo, multimodalumo ir intermodalumo užtikrinimo principus, formuojant bendrą sąryšį turinčias 
inovacijų politikos sistemas, vykdant mokslo ir inovacijų sferų bendradarbiavimą, bei palankiai 
pozicionuojant save tarptautiniame kontekste.  
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ERDVINIŲ EKONOMINIŲ SISTEMŲ vystymo principai akcentuoja siekį išlikti tarptautinėje arenoje 
konkurencinga ekonomika, o tam Lietuvai vidutiniuoju laikotarpiu būtina ekonomikos struktūros 
transformacija: būtina persiorientuoti nuo pigia darbo jėga grįsto masinės gamybos ir žemos pridėtinės 
vertės paslaugų ekonomikos augimo modelio prie tokio, kuriame vis didesnę pridėtinės vertės dalį 
generuotų nišinė, aukštesnių ir aukščiausių technologijų pramonės ir daug žinių reikalaujančias 
paslaugas teikiančios ir eksportuojančios veiklos. Tikslui pasiekti įvardijami pamatiniai būtini elementai, 
tokie kaip žmogiškieji ištekliai/žmogiškasis kapitalas, infrastruktūros ištekliai ir palankios verslo sąlygos.  

Urbanistinių centrų lygmenys pagal sukuriamą ekonominę naudą ir strateginę ekonominę svarbą 
darniam valstybės ūkio vystymuisi gali būti suskirstyti į ekonominius donorus ir ekonominius recipientus. 

SUSISIEKIMO SISTEMOS IR MOBILUMO konceptualiaisiais sprendiniais siekiama užtikrinti būtinuosius 
erdvinius, teritorinius ir mobilumo poreikius, vystymo principai pabrėžia multimodalumo ir 
intermodalumo svarbą. Koncepcijos sprendiniuose numatyti ekonominės veiklos koridoriai, turintys 
užtikrinti reikšmingus tarptautinius ryšius ir ekonomiškai aktyviausių šalies centrų pasiekiamumą, bei 
vidiniai šalies koridoriai, svarbūs visų šalies urbanistinių centrų, specializuotų teritorijų pasiekiamumui. 
Akcentuojama racionalaus teritorinio išdėstymo infrastruktūros objektų visuma (uostai (oro, jūrų (vidaus 
vandenų)), sausumos transporto stotys, multimodalumą ir intermodalumą užtikrinantys objektai.  

EKOSISTEMOS-GEOEKOLOGINIO KOMPENSAVIMO SISTEMOS sprendiniai numato vystymo principus, 
kad visavertė, gyvybinga, atspari ir funkcionali ekologinio kompensavimo sistema (GK) (žalioji 
infrastruktūra), perspektyvoje užtikrinanti visos LR teritorijos ekologinį stabilizavimą, kuris sudarytų 
realias prielaidas tvaraus (tausojančio) bioprodukcinio ūkio vystymui, užtikrintų sveikas gyvenimo ir 
visavertes rekreacijos sąlygas urbanizuotame, agrariniame, jūrinime ir gamtiniame kraštovaizdyje.  

Konceptualieji sprendiniai taip pat numato būtinybę padidinti LR teritorijos bendrą miškingumą iki 38–42 
%, taip pat nustato, kad siektinas saugomų teritorijų sistemos plotas – 18 %, o plano koncepcijoje 
numatyti sprendiniai, susiję su saugomų teritorijų steigimu bei pertvarkymu.  

IŠTEKLIŲ SISTEMOS vystymo principai numato tvarų išteklių naudojimą, kultūros paveldo bei kultūrinio 
kraštovaizdžio išsaugojimą ir integravimą į kitas sistemas, siekiant, jog vieno iš išteklių naudojimas 
nedarytų neigiamo poveikio kitų išteklių išlikimui ir kokybei, o būtų teritoriškai diferencijuotas ir 
prioretizuotas atsižvelgiant į jų gamtinę - kultūrinę vertę, potencialią ekonominę naudą. 

ŽEMĖS GELMIŲ išteklių naudojimo principai numato ne tik šalies ūkio apsirūpinimą vietinėmis 
iškastinėmis žaliavomis, žemės gelmių šiluminių, talpuminių ir kt. naudingųjų savybių panaudojimą, bet 
ir apsaugantys aplinką, tuo pačiu ir žemės gelmes, nuo taršos ir kitų, su išteklių naudojimu susijusių, 
neigiamų padarinių, orientuoti į atsinaujinančių išteklių apsaugą nuo išsekimo, užtikrinantys jų saugią, 
racionalią bei tvarią eksploataciją. Numatoma didinti rekreacijos svarbą bendroje teritorijų naudojimo 
struktūroje. 

INŽINERINIŲ SISTEMŲ 2030–2050 metų laikotarpio strateginis prioritetas – energiškai darni ir 
savarankiška valstybė. Koncepcijos sprendiniuose numatyta šio tikslo siekti pereinant prie mažai anglies 
dioksido išmetančios ekonomikos, užtikrinant Lietuvos energetikos sistemos sujungimą su kontinentine 
Europa (elektros ir gamtinių dujų sistemos) bei suskystintų gamtinių dujų (SGD) infrastruktūros plėtrą. 
Taip pat numatomas perėjimas prie žiedinės ekonomikos modelio ilgalaikėje perspektyvoje atliekų 
sektoriuje, o ryšių sektoriuje pabrėžiamas elektroninių ryšių paslaugos kokybės ir plėtros užtikrinimas 
visoje šalies teritorijoje, universaliosios pašto paslaugos pasiekiamumo užtikrinimas. 

 TERITORINIŲ ELEMENTŲ VYSTYMAS 4.3.

Formuojant sėkmingų, socialių ir tvarių miestų vystymo kryptis identifikuotos pagrindinės miestų 
problemos: dispersiškas miestų augimas (požymiai ir pasekmės – dispersiškumas ir monofunkcija, 
infrastruktūros trūkumas, didėjanti socialinė atskirtis ir automobilių srautai, kas lemia didesnę oro taršą 
ir kitas pasekmes) priemiesčiuose ir „besitraukiantys“ miestai (kuomet formuojasi infrastruktūros 
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perteklius, didėja jos išlaikymo kaštai, blogėja gyvenimo kokybė, dėl ko mažėja patrauklumas jauniems 
darbingo amžiaus žmonėms).  

Miestų tvarumą, socialumą ir sėkmę lemiančiais komponentais laikoma: 

 Miestų kompaktiškumas. Akcentuojama kompaktiškų miestų svarba, nustatyti pagrindiniai 
kompaktiškų miestų vystymo principai, formavimo priemonės, kompleksiškumo svarba, vystymo 
prioritetai. Formuojamos kompaktiškos užstatymo struktūros, įvertinus taupų žemės naudojimą, 
subalansuotą daugiafunkciškumą, galimybes pasiekti poilsio ir paslaugų teritorijas pėsčiomis 
arba viešuoju transportu. Dar viena iš priemonių miestų kompaktiškumui didinti – miesto 
centrinių dalių intensyvinimas, konversija. Vystant miestus turi būti siekiama kompleksiško 
teritorijų tvarkymo.  

 Nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas ir įveiklinimas miestuose. Koncepciniuose 
sprendiniuose nekilnojamasis kultūros paveldas vertinamas kaip išteklius, padedantis kurti 
kokybišką, tvarią aplinką, formuoti vietos identitetą, socialinį ir ekonominį patrauklumą.  

 Visaverčių gyvenimo sąlygų miestuose ir priemiesčiuose kūrimas apima tvarų švietimo 
infrastruktūros tinklą (siekiama, kad veiktų pasiekiamas, prieinamas ir į rezultatus bei ugdymo 
kokybę orientuotas ikimokyklinio ugdymo ir švietimo infrastruktūros tinklas), sveikatos paslaugų 
infrastruktūros tinklą (siekiama užtikrinti patogų susisiekimą, sukuriant tam būtiną 
infrastruktūrą, su respublikinio ir regioninio lygmens asmens sveikatos priežiūros tinklu), įvertinti 
visuomenės senėjimo procesai (suplanuota socialinių paslaugų vyresniems žmonėms sistema), 
įtraukią kultūrą (skatinamas aktyvių vietos bendruomenių iniciatyvų, susijusių su paveldo 
išsaugojimu ir panaudojimu, rėmimas), kokybiškas viešąsias erdves ir rekreacines teritorijas, taip 
pat būsto prieinamumą (pabrėžiama, kad būsto paramos priemonių strategija turi atitikti 
urbanistinio karkaso vystymo strategijai, apimančiai ir teikiamų socialinių paslaugų spektrą), 
miestų oro ir vandens kokybę, kritulių ir atliekų tvarkymą. 

 Tvari miestų ekonomika, apimanti sukuriamos pridėtinės vertės raidą ir struktūrinius pokyčius, 
kuomet siekiama į pagrindinius urbanistinius centrus pritraukti sparčiai kylančią aukštesnių ir 
aukščiausių technologijų pramonę ir daug žinių reikalaujančias paslaugas teikiančias ir 
eksportuojančias ekonomines veiklas. Šiam tikslui pasiekti urbanistinių – ekonominių centrų 
tinklas turi būti itin patrauklus, patogus ir gerai išvystytas. Palaikyti kvalifikuotai darbo jėgai ir 
ekonominių židinių gyvybingumui reikalinga laikytis tiek darnaus ir patogaus urbanistinio 
planavimo principų, tiek vidinio susisiekimo ir tarptautinio pasiekiamumo, viešųjų paslaugų, 
mokslo ir švietimo, ekosistemų ir kitų struktūrų vystymo. Skatinant tvarią ekonomiką miestuose, 
svarbu vystyti infrastruktūrą ekonominei veiklai ir aukštesnei pridėtinei vertei kurti. Atsižvelgiant 
j nustatytas Lietuvos Respublikos integruotos jūrų politikos įgyvendinimo kryptis, formuojant 
jūrinius sprendinius siekiama pasiekti ir (ar) išlaikyti gerą aplinkos būklę kaip tai įpareigoja Jūrų 
strategijos pagrindų direktyva, taip pat – ekologinės pusiausvyros ir aplinkosaugos tvarumo 
išsaugojimo, kultūros ir gamtos paveldo apsaugos po vandeniu, ekonominės integracijos ir 
konkurencingumo, jūros išteklių įsisavinimo, jūrų transporto ir ryšių užtikrinimo, žuvininkystes 
sektoriaus efektyvumo didinimo, akvakultūros plėtros, energetinio saugumo užtikrinimo, 
rekreacijos ir turizmo potencialo naudojimo, saugos ir saugumo užtikrinimo tikslai. 

 Mobilumas. Siekiama, kad darni kelionių struktūra būtų formuojama pasiūlos įvairiems keliavimo 
būdams pagrindu. Vienas pagrindinių uždavinių – absoliutus prioritetinių sąlygų viešajam 
transportui miestuose įgyvendinimas, o miestų išplanavimas turi generuoti trumpas, pėsčiomis 
arba bemotoriu transportu atliekamas keliones. Siekiama sukurti prielaidas, kad asmeninių 
automobilių naudojimas kasdienių objektų pasiekiamumui būtų tik išskirtiniais atvejais. Taip pat 
numatytas krovinių logistikos optimizavimas, nagrinėti eismo saugumo klausimai. 

 Tvarus resursų naudojimas. Siekiama didinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, taip 
pat didinti energijos vartojimo efektyvumą, kas yra ir vienas iš nacionalinių šalies ilgalaikių tikslų. 
Koncepcijoje numatomas skatinimas į žiedinę ekonomiką integruoti urbanizacijos procesus, 
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kuomet optimaliau išnaudojamos esamos urbanizuotos teritorijos, o efektyvus inžinerinės 
infrastruktūros tinklas numatomas kaip būtina sąlyga tvariai miestų plėtrai. Planuojant 
miestuose svarbu įvertinti klimato kaitos procesus, pabrėžiama, kad sėkmingi ir tvarūs miestai 
yra gebantys prisitaikyti prie besikeičiančių klimato iššūkių. Miestų lygmeniu numatoma vykdyti 
klimato elementų monitoringą, siekiant tinkamai įspėti apie ekstremalias situacijas. Koncepcija 
įvertina urbanizuotų teritorijų geologinės sąrangos ypatumus (karstiniame regione, upių slėnių 
šlaituose ir pan.). Numatoma optimizuoti kietųjų naudingųjų iškasenų naudojimo vystymą.  

 Gyvybinga gamtinė aplinka urbanizuotose teritorijose siejama su gyvenamosios aplinkos kokybe, 
numatyta pasitelkiant žaliosios infrastruktūros priemones formuoti vieningas miestų gamtinio 
karkaso struktūras, o urbanizuotose teritorijose esančių natūralių ar santykinai natūralių erdvių 
priežiūra ir tvarkymas turėtų maksimaliai atitikti ar atkartoti natūraliai jose vykstančius procesus. 
Tai leistų stiprinti dirvožemio ir augalijos geoekologinį potencialą. 

 Optimali kraštovaizdžio struktūra. Turi būti sudarytos sąlygos išskirtinės vertės urbanizuotų 
teritorijų kraštovaizdžio identifikavimui, palaikymui, puoselėjimui ir eksponavimui. Numatyta 
įtvirtinti istorinio urbanistinio kraštovaizdžio sampratą, užtikrinti gamtinio karkaso sistemos 
funkcionalumą, jį vystyti pilnavertiškai integruojant į urbanistines struktūras. 

Ekologišką, ekonomišką (tausojantį) žemės ūkį ir kaimo vietovių gyvybingumą lemiančiomis nuostatomis 
laikoma: 

 Gyvybinga gamtinė aplinka. Tam numatytos priemonės yra paviršinių ir gruntinių vandenų 
būklės gerinimas, dirvožemio gyvybingumo didinimas, pasklidosios taršos prevencija ir pasekmių 
mažinimas, gamtinio karkaso geoekologinio potencialo atkūrimas ir didinimas. 

 Optimali kraštovaizdžio struktūra, apimanti agrarinio kraštovaizdžio apsaugą ir formavimą, 
gamtinio karkaso funkcionalumo didinimą agrarinėse teritorijose. Taip pat svarbus 
kraštovaizdžio kultūrinio identiteto išsaugojimas.  

 Gyvybingos kaimo gyvenamosios vietovės. Turi būti užtikrintas būtinųjų paslaugų teikimas kaimo 
vietovėse ir jų rišlumas su aukštesnio lygmens urbanistiniais centrais, reikalinga išsaugoti ir 
plėtoti mažų miestų ir kaimo gyvenamųjų vietovių savitumą, skatinti vietos bendruomenes 
aktyviai dalyvauti kultūros paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo procesuose, skatinti kultūrinį 
turizmą.  

 Visaverčių gyvenimo sąlygų kūrimą apima ir kultūros objektų įveiklinimas, išvystyta kultūros 
infrastruktūra, aukštas kultūros vartojimo lygis, stiprios vietos bendruomenės, optimalus 
švietimo infrastruktūros tinklas ir kompaktiškas būtinų sveikatos paslaugų infrastruktūros 
tinklas, taip pat vyresnio amžiaus žmonių integracija, oro kokybė. 

 Tvari agrarinė ekonomika numatoma kaip siekis esant itin didelei agrarinės ekonomikos reikšmei 
šalies mastu. Turi būti sudarytos sąlygos įvairių ekonominių veiklų regionuose plėtojimui, 
sukurta tinkama infrastruktūra ekonominei veiklai, skatinamas aukštesnės pridėtinės vertės 
regionuose kūrimas, LEZ, pramonės parkai, viešieji logistikos centrai. Laukiama agrarinės 
ekonomikos transformacijos ir prisitaikymo vykstantiems pokyčiams (modernizavimas, 
robotizacija, automatizavimas). 

 Mobilumas yra viena iš priemonių efektyvioms partnerystėms tarp gyvenamųjų teritorijų 
užtikrinti. Siekiama sukurti, optimizuoti ir užtikrinti regioninio viešojo transporto prieinamumą ir 
efektyvias paslaugas, atitinkančias šalies urbanistinę politiką ir kuriančią darnią kelionių 
struktūrą, didinti įvairiarūšio transporto, privataus ir viešojo transporto sąveiką 
kasdienių kelionių reikmėms, užtikrinti paprastos ir vieningos mokėjimo sistemos 
funkcionavimą. Akcentuojama absoliuti SPTŽ poreikius atitinkanti infrastruktūros sistema.  

 Tvariai naudojami resursai. Priemonės šiam elementui užtikrinti apima šias sprendinių temas: 
atsinaujinančios energijos išteklių naudojimas, žiedinės ekonomikos vystymas, inžinerinės 
infrastruktūros atitiktis poreikiams, prisitaikymas prie klimato kaitos, tvarus ir tausojantis žemės 
gelmių išteklių ir resursų naudojimas, saugojimas, pagrįsta žemės veiklų teritorinė diferenciacija. 
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Gamtinių teritorijų suvokimą kaip ekologinio balanso pagrindą užtikrina šie veiksniai: 

 Gyvybinga gamtinė aplinka (siekiama didinti geoekologinį potencialą, užtikrinti ir formuoti 
optimalias biologinės įvairovės raiškos sąlygas, saugoti natūralius teritorijų etalonus 
suformuojant prielaidas ir paskatos priemones skirtingų miško, pievų, pelkių augaviečių 
etalonams išsaugoti, bei palaikant esamą tradiciškai nusistovėjusį ūkinį režimą). 

 Valdoma urbanizacija – minimali urbanizacija į itin jautrias gamtines teritorijas. 

 Tvari ekonomika. Tvarumo siekiama natūralius resursus įveiklinant ir panaudojant ekonominei 
vertei kurti, gyvenimo kokybei didinti, neigiamam žmogaus veiklos poveikiui aplinkai 
kompensuoti. Gamtos išteklių naudojimas turi būti efektyvus, o sprendimai ekonomiškai 
pagrįsti. Numatoma efektyviai naudoti gamtinių teritorijų rekreacinį potencialą. 

 Visavertės gyvenimo sąlygos siejamos su santykinai natūralių gamtinių resursų kokybės 
palaikymu. 

 Tvariai naudojami resursai apima miškų išteklių, naudingųjų iškasenų, rekreacinių resursų 
naudojimą, prisitaikymą prie klimato kaitos.  

 Optimali kraštovaizdžio struktūra. Nustatyti principai, sprendžiantys kraštovaizdžio formavimo ir 
apsaugos klausimus, pabrėžiant jo natūralumą, bei gamtinio karkaso funkcionalumo išsaugojimą 
santykinai natūraliose teritorijose. 

Atsakingam jūros ir pakrantės naudojimui nustatyti principai   

Planuojant koncepciją siekiama laikytis pagrindinių planavimo principų – darnumo, Pan-Baltiško 
matymo, erdvinio efektyvumo ir jungiamumo (ryšių) supratimo. Taip pat atsižvelgiama į 
transnacionalinius siekius. Formuojant jūros naudojimo funkcinius prioritetus išskirtos dvi sritys – pajūrio 
funkcinio prioriteto sritis ir jūros funkcinio prioriteto sritis. Atsižvelgiant į nustatytas Lietuvos 
Respublikos integruotos jūrų politikos įgyvendinimo kryptis, formuojant jūrinius sprendinius siekiama 
ekologinės pusiausvyros ir aplinkosaugos tvarumo išsaugojimo, kultūros ir gamtos paveldo apsaugos po 
vandeniu, ekonominės integracijos ir konkurencingumo, jūros išteklių įsisavinimo, jūrų transporto ir ryšių 
užtikrinimo, žuvininkystės sektoriaus efektyvumo didinimo, akvakultūros plėtros, energetinio saugumo 
užtikrinimo, rekreacijos ir turizmo potencialo naudojimo, saugos ir saugumo užtikrinimo.  

Koncepcijos rengimo metu suformuoti uostų ir jų infrastruktūros vystymo principai, bendro naudojimo 
vandens kelių, techninės infrastruktūros vystymo sprendiniai, nustatyti išteklių gavybos ir naudojimo, 
bioprodukcinio ūkio plėtros ir naudojimo, rekreacijos ir turizmo plėtros ir kitų akvatorijos funkcinių 
struktūrų vystymo principai.  

 SPECIALIŲJŲ TEMŲ VYSTYMAS 4.4.

Bendrojo plano koncepcijos sprendiniai nustato principus žemiau išvardintoms specialiosioms temoms.  

Stipriam Lietuvos teritoriniam identitetui kurti numatyta stiprinti ryšius tarp skirtingų sektorių, 
savivaldos ir vietinių bendruomenių, atsižvelgiant į teritorijos socialinę, kultūrinę ir istorinę sanklodą. 
Puoselėjant išskirtinės vertės kultūrinį kraštovaizdį, turi būti sukurtos didesnės galimybės saugomų 
vertybių pažinimui, skatinamas visuomenės sąmoningumas saugomų teritorijų atžvilgiu, užtikrinama 
saugomų teritorijų vertybių apsauga ir sistemos vystymas.  

Koncepcijoje aprašoma Lietuvos strateginių objektų sistema, išvardijami aktualūs ypatingos svarbos 
projektai, pateikiamas preliminarus Lietuvos bendruoju planu siūlomų nustatyti naujų strateginių 
objektų sąrašas. 

Rengiant koncepciją išnagrinėti konkurencingos valstybės esminiai bruožai, nustatyti pamatiniai 
elementai, būtini darnios, tvarios, sparčios ir konkurencingos ekonominės raidos tikslui pasiekti: 
žmogiškieji ištekliai, infrastruktūros ištekliai ir palankios verslo sąlygos. Suformuoti koncepciniai 
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sprendiniai numato priemones / principus žmogiškiesiems ištekliams palaikyti / pritraukti, 
infrastruktūros ir išteklių naudojimui, tarptautinių susisiekimo ryšių plėtrai, efektyvios, patogios ir 
ekonomiškos inžinerinės infrastruktūros kūrimui. Akcentuojamas šalies konkurencingumo didinimas 
bendradarbiaujant su kaimyninėmis šalimis ir palankių verslui sąlygų kūrimas.  

 ALTERNATYVŲ APRAŠYMAS 4.5.

Bendrojo plano koncepcijai suformuoti parengtos ir išnagrinėtos dvi koncepcijos alternatyvos su 
skirtingais erdvinės struktūros, funkcinių prioritetų ir kitais sprendiniais – skirtingais keliais Lietuvos 
ambicijoms ir vizijoms pasiekti, įvertinant tai, kad galiojančiame LR bendrajame plane įtvirtinta 
regioninio planavimo sistema sunkiai pritaikoma pasikeitus geopolitinei situacijai ir atsiradus naujiems 
iššūkiams. Alternatyvos parengtos skirtingiems Lietuvos teritorijos vystymo scenarijams, kurie vienu 
atveju remiasi galiojančio šalies bendrojo plano tęstinumo idėja, tolygiai vystant visą šalies teritoriją, kitu 
atveju kuria sustambintą policentrinę struktūrą, siekiant racionaliau ir tikslingiau paskirstyti valstybės 
investicijas. Abiem atvejais užtikrinamas darnus šalies teritorijos vystymas. Koncepcijos alternatyvos 
parengtos remiantis Europos šalių patirtimi, praktika ir moderniu požiūriu, siekiant sukurti vieningą 
planavimo sistemą. 

I-OJOJE KONCEPCIJOS ALTERNATYVOJE prioritetas teikiamas vienodai tolygaus regionų vystymo 
principui, kuomet viešosios investicijos skirstomos kuo tolygiau Lietuvos teritorijoje ir kiekviename 
regione (išlaikant 10 esamų) individualiai telkiamas platus spektras pagrindinių paslaugų. Ši alternatyva 
remiasi galiojančio šalies bendrojo plano modeliu, jį pritaikant pasikeitusiai šalies situacijai. Kiekvieno 
regiono tikslas – panaudojant turimus konkurencinius pranašumus ir kuriant palankią urbanistinę, 
susisiekimo, inžinerinę ir kitas sistemas, išlikti traukos centru tiek gyventojams, tiek verslui ir taip pat 
pagrįsti savo savarankiškumą. Dėmesys telkiamas į vietos identiteto puoselėjimą, individualiai 
panaudojant ir išlaikant vietinius kultūros išteklius kaip vieną iš konkurencingumo veiksnių.  

II-OJOJE KONCEPCIJOS ALTERNATYVOJE siekiama užtikrinti palankiausias socialinio, ekonominio ir 

ekologinio šalies vystymosi sąlygas, sukurti aukštos žmonių gyvenimo kokybės prielaidas. Siūlomi 
partnerystės principai, kurie veikia susiklosčiusioje šalies struktūroje, sudaro sąlygas jai lanksčiau 
prisitaikyti pagal besikeičiančią demografinę situaciją, optimizuoti išteklius ir finansinius resursus jos 
išlaikymui, aukštai gyvenimo kokybei visoje šalies teritorijoje pasiekti. Plėtojama policentrinė 
hierarchinė urbanistinė struktūra, kuri remiasi išvystyto tinklo modeliu - kai išlaikoma susiklosčiusi tolygi 
gyvenamųjų vietovių struktūra ir ypač sustiprinami funkciniai ryšiai tarp tam tikrų elementų grupių. 
Įvedus į šią struktūrą partnerysčių principą, sudaromos prielaidos sukurti kur kas palankesnes vertes nei 
tai galima būtų pasiekti veikiant atskirai ar sąlyginai individualiai. Šalies stabilumą užtikrina 5 
partnerysčių grupės: Vilniaus-Utenos-Ukmergės; Kauno-Marijampolės-Alytaus; Klaipėdos-Tauragės-
Telšių; Šiaulių-Mažeikių; Panevėžio-Biržų-Rokiškio. 

Urbanistinė sistema ir jos struktūra  

I-OJI ALTERNATYVA | Siekiant regionų stabilumo ir gyvenimo gerovės visoje šalies teritorijoje, 
urbanistinių sistemų veikimui taikomas policentriškumo principas – formuojama hierarchinė policentrinė 
urbanistinė struktūra. Pirmoje koncepcijos alternatyvoje, urbanistinės struktūros elementai yra siejami 
prioritetiniais funkciniais ryšiais su aukštesnio lygmens elementais, atitinkantys nuoseklios hierarchinės 
piramidės tipo modelį (žr. Pav. 17). Ši struktūra veikia tarptautiniame, nacionaliniame, regioniniame, 
vietovės lygmenyse. 

Išskiriami metropoliniai, regioniniai (plėtojamojo ir palaikomojo tipo), lokalūs regionų ir vietiniai centrai. 
Juos tarpusavyje sieja susisiekimo, ekonominiai ir laisvos darbo jėgos judėjimo, socialinės ir kitų paslaugų 
sistemos, kultūros sklaidos ryšiai: 



 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO STRATEGINIS PASEKMIŲ 
APLINKAI VERTINIMAS  

63 

 

 

 Metropoliniai centrai – aktyvūs miestai tarptautinėje urbanistinių centrų sistemoje, telkiantys 
didžiausią spektrą paslaugų (nuo būtino, sąlyginai dažno iki sąlyginai reto poreikio), veikia kaip 
šalies ekonominiai varikliai. Šio tipo centrai diferencijuojami pagal jų specifiką: sostinės – Vilnius, 
transnacionalinių ryšių – Kaunas, pajūrio – Klaipėda. 

 Regioniniai centrai, formuojantys nacionalinio lygmens urbanistinę struktūrą skirstomi į 
plėtojamo tipo (Šiauliai ir Panevėžys) ir palaikomojo tipo (Alytus, Marijampolė, Utena, Telšiai, 
Tauragė). 

 Lokalūs regionų centrai – miestai, kurių prioritetinis tikslas yra palaikyti regionų dalių 
gyvybingumą veikiant kartu su regioniniais centrais, ir orientuojantis į sąlyginai dažno poreikio 
paslaugų teikimą. 

 Vietiniai centrai – užtikrinantys būtino poreikio paslaugas ir aptarnaujantys mažiausius 
teritorinius vienetus. 

Įvairių lygmenų urbanistinius centrus sieja susisiekimo, ekonominiai ir laisvos darbo jėgos judėjimo, 
socialinės ir kitų paslaugų sistemos, kultūros sklaidos ryšiai. 

Nacionaliniame lygmenyje veikia 10 urbanistinių centrų: 3 metropoliniai, 2 regioniniai plėtojamo tipo ir 5 
palaikomojo tipo. Regioniniame lygmenyje veikia visų lygmenų urbanistiniai centrai, juos numatyta 
vystyti pabrėžiant ir išryškinant jų konkurencinius pranašumus ir sukuriant paskatas funkcinei 
specializacijai. Akcentuojama susisiekimo, ekonominių, socialinių, kultūrinių ir kitų ryšių svarba tarp 
žemesnio ir aukštesnio urbanistinių centrų lygmenų. Vietovės lygmuo koncepcijoje nedetalizuojamas. 

PAV. 17: ŠALIES URBANISTINĖ STRUKTŪRA, I-OJI ALTERNATYVA 

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija, III etapas 
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II-OJI ALTERNATYVA | Formuojant šalies urbanistinę sistemą ir jos struktūrą, II-oje koncepcijos 
alternatyvoje taip pat siūlomas policentrinis hierarchinis gyvenamųjų vietovių tinklas, veikiantis 
tarptautiniame, nacionaliniame, regioniniame, vietovės lygmenyse. Šią struktūrą papildžius partnerystės 
principu, sudaromos prielaidos sukurti kur kas palankesnėms vertėms, skirtingai nei veikiant atskirai 
(kaip I-ojoje alternatyvoje). 

Kaip ir I-ojoje alternatyvoje, išskiriami metropoliniai, regioniniai, lokalūs regionų ir vietiniai centrai. 
Pagrindinis skirtumas nuo I alternatyvos yra praplėsta regioninių centrų tipologija: 

 Regioniniai centrai, formuojantys nacionalinio lygmens urbanistinę struktūrą skirstomi į 
plėtojamo tipo (Šiauliai ir Panevėžys), palaikomojo tipo (Alytus, Marijampolė, Utena, Telšiai, 
Tauragė, Mažeikiai) ir papildomojo tipo (Ukmergė, Rokiškis, Biržai). 

Nacionaliniame lygmenyje šalyje suformuoti partnerysčių ryšiai tarp 14 veikiančių urbanistinių centrų. 
Urbanistinių centrų tarpusavio papildomumo, bendro paslaugų paskirstymo veiksniai partneriaujant, 
leidžia išlikti konkurencingais, lanksčiau prisitaikyti prie besikeičiančios demografinės situacijos ir 
urbanizacijos iššūkių (žr. Pav. 18). Šioje koncepcijos alternatyvoje siūlomos šios partnerystės: 

 Vilniaus-Utenos-Ukmergės – prioritetas teikiamas mobilumo, paslaugų teikimo, rekreacijos ir 
turizmo partnerystėms. 

 Kauno-Marijampolės-Alytaus – prioritetas teikiamas mobilumo, paslaugų teikimo, pramonės ir 
logistikos vystymo partnerystėms. 

 Klaipėdos-Tauragės-Telšių – prioritetas teikiamas mobilumo, paslaugų teikimo, jūros ir pakrantės 
teikiamo ekonominio potencialo įsisavinimui. 

 Šiaulių-Mažeikių – prioritetas teikiamas mobilumo, paslaugų teikimo, pramonės ir logistikos 
vystymo partnerystėms. 

 Panevėžio-Biržų-Rokiškio – prioritetas teikiamas mobilumo, paslaugų teikimo, pramonės ir 
logistikos vystymo partnerystėms. 

Regioniniame lygmenyje veikia visų lygmenų urbanistiniai centrai formuodami atitinkamai savo svorį ir 
reikšmę šalies erdvinėje struktūroje. Vietovės lygmens urbanistiniai centrai taip pat turi optimizuoti 
paslaugų teikimo kokybei reikalingą infrastruktūrą, taikyti partnerystės principą jos išlaikymui/vystymui, 
prisidėti užtikrinant mobilumą, paslaugų pasiekiamumą tarp vietinių ir aukštesnio lygmens urbanistinių 
centrų 

Sėkmingai veikiančios partnerystės tarp Šiaulių-Mažeikių, Panevėžio-Biržų-Rokiškio bei Šiaulių-Panevėžio 
tarptautiniame kontekste, mažintų šiai dienai didėjančią atskirtį šalies šiaurinėje, šiaurės rytų dalyse ir 
sudarytų teritoriniu aspektu atsvarą lygiagrečią ašiai, kurioje dominuoja Klaipėda, Kaunas ir Vilnius. 

Pažymima, kad urbanistinių centrų partnerystės nekuria bendros urbanizacijos, neskatinama drieka tarp 
jų, urbanistiniai centrai – kompaktiški miestai. Urbanistinių centrų veiklos arealams siūloma rengti 
bendrus projektus, teritorijų planavimo dokumentus ir kt. 
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PAV. 18: ŠALIES URBANISTINĖ STRUKTŪRA, II-OJI ALTERNATYVA 

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija, III etapas 

Paslaugų pasiskirstymas urbanistinėje struktūroje 

I-OJOJE ALTERNATYVOJE paslaugų (švietimo, sveikatos, kultūros, socialinių) teikimo sistema 
pagrindžiama hierarchiniu principu – žemiausio lygmens urbanistiniuose centruose – būtiniausios ir 
dažno naudojimo paslaugos, aukštesnio lygmens urbanistiniuose centruose – sąlyginai reto ir vidutinio 
poreikio naudojimo paslaugos, įvertinant gyventojų skaičiaus koncentraciją atitinkamose teritorijose. 
Urbanistiniams centrams priskiriama paslaugų poreikių grupė yra įvardijama kaip bazinis paslaugų 
paketas atitinkamam paslaugų lygmeniui ir gyvenimo kokybei palaikyti. (žr. Pav. 19). 

Esant perteklinei viešųjų paslaugų infrastruktūrai - atsižvelgiant į demografinę situaciją, vykdoma tokios 
infrastruktūros optimizacija bei funkcijų apjungimas. Tačiau paslaugų prieinamumo standartai, pagrįsti 
tik teritoriniais principais, o ne kokybiniu išteklių ir paklausos pjūviu, gali neužtikrinti realaus kokybiškų 
kultūros paslaugų teikimo. Kultūros paslaugų teikimui netaikant kompleksinio požiūrio, kyla kultūros 
prieinamumo atskirties didinimo rizika. 
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PAV. 19: BAZINIS VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL URBANISTINIŲ CENTRŲ LYGMENIS, I-OJI 
ALTERNATYVA 

 

 Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija, III etapas 

II-OJOJE ALTERNATYVOJE paslaugų teikimo sistema grindžiama pasiūlytu urbanistinės sistemos modeliu, 
naudojančiu galimų potencialų apjungimo principą ir sudarant sąlygas plėtoti partnerystes, vykdant 
paslaugų teikimą bei gyventojų skaičiaus koncentraciją teritorijoje. Šioje alternatyvoje bazinių viešųjų 
paslaugų teritorinė lokalizacija nėra tokia griežta. Didžiausias dėmesys skiriamas galimų potencialų 
apjungimui, panaudojant turimą specializaciją, ir iš to kylančioms urbanistinių centrų bendradarbiavimo 
sinergijoms – tai leidžia sukurti efektyviai veikiančią viešųjų paslaugų teikimo sistemą. Skirtingo tipo 
urbanistinių centrų bendradarbiavimas sveikatos, švietimo ir socialinėje srityje pasižymi dideliu 
intensyvumu. Esant perteklinei viešųjų paslaugų infrastruktūrai, atsižvelgiant į demografinę situaciją, 
vykdoma tokios infrastruktūros optimizacija, diegiami funkcijų apjungimo, daugiafunkciškumo ir 
infrastruktūros bendro valdymo ir dalinimosi principai. 

Partneryste grįstam paslaugų teikimui būtinas šių paslaugų pasiekiamumo užtikrinimas per skirtingų 
lygmenų ir efektyvumo mobilumo paslaugų platformas (žr. Pav. 20). 
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PAV. 20: BAZINIS VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL URBANISTINIŲ CENTRŲ LYGMENIS, II-OJI 
ALTERNATYVA 

 

  Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija, III etapas 

Susisiekimo sistema ir mobilumas 

I-OJOJE ALTERNATYVOJE suformuoti susisiekimo sistemos ir mobilumo (kartu nagrinėta ir formuota 
susisiekimo infrastruktūros struktūra, keleivių ir krovinių mobilumo užtikrinimas) sprendiniai pagal 
siūlomos urbanistinės struktūros principus (hierarchinę miestų – centrų sistemą, lygiateisių regionų 
savarankiškumo principu) (žr. Pav. 21). 

Šioje koncepcijos alternatyvoje išlaikomi ir stiprinami 3 tarptautinio lygmens susisiekimo paslaugas 
teikiantys centrai: Vilnius, Kaunas ir Klaipėda, bei 2 nacionalinio lygmens paslaugas teikiantys centrai 
(Šiauliai, Marijampolė), diegiamos infrastruktūrinės (Rail Baltica) ir organizacinės (ypač keleivių logistikai) 
priemonės Panevėžio virsmui nacionalinės reikšmės susisiekimo paslaugas teikiančiu miestu. Numatyta 
modernizuoti infrastruktūrą ir diegti organizacinės (keleivių logistikai) priemones 11-os miestų 
(Palangos, Telšių, Tauragės, Radviliškio, Utenos, Ukmergės, Jonavos, Kėdainių, Kaišiadorių, Alytaus, 
Druskininkų) virsmui regioninio lygmens susisiekimo paslaugas teikiančiais centrais. Visų centrų 
tarpusavio jungtys ir ryšiai užtikrinami 7 nacionalinės reikšmės, 9 regioninės reikšmės susisiekimo 
koridoriais bei 2 rekreaciniais-regioninės reikšmės susisiekimo koridoriais.  

Koncepcijoje siūlomos 2 kokybinių lygių mobilumo paslaugos: 10 vidutinio lygio (efektyvumo) mobilumo 
zonų bei “privežamųjų paslaugų” (mobilumo kaip teisės) zona. 
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PAV. 21: MOBILUMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO SCHEMA, I-OJI ALTERNATYVA 

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija, III etapas 

II-OJI ALTERNATYVA susisiekimo sistemos ir mobilumo koncepcinių sprendinių formavimo kontekste yra 
paremta tam tikros kokybės susisiekimo paslaugas teikiančių centrų potencialo jungtiniu išnaudojimu, 
užtikrinant susisiekimo sistemos efektyvumą, multimodalumą, alternatyvių keliavimo būdų pasiūlą ir 
sinergiją su kitomis transporto rūšimis. Šioje alternatyvoje, išnaudojant suminį partneriaujančių miestų 
susisiekimo ir kitų resursų potencialą, siūlomos aukšto efektyvumo mobilumo paslaugas teikiančios 
zonos. (žr. Pav. 22). 

Koncepcijos alternatyvoje taip pat išlaikomi ir stiprinami 3 tarptautinio lygmens susisiekimo paslaugas 
teikiantys centrai: Vilnius, Kaunas ir Klaipėda, bei 2 nacionalinio lygmens paslaugas teikiantys centrai 
(Šiauliai, Marijampolė), diegiamos infrastruktūrinės (Rail Baltica) ir organizacinės (ypač keleivių logistikai) 
priemonės Panevėžio virsmui nacionalinės reikšmės susisiekimo paslaugas teikiančiu miestu. 
Tarptautinio susisiekimo tinklo atrama – 2 esami bei stiprinami tarptautiniai koridoriai. Kaip ir I-ojoje 
alternatyvoje modernizuojama infrastruktūra ir diegiamos organizacinės (keleivių logistikai) priemonės 8 
miestų (Telšių, Tauragės, Utenos, Ukmergės, Jonavos, Kėdainių, Alytaus, Druskininkų) virsmui regioninio 
lygmens paslaugas teikiančiais centrais. Visų centrų tarpusavio jungtys ir ryšiai užtikrinami 4 nacionalinės 
reikšmės, 10 regioninės reikšmės susisiekimo koridorių bei 2 rekreaciniais-regioninės reikšmės 
susisiekimo koridoriais. 

Skirtingai nei I-ojoje alternatyvoje siūlomos 3 kokybinių lygių mobilumo paslaugos: 5 aukšto lygio 
(efektyvumo) mobilumo zonos, 8 vidutinio lygio (efektyvumo) mobilumo zonos bei “privežamųjų 
paslaugų” (mobilumo kaip teisės) zona. 
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PAV. 22: MOBILUMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO SCHEMA, II-OJI ALTERNATYVA 

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija, III etapas 

Inžinerinės sistemos 

Inžinerinių sistemų vystymui abiejų koncepcijos alternatyvų atvejais nustatytos bendrosios kryptys: 

 Perėjimas prie mažai anglies dioksido išmetančios ekonomikos, didinant energijos vartojimo 
efektyvumą, skatinant AEI plėtrą, alternatyvių degalų naudojimą ir elektrifikaciją transporto 
sektoriuje, sudarant sąlygas, reikalingas netaršios energijos gamybos būdų plėtrai ir kt. 

 Gaminančių vartotojų plėtra. 

 Lietuvos energetikos sistemos sujungimas su kontinentine Europa (elektros ir gamtinių dujų 
sistemos). 

 Suskystintų gamtinių dujų (SGD) infrastruktūros plėtra. 

 Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, prioritetą skiriant atliekų susidarymo mažinimui, 
efektyviam susidariusių atliekų tvarkymui, remiantis atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų 
eiliškumu, žaliavų vertės išsaugojimui. 

  Elektroninių ryšių paslaugos kokybės ir plėtros užtikrinimas visoje šalies teritorijoje. 

 Aprūpinimas inžinerine infrastruktūra, geriamojo vandens, ryšių poreikių užtikrinimas, nuotekų 
tvarkymo paslaugų užtikrinimas mažiausiais kaštais. 

Sprendinių įgyvendinimas I-osios alternatyvos atveju numatomas viešųjų investicijų tolygaus 
paskirstymo kontekste, o II-osios alternatyvos atveju – taikant partnerysčių, potencialų apjungimo ir 
tarpregioninių sinergijų principus.  
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Erdvinės ekonominės struktūros 

Vystant erdvines ekonomines struktūras I-osios alternatyvos atveju numatytas regionų vystymasis pagal 
esamą administracinį - funkcinį suskirstymą (apskritis), paremtą lygiateisių regionų savarankiškumo 
principu, kuomet viešosios investicijos skirstomos kuo tolygiau Lietuvos teritorijoje ir kiekviename 
regione telkiamos visos būtinosios viešosios paslaugos. II-oji koncepcijos alternatyva pagrindinių 
ekonominių centrų tinklą numato vystyti per vertikalias ir horizontalias urbanistinių centrų partnerystes, 
siekiant viešųjų paslaugų teikimo, regioninių susisiekimo, energetinių, inžinerinių ir kt. sistemų mazgų, 
išteklių ir investicijų panaudojimo efektyvumo ir sinergijos. 

Jūros ir pakrantės erdvinės struktūros 

Šios temos sprendiniai abiejose koncepcijos alternatyvose suformuoti pagal šiuo metu galiojančio 
bendrojo plano papildymo jūrine dalimi konkretizuotus sprendinius, įvertinus įgyvendintus sprendinius. I 
alternatyvoje numatyta išnaudoti jūrinius mineralinius ir energetinius išteklius, maksimaliai užtikrinti 
povandeninio energijos tinklo plėtrą (energijos perdavimą numatant tiek į sausumą, tiek ir sudarant 
sąlygas eksportuoti į kaimynines šalis jūra). Taip pat atsinaujinančios energijos gamybą skatinti visose 
galimose jūrinėse pakilumose, bei, siekiant užtikrinti laivybos saugumą per Lietuvos IEZ, numatant naują 
– tranzitinį laivybos kelią. II-oji alternatyva numato konservatyvesnius, labiau šalies poreikius 
tenkinančius sprendinius. Numatyti tapatūs sprendiniai I alternatyvai, tik nesvarstoma galimybės įsteigti 
tranzitinį laivybos koridorių.  

Ekosistemos / ekologinio kompensavimo sistema  

Šios temos sprendiniai numato gamtinio karkaso ir saugomų teritorijų sistemą, kuri teritoriškai atspindi 
šiuo metu esamą situaciją, išlaiko esamas strategines šių teritorijų vystymo nuostatas ir kryptis, 
išdėstytas koncepcijoje bei Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane. 

Išteklių sistemos 

Šios temos (apimančios gamtinių, kultūrinių, žemės gelmių, bioprodukcinių žemės ir miškų ūkio, jūrinius, 
rekreacinius išteklius) koncepciniai sprendiniai abejose formuojamose alternatyvose nagrinėjami ir 
formuojami labai panašiai. Tačiau I-ojoje alternatyvoje numatomas dabartinės intensyvios 
bioprodukcinės gamybos teritorijose esamo ūkinio naudojimo ekstensyvinimas, o II-ojoje alternatyvoje 
Išlaikomas dabartinis bioprodukcinės gamybos teritorijų naudojimo intensyvumas, jų geoekologiniu 
požiūriu jautriausiose teritorijose intensyviai formuojant gamtinį karkasą. Pastaroji veikla derinama su 
gerosios žemės ūkio praktikos priemonėmis. Rekreacijos aptarnavimo centrų sistema papildoma 2 
nacionalinės ir 2 regioninės svarbos rekreacijos aptarnavimo centrais.  

Koncepcijoje nustatytos teritorijų erdvinio vystymo kryptys. Numatytos konceptualios teritorijos dalių 
vystymo kryptys (tausojančio, palaikomojo ir plėtojamojo tipo), kurios glaudžiai susijusios su tam tikrų 
teritorijų apsaugos ir naudojimo režimais, nulemtais prigimtinių gamtinių sąlygų, organiškai 
susiklosčiusio ar planingai suformuoto naudojimo ir apsaugos pobūdžio bei intensyvumo.  

I-ojoje teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų alternatyvoje numatomas esamo ūkinio naudojimo 
ekstensyvinimas, kuris, nerealizuojant aktyvių ir intensyvių agrarinio kraštovaizdžio ekologinės būklės 
gerinimo priemonių, tampa vieninteliu stabilizuojant nepatenkinamą teritorijų ekologinę būklę. 
Atsisakoma galimai papildomas pajamas užtikrinančios rekreacijos, kaip nepagrindinės ir mažai 
perspektyvios ekonominės veiklos rūšies. II-ojoje teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų alternatyvoje 
išlaikomas dabartinis bioprodukcinės gamybos teritorijų naudojimo intensyvumas ir stiprinamas 
ekologinio kompensavimo sistemos tinklas geoekologininiu požiūriu jautriausiose vietose.  

Abejose koncepcijos alternatyvose pateikiami nagrinėtini strateginiai objektai ir siūlomi naujai 
planuojami objektai, kuriems tikslinga suteikti valstybei svarbaus projekto statusą.  
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5. GAMTINĖS TERITORIJOS IR APLINKOS KOMPONENTAI, 
KURIE GALI BŪTI REIKŠMINGAI PAVEIKTI 

LR Bendrasis planas sudarys sąlygas darniai valstybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei 
integracijai, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręs socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; 
nustatys gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų valstybei svarbių socialinės 
ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, kurios bus taikomos visai Lietuvos Respublikos 
teritorijai. Numatyti BP tikslai gali sąlygoti tam tikro veiklos ar objektų atsiradimą, kurie dėl savo veiklos 
ypatumų, užimamos teritorijos ploto ar vietos, gali daryti reikšmingą poveikį tam tikroms teritorijoms ar 
šalia esantiems objektams. Pavyzdžiui, energijos iš AEI plėtra gali daryti įtaką miškų teritorijoms, kurios 
gali būti paveiktos dėl biomasės išteklių naudojimo, vėjo energetikos plėtros ir biologinės įvairovės 
konfliktai, urbanizuotų teritorijų plėtra natūralių gamtinių teritorijų sąskaita ir pan. 

SAUGOMOS TERITORIJOS | Saugomos teritorijos – tai sausumos ir (ar) vandens plotai nustatytomis 
aiškiomis ribomis, turintys pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ar kitokią vertę, kuriems teisės 
aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas. Saugomos teritorijos — viena svarbiausių 
priemonių natūraliai ir sveikai gamtinei aplinkai išsaugoti. Saugomos teritorijos kuriamos siekiant: 

 Išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), 
kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę genetinį fondą. 

 Užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ar 
atkūrimą. 

 Sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams. 

 Propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus, kraštovaizdžio 
apsaugos idėjas bei tradicinį būdą, etnokultūros papročius. 

Taigi vertingiausi kraštovaizdžio elementai – reljefas, vandens telkiniai, dendrofloros augavietės, 
saugomos gyvūnų ir augalų rūšys ir kt., yra sutelkti saugomose teritorijose, kuriose galioja patvirtinti 
apsaugos ir naudojimo reglamentai.  

Lietuvoje saugomos teritorijos steigiamos ne tik vertybėms, kraštovaizdžio ir biologinei įvairovei 
išsaugoti, bet ir rekreacijai, pirmiausia pažintiniam turizmui organizuoti, taikomiesiems moksliniams 
tyrimams ir stebėjimams, kraštovaizdžio apsaugos idėjoms bei tradiciniam gyvensenos būdui, 
etnokultūros papročiams propaguoti. 

Lietuvos saugomų teritorijų sistemą sudaro: 

 Konservacinio prioriteto saugomos teritorijos, kuriose saugomi unikalūs arba tipiški gamtinio bei 
kultūrinio kraštovaizdžio kompleksai ir objektai. Joms priskiriami rezervatai (gamtiniai ir 
kultūriniai), draustiniai bei gamtos ir kultūros paveldo objektai (paminklai). 

 Ekologinės apsaugos prioriteto saugomos teritorijos, išskiriamos norint išvengti neigiamo 
poveikio saugomiems gamtos ir kultūros paveldo kompleksams bei objektams arba neigiamo 
antropogeninių objektų poveikio aplinkai. Šiai kategorijai priskiriamos ekologinės apsaugos 
zonos. 

 Atkuriamosios apsaugos saugomos teritorijos, skiriamos gamtos išteklių atsistatymui, 
pagausinimui bei apsaugai. Joms priskiriami atkuriamieji ir genetiniai sklypai. 

 Kompleksinės saugomos teritorijos, kuriose sujungiamos išsaugančios, apsaugančios, 
rekreacinės ir ūkinės zonos pagal bendrą apsaugos, tvarkymo ir naudojimo programą. Joms 
priskiriami valstybiniai (nacionaliniai ir regioniniai) parkai bei biosferos monitoringo teritorijos 
(biosferos rezervatai ir biosferos poligonai). 
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LENTELĖ 4: LIETUVOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ SISTEMOS SUDĖTINĖS DALYS (PAGAL LR SAUGOMŲ TERITORIJŲ 
ĮSTATYMĄ 

SAUGOMŲ 
TERITORIJŲ 
KATEGORIJOS 

SAUGOMŲ TERITORIJŲ TIPAI 

Konservacinės 
apsaugos prioriteto 
teritorijos 

Rezervatai Gamtiniai 

Kultūriniai 

Draustiniai Gamtiniai geologiniai, geomorfologiniai, pedologiniai, 
hidrografiniai, telmologiniai, talasologiniai, botaniniai, 
zoologiniai, botaniniai-zoologiniai, genetiniai 

Kultūriniai archeologiniai, istoriniai, etnokultūriniai, urbanistiniai/ 
architektūriniai 

Kompleksiniai kraštovaizdžio, kartografiniai 

Paveldo 
objektai/ 
paminklai 

Gamtos 
paveldo 

geologiniai, geomorfologiniai, hidrografiniai, 
hidrogeologiniai, botaniniai, zoologiniai 

Kultūros 
paveldo 

archeologiniai, mitologiniai/istoriniai, memorialiniai, 
architektūriniai/inžineriniai, dailės 

Ekologinės 
apsaugos prioriteto 
teritorijos 

Ekologinės 
apsaugos zonos 

 Bendrosios ekologinės apsaugos (miestų ir kurortų, pajūrio ir 
laukų, požeminių vandenų (vandenviečių) paviršinio vandens 
telkinių, agrarinių takoskyrų, intensyvaus karsto apsaugos). 

 Buferinės apsaugos (valstybinių parkų, rezervatų ir draustinių, 
paveldo objektų apsaugos). 

 Fizinės apsaugos (paveldo objektų, valstybinio geodezinio 
pagrindo punktų, elektros linijų, dujotiekių ir naftotiekių, ryšių 
linijų bei kitų infrastruktūros objektų apsaugos). 

 Regimosios (vizualinės) apsaugos (paveldo objektų, 
astronomijos observatorijų, aerodromų bei kitų infrastruktūros 
objektų apsaugos). 

 Sanitarinės apsaugos (gamybinių ir komunalinių objektų, žemės 
ūkio įmonių bei kitų ūkio ir infrastruktūros objektų apsaugos). 

Atkuriamosios 
apsaugos prioriteto 
teritorijos 

Atkuriamieji 
sklypai 

Uogynų, grybynų, vaistažolynų, gyvūnijos, durpynų, požeminio vandens, 
kt. atsinaujinantiems ištekliams atkurti 

Genetiniai 
sklypai 

Sėkliniams medynams ir kt. rūšių natūraliems genetiniams ištekliams 
išlaikyti 

Kompleksinės 
saugomos 
teritorijos 

Valstybiniai 
parkai 

nacionaliniai istoriniai nacionaliniai 

regioniniai istoriniai regioniniai 

Biosferos 
monitoringo 
teritorijos 

biosferos rezervatai 

biosferos poligonai 

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 

Dėl savo svarbos konservacinio prioriteto ir kompleksinės saugomos teritorijos vadinamos ypač 
saugomomis teritorijomis. Šiuo metu ypač saugomų teritorijų sistema užima virš 1 151 tūkst. ha, t.y. apie 
17,63 % šalies ploto.  

LENTELĖ 5: TARPTAUTINĖS SVARBOS SAUGOMOS TERITORIJOS LIETUVOJE 
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PASAULIO PAVELDO 
TERITORIJOS, (UNESCO, 1972) 

TARPTAUTINĖS SVARBOS 
ŠLAPŽEMĖS, (RAMSAR, 1971) 

BALTIJOS JŪROS SAUGOMŲ 
TERITORIJŲ SISTEMA, (HELCOM, 1974) 

Vilniaus senamiestis (1994 m.) Čepkelių Valstybinis rezervatas 
(1993 m.) 

Kuršių nerijos nacionalinis parkas (1994 
m.) 

Kuršių nerijos nacionalinis parkas 
(2000 m.) 

Kamanų Valstybinis rezervatas (1993 
m.) 

Pajūrio regioninis parkas (1994 m.) 

Valstybinis Kernavės kultūrinis 
rezervatas (2004 m.) 

Viešvilės Valstybinis rezervatas 
(1993) 

Nemuno deltos regioninis parkas 
(1994) 

Trakų istorinis nacionalinis 
parkas (pateikta paraiška) 

Žuvinto biosferos rezervatas (1993 
m.) 

  

Žuvinto biosferos rezervatas 
(2011 m.) 

Nemuno deltos regioninis parkas 
(1993 m.) 

 

 Adutiškio-Svylos-Birvėtos šlapžemių 
kompleksas (2011 m.) 

  

  Girutiškio pelkė (2011 m.)   

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 

PAV. 23: LIETUVOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ PASISKIRSTYMAS 

 

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 

Siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) direktyvų Dėl laukinių paukščių apsaugos (79/409/EEC) ir Dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (92/43/EEC) reikalavimus, Lietuvoje yra 
plėtojamas NATURA 2000 teritorijų tinklas. NATURA 2000 teritorijos yra integruojamos į dabartinę 
nacionalinę Lietuvos saugomų teritorijų sistemą. Įgyvendinant NATURA 2000 teritorijų tinklą Lietuvoje, 
šiuo metu jau įsteigta: 
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 84 teritorijos, svarbios paukščių apsaugai, pagal ES Paukščių direktyvą. 

 475 teritorijos, svarbios buveinių apsaugai, pagal ES Buveinių direktyvą. 

Įsteigtos paukščių apsaugai svarbios teritorijos ir išskirtos vietovės, atitinkančios buveinių apsaugai 
svarbių teritorijų kriterijus, nemaža dalimi persidengia. Persidengimų plotas – apie 392 tūkst. ha. 

Didelė dalis išskirtų Natura 2000 teritorijų dėl jų ekologinės vertės jau anksčiau yra paskelbtos 
saugomomis teritorijomis, pvz. gamtiniai rezervatai, valstybiniai parkai, draustiniai, vandens telkinių 
apsaugos zonos ir kt. 

Natura 2000 teritorijose turi būti garantuojama, kad ekologinė vertė, dėl kurios jos buvo įjungtos į 
Natura 2000 tinklą, nebus pabloginta. Teritorijos naudojimas žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės ar 
kitais tikslais išlaikomas ankstesnių apimčių, jeigu jis nedaro neigiamo ilgalaikio poveikio natūralioms 
buveinėms ir rūšims. Ūkinių veiklų nesiekiama apriboti, jeigu jos vykdomos pagal teisės aktų 
reikalavimus, o nauji planai ir projektai rengiami bei įgyvendinami atlikus tinkamą išankstinį įvertinimą. 
Yra tokių pusiau natūralių buveinių (pvz. pievos ir ganyklos), kurių išlikimas yra tiesiogiai priklausomas 
nuo jas suformavusios ekstensyvios žemės ūkio veiklos (ganymo ir šienavimo) tęstinumo. Kokių 
priemonių reikia teritorijoms išsaugoti nusprendžiama atsižvelgiant į konkrečios teritorijos apsaugos 
tikslus. Tam įtakos turi ne tik gamtosauginiai EB svarbos natūralių buveinių ir augalų bei gyvūnų rūšių 
išsaugojimo interesai, bet ir ūkiniai, visuomeniniai, kultūriniai, regioniniai bei vietiniai aspektai. 

GAMTINIS KARKASAS | Gamtinis karkasas – vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų 
tinklas, juridiškai įteisintas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ir saugomų teritorijų įstatymuose. 
Gamtinis karkasas visas gamtinio pobūdžio saugomas teritorijas ir kitas ekologiškai svarbias bei 
pakankamai natūralias teritorijas, garantuojančias bendrąjį kraštovaizdžio stabilumą, jungia į bendrą 
kraštotvarkinę ekologinio kompensavimo zonų sistemą. Jo paskirtis ne tik sukurti vientisą gamtinio 
ekologinio kompensavimo sistemą, užtikrinti ryšius tarp gamtinių saugomų teritorijų, bet ir saugoti 
natūralų kraštovaizdį, biologinę įvairovę, gamtinius rekreacinius išteklius, sudaryti sąlygas augalų ir 
gyvūnų migracijai ir miškų atkūrimui, optimizuoti agrarinio kraštovaizdžio struktūrą geoekologiniu 
požiūriu, reguliuoti agrarinės veiklos plėtrą, kraštovaizdžio intensyvaus sukultūrinimo – užstatymo 
gyvenamaisiais bei pramonės rajonais – plėtrą. 

Gamtinis karkasas visas saugomas teritorijas jungia į vientisą tinklą, bet nėra saugoma teritorija. 
Gamtinio karkaso teritorijose saugoma kraštovaizdžio erdvinė teritorinė struktūra ir gamtinis pobūdis, 
ekologinis stabilumas, kraštovaizdžio estetinė vertė. 

Šalies teritorijos GK erdvinės koncepcijos ir lokalizavimo modeliu nustatytos formuojamo GK teritorijos 
apima apie 65 % šalies ploto. Ekologinio kompensavimo sistemai priskiriama teritorijų dalis atskirose 
savivaldybėse svyruoja nuo 35-40 % (Joniškio, Pakruojo, Pasvalio r.) iki 75-80 % (Varėnos, Zarasų) bendro 
jų ploto. Daugumai rajonų savivaldybių būdinga GK priskiriamų teritorijų apimtis yra 55-65 %. GK 
priskiriamų teritorijų plotas tiesiogiai priklauso nuo analizuojamos teritorijos ar jos dalies gamtinio 
pagrindo pobūdžio (reljefo, hidrologinė ir augmenijos struktūros). Kalvotose aukštumose esančiose 
teritorijose dėl sudėtingos kraštovaizdžio morfologinės struktūros GK teritorijų išskirta daugiau, tuo 
tarpu molingų ir derlingų lygumų paviršiuje GK priskiriamų teritorijų dalis pastebimai mažesnė. 
Pastarasis dėsningumas aiškiai įžvelgiamas ne tik kraštovaizdžio morfologinių rajonų, bet ir LR 
administracinio suskirstymo pagrindu. 

MIŠKAI | Miškas, medžių bendrijų pagrindu susiformavusi ekosistema yra viena svarbiausių biosferos 
ekosistemų. Ją sudaro biotinės bendrijos – medžiai, krūmai, puskrūmiai, žolės, samanos, kerpės, grybai, 
mikroorganizmai, gyvūnai – ir abiotinė aplinka – dirvožemis, ekosistemos atmosfera. Biotinės bendrijos 
biologiškai yra susijusios, veikia viena kitą ir aplinką. 

Palyginti švelnus Lietuvos klimatas – pereinantis nuo jūrinio į žemyninį (vidutinė metinė temperatūra +6 
C, vidutinis metinis kritulių kiekis 630 mm) – sudaro palankias sąlygas augti tiek spygliuočiams, tiek 
lapuočiams medžiams. Lietuvos Respublikos žemės fondo 2019 m. sausio 1 d. duomenimis, miškai užima 
2 158 949,7 ha arba 33,5 % šalies ploto. Miškingiausias Lietuvoje yra Varėnos rajonas (67 %), o 
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mažiausiai miškingas Vilkaviškio (11 %), tačiau įvairaus dydžio miškai ir miškeliai išplitę po visą Lietuvos 
teritoriją.  

Lietuvos miškų buveinės yra labai svarbios Europos fitogeografinio padalijimo atžvilgiu: per Lietuvos 
teritoriją eina viena svarbiausių augalų arealų linijų – šiaurrytinė skroblų paplitimo riba. Šalies teritorija 
plyti pereinamoje spygliuočių ir plačialapių miškų zonoje, todėl čia susiformavusi didelė miškų buveinių 
įvairovė su sudėtinga , dažnai netipiška vidine struktūra. Lietuvos miškuose išskiriama 14 Europos 
bendrijos svarbos buveinių tipų, iš jų 6 buveinių tipai yra prioritetiniai. 

Lietuvos miškų rūšių įvairovę bei miškingumą lemia ne tik žmogaus ūkinė veikla , bet ir gamtiniai 
veiksniai – dirvožemis, reljefas, klimatas ir kt.  

Labiausi ai Lietuvoje paplitę miškai, kuriuose vyrauja spygliuočių medynai. Jie užima 1 155 mln. ha plotą 
arba 58 % visų šalies miškų ploto. Miškai, kuriuose vyrauja lapuočiai užima 826,6 tūkst. ha plotą (42 %). 
Iš spygliuočių labiausiai paplitę paprastoji pušis ir paprastoji eglė. Pušynai sudaro 37 %. Tarp lapuočių 
dažniausi beržynai (19,9 %). Kitų rūšių medynai užima keleriopai mažesnį plotą. Skaičiuojama, kad 
Lietuvos miškuose auga 25 rūšių medžiai. Spygliuočių medynai labiausiai paplitę Vakarų, Rytų ir Pietų 
Lietuvoje, o lapuočių – vidurinėje šalies dalyje. Skurdžiuose smėlinguose regionuose miškai užima 60-70 
% ploto, o derlingų priemolių dirvožemiuose jų likę žymiai mažiau. 

LENTELĖ 5: LIETUVOS MIŠKAI PAGAL VYRAUJANČIAS MEDŽIŲ RŪŠIS 

 

Šaltinis: https://www.forestgen.mi.lt/content/Lietuvosmiskai.htm  

Pagal trofotopą (dirvožemio derlingumą) dažniausios derlingų (c) ir nederlingų (b) dirvožemių augavietės 
(40 % ir 29 %), o rečiausios labai derlingų su uosiais (f) ir labai nederlingų (a) dirvožemių augavietės 
(4,7% ir 5,6 %).  

Vertinant statistiškai miškų augaliją, nustatyta, kad tarp sumedėjusių augalų Lietuvos miškuose labiausiai 
paplitę yra mėlynė, bruknė ir paprastoji eglė. Vykdant miškų monitoringą į apskaitą pateko 500 rūšių 
augalų. Didžiausia rūšių įvairovė nustatyta užmirkusiose derlingose, o mažiausia – nederlingose 
normalaus drėgnumo augavietėse. Didžiausia miškų floros įvairovė nustatyta Vidurio žemumoje bei 

https://www.forestgen.mi.lt/content/Lietuvosmiskai.htm


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO STRATEGINIS PASEKMIŲ 
APLINKAI VERTINIMAS  

77 

 

 

šiaurinėje Lietuvos dalyje, o mažiausia – Pietų ir Rytų Lietuvoje. Miškuose auga beveik pusė (apie 700) 
Lietuvos floros rūšių. Jos gausa ir rūšių įvairovė labai priklauso ne tik nuo augavietės sąlygų, medyno 
rūšinės sudėties amžiaus bet ir tankumo. Tankiausi Lietuvos miškuose yra baltalksnynai (2 630 
medžių/ha), o rečiausi – pušynai (1 317), uosynai (1 205) ir ąžuolynai (1 104). 

Medynų amžius, bonitetas, skalsumas, tūris ir jo prieaugis laikomi svarbiausiais rodikliais, 
charakterizuojančiais miškų našumą, taip pat faktines bei potencines jų naudojimo galimybes. Šie 
svarbiausi taksaciniai rodikliai nustatomi atliekant medynų sklypinę inventorizaciją, jie naudojami 
nustatant gamtinę ir ekonominę medynų vertę, planuojant miškų naudojimą, rengiant miškų statistikos 
duomenis. 

KULTŪROS PAVELDAS | Didžiausią Lietuvos nekilnojamojo paveldo dalį sudaro archeologijos, 
urbanistikos ir architektūros vertybės. Archeologijos ir mitologijos paveldo objektai pasižymi didele 
įvairove: piliakalniai, senoviniai pylimai ir gynybiniai įtvirtinimai, statinių griuvėsiai ir liekanos, religinio 
kulto vietos ir kt. Urbanistinės vertybės - tai istoriniai senamiesčiai ir miesteliai, istorinės miestų dalys, 
senieji kaimai ir panašios vietos bei vietovės. Architektūriniai objektai - statiniai, jų dalys, priklausiniai, 
statinių kompleksai ir ansambliai. Kultūros vertybių registre registruota virš 2 000 archeologinių vietų, 90 
istorinių miestų ir miestelių, apie 580 dvarų sodybų, identifikuota apie 300 parkų, dar išlikę 43 
etnografiniai kaimai. Savitas ir reikšmingas medinis dvarų ir etnografinių kaimų paveldas. Svarbią 
kultūros paveldo dalį sudaro kilnojamosios kultūros vertybės: monumentaliosios dailės kūriniai, 
koplytėlės, koplytstulpiai, kryžiai ir kitos dailės vertybės (molbertinė tapyba, sienų tapyba, vitražas, 
metalo plastika, keramika, lipdyba, skulptūra, drožyba, altoriai, sakyklos, klausyklos, vargonai, meniniai 
baldai ar įranga, kiti vaizduojamosios ar taikomosios dailės kūriniai). Daugiausia jų išlikę Lietuvos 
bažnyčiose ir vienuolynuose.  

2018 m., gruodžio mėn. duomenimis, Kultūros vertybių registre buvo įregistruota 25 304 objektų 
(unikalių kodų). Unikalių kodų, o tuo pačiu ir vertybių, skaičius registre nuolat auga. Tai siejama ne tik su 
apskaitos duomenų tikslinimu, tačiau ir naujų, dažnai vis „jaunesnių“ objektų, įtraukimu bei naujų tyrimų 
metu atrastomis naujomis vietų ar objektų vertingosiomis savybėmis. Pvz.: pastaraisiais metais ypač 
susidomėta kasdienės architektūros statiniais, papildančiais urbanistines vietoves ar kraštovaizdį, taip 
pat tarpukario architektūros bei XX a. postmodernistiniais pastatais, Lietuvos valstybingumui svarbiomis 
memorialinėmis – istorinėmis vietomis ir paminklais. 

Pasaulio paveldo vietovės, įrašytos į Pasaulio paveldo sąrašą, yra reikšmingiausi pasaulio kultūros ir 
gamtos paveldo pavyzdžiai. Lietuva didžiuojasi keturiomis (4) į Pasaulio paveldo sąrašą įrašytomis 
vietovėmis: Vilniaus istoriniu centru, Kuršių nerija, Kernavės archeologine vietove ir Struvės geodezinio 
lanko punktais. 

Šalys, pasirašiusios Pasaulio paveldo konvenciją, gali šalies teritorijoje esančias paveldo vertybes, kurias 
ateityje ketina siūlyti įrašyti į Pasaulio paveldo sąrašą, įtraukti į preliminarųjį sąrašą. Šalies 
preliminariajame paveldo sąraše yra Kauno modernizmo architektūra ir Trakų istorinis nacionalinis 
parkas. 

Vertinant kultūros paveldo būklę galima daryti prielaidas, jog blogiau vertinama statinių ir techninio 
paveldo būklė, geriau prižiūrimi yra viešosios pagarbos kultūros paveldo objektai, kapinės ir atskiri kapai, 
archeologijos ir mažosios architektūros kultūros paveldo objektai.  

Vertinant kultūros paveldo skaidą nustatyta, kad daugiausiai objektų turinčios ir labiausiai juos 
sukoncentravusios palyginti nedideliame plote yra Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybės (daugumą 
vertybių sudaro statiniai, todėl tai daro reikšmingą įtaka miestų vystymui). Objektų skaičiaus 
koncentracija taip pat išsiskiria ir kitų miestų teritorijos, rajonai vakarų Žemaitijoje, Aukštaitijoje ties 
Švenčionimis ir Ignalina, Neries ir Nemuno slėniuose. Likusioje dalyje vertybės pasiskirstę tolygiau. 

Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane, patvirtintame LR Aplinkos ministro nustatytos kultūros 
vertybių, svarbių nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, sankaupų zonos - kultūros vertybių arealai. Į jas 
patenka reikšmingiausi Lietuvos istorinio kultūrinio karkaso objektai, atspindintys Lietuvos valstybės 
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raidą: kultūrinio ir gamtinio kraštovaizdžio teritorijos, kuriose matomi visi istoriniai miesto ir kaimo 
kraštovaizdžio tipai. Šie nacionalinės ir regioninės reikšmės kultūros paveldo arealai, svarbūs nustatant 
veiksmų prioritetus. Šiuo metu šalyje dominuoja regioninio (30 %) reikšmingumo ir nacionalinio (19 %). 
lygmens kultūros paveldo objektai. Reikšmingumo lygmuo nustatytas ne visoms vertybėms, tačiau 
rodiklis atspindi pastarojo laikotarpio tendencijas, t.y. centralizuoto (valstybės apsiimto) paveldo 
saugojimo modelio formavimąsi. Didelius valstybės įsipareigojimus paveldo saugojime taip pat patvirtina 
vertybių statuso rodikliai: valstybės saugomomis paskelbta 34 %. vertybių ir 10 %. – paminklais; 
savivaldybės saugomais – mažiau nei 1 % 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINĖ JŪRA IR IŠSKIRTINĖ EKONOMINĖ ZONA | Lietuvos 
Respublikos teritorinė jūra (toliau – teritorinė jūra) – Lietuvos Respublikos pakrantės 12 jūrmylių pločio 
Baltijos jūros vandenų juosta, išskiriama nuo bazinės linijos, jungiančios labiausiai į jūrą nutolusius jūrų 
uostų molų taškus, kuri yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teritorijos dalis ir kurios ribas su 
kaimyninėmis valstybėmis nustato Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, visuotinai pripažinti 
tarptautinės teisės principai ir normos. 

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

Valstybiniai vandenys naudojami navigacijai, verslinei žvejybai, smėlio gavybai, kuris naudojamas pajūrio 
juostos atkūrimui, rekreacijai. Dalis teritorinių vandenų patenka į valstybinės sienos apsaugos juostą ir 
valstybinės sienos apsaugos zoną. 

PAV. 24: LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINĖS JŪROS RIBŲ, IŠSKIRTINĖS EKONOMINĖS ZONOS IR 
KONTINENTINIO ŠELFO SUTAMPANČIŲ RIBŲ IR GRETUTINĖS ZONOS RIBŲ PLANAS 

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės 
jūros, gretutinės zonos, išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo ribų patvirtinimo ir pavedimo 
ministerijoms ir Vyriausybės įstaigoms parengti reikiamus teisės aktus“ 
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KONTINENTINIS ŠELFAS | Pakrantės valstybės kontinentinis šelfas apima, jūros dugną ir jo gelmes, 
kurie tęsiasi už tos valstybės teritorinės jūros per visą jos sausumos teritorijos natūralų tęsinį iki žemyno 
povandeninio krašto ribos arba per 200 jūros mylių nuo linijų, nuo kurių matuojamas teritorinės jūros 
linijos plotis. Vadinasi apibrėžiant kontinentinį šelfą reikia nustatyti, ar tai tikrai sausumos teritorijos 
tęsinys. Kontinentinis šelfas, jei jūra sekli gali būti iki 350 jūros mylių. Šias ribas nustato speciali komisija. 
Laikoma, kad ryšys su sausuma prarandamas 2 500 m. gylyje. Lietuvos Respublikos Baltijos jūros 
kontinentinio šelfo ribos sutampa su IEZ ribomis. 
Pakrančių valstybės kontinentiniame šelfe naudojasi suvereniomis teisėmis į kontinentinį šelfą, kiek tai 
susiję su jo tyrimu bei gamtos turtų eksploatavimu. Šios suverenios teisės yra išimtinės, kitos valstybės 
gali tai daryti, tik gavusios pakrantės valstybės sutikimą. 

Baltija – palyginti labai jauna šelfinė Atlanto jūra. Maždaug prieš 13 000 metų Baltijos dubumoje 
tirpstant ledynams susiformavo gėlo vandens ežeras, pavadintas Baltijos ledyniniu ežeru. Jo vandens 
lygis keletą kartų kilo, susijungdamas su vandenynu ir tapdamas sūria jūra, arba slūgo, vėl tapdamas 
ežeru. Atskiri raidos etapai vadinami Joldijos jūros, Anciliaus ežero, Litorinos jūros ir Baltikos (arba 
Limnėjos ir Mijos) stadijomis. Dabartinį dydį bei dubens bruožus jūra įgijo Litorinos jūros stadijoje, 
prasidėjusioje prieš 7 000-7 500 m. 

Baltijos jūros ekosistemą lemia ypatingos geografinės bei hidromorfologinės sąlygos. Jūra pasižymi labai 
nedideliu druskingumu ir tai sudaro specifines sąlygas jūrinių ir gėlavandenių rūšių, prisitaikiusių gyventi 
tokiomis sąlygomis, įvairovei. Druskingumo kitimas pietrytinėje Baltijos jūros dalyje, kuriai priskiriama 
Lietuvos akvatorija, priklauso nuo gėlų upinių vandenų prietakos ir centrinės Baltijos druskingumo 
kaitos. Lietuvos akvatorijoje vidutinis vandens druskingumas yra apie 7 %. 

Palyginus su kitomis Europos kontinentinėmis jūromis Baltijos jūroje yra stipresni vėjai. Jūroje ir 
atviruose pajūriuose vėjo greitis tris kartus didesnis nei sausumoje. Audrų pasitaiko daugiausia žiemą bei 
rudenį, rečiau pavasarį ir mažiausia vasarą. Atmosferos kritulių kiekis būna apie 600-700 mm per metus. 
Lietuvos pajūrio klimatas yra vidutiniškai šiltas, drėgnas, su palyginti šiltomis ir mažai snieguotomis 
žiemomis bei vėsiomis vasaromis. Toks klimatas – vyraujančios vakarinių oro masių pernašos rezultatas. 
Dėl aktyvios cikloninės veiklos, ypač šaltuoju metų laiku, šiam regionui būdinga staigi orų kaita. Baltijos 
jūrai nebūdingi dideli potvyniai ir atoslūgiai (ties Klaipėda jie tesiekia 4 cm). Vandens lygio svyravimai 
susiję su vyraujančių vėjų sukeltomis patvankomis ir nuotvankomis. Jų svyravimo amplitudė – apie 2 m. 
Negili Baltijos jūra turi trumpas bangas, kurios pavojingos mažiems laivams. 

Lietuvos akvatorijai būdinga foninė Baltijos jūros tėkmių “cikloninė” kryptis (prieš laikrodžio rodyklę) 
(Žaromskis, 1996), formuojanti vyraujančią vandens masių pernašą išilgai kranto iš pietų į šiaurę. Šių 
tėkmių greitis siekia iki 10 cm/s. Didelę įtaką tėkmėms turi suminė upių prietaka. Iš Kuršių marių 
ištekantys gėli vandenys dažniausiai teka ~0,5 m/s greičiu. Pavasarinių potvynių metu Kuršių marių 
vandenys išplinta ties Klaipėda net 9-11 mylių nuo kranto paviršiniame 5-14 metrų sluoksnyje. 

Lietuvos akvatorijoje yra trys gilūs rajonai:  

 Gdansko įdauba, kurios dubens gylis Lietuvos akvatorijoje viršija 80 m. 

 Nemuno proslėnis, įsiterpiantis į Gdansko įdaubą, kurio vakarinėje dalyje gylis siekia 76 m. 

 Gotlando įdaubos rytinis pakraštys, pati giliausia Lietuvos akvatorijos dalis IEZ vakariniame 
kampe, kur fiksuojamas maksimalus Lietuvos jūros rajono gylis – 125 m. 

Jūros dugno buveinė apibūdina jūros dugno dalį su panašiomis geomorfologinėmis, litodinaminėmis ir 
hidrodinaminėmis aplinkos sąlygomis ir jas atitinkančiais būdingais biologiniais požymiais. Lietuvos 
teritorinėje jūroje skiriamos 7 pagrindinės buveinės. Iš septynių teritorinėje jūroje inventorizuotų dugno 
buveinių keturios yra klasifikuojamos kaip rifai. Biologiniu požiūriu vertingiausi rifai, kuriuose dominuoja 
daugiamečiai raudondumbliai F. lumbricalis, užima tik apie 1 % visos teritorinės jūros ploto. 
Geomorfologiniu požiūriu svarbiausi rifai yra moreniniai gūbriai su Mytilus edulis trossulus ir Balanus 
improvisus, kurių radavietė Lietuvos teritorinėje jūroje ties Palanga šiuo metu yra vienintelė Baltijoje. 
Rytinės Baltijos rifai apima teritoriją, prilygstančią visai Suvalkijai – daugiau kaip 8 tūkst. kv. km, tačiau 
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vertingiausi ir gražiausi rifai užima tik nedidelę jos dalį. Mokslininkų teigimu, nykstant rifams bus pažeista 
jūros ekosistemos pusiausvyra, išnyks tik rifams būdingos rūšys, todėl jie yra svarbi saugomų jūrinių 
teritorijų sudėtinė dalis. 

Lietuvos teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje įsteigtos nacionalinės saugomos teritorijos, 
kurios yra ir Europos ekologinio tinklo Natura 2 000 dalis. Jos skirtos paukščių ir buveinių apsaugai. 

LENTELĖ 6: LIETUVOS TERITORINĖJE JŪROJE IR IŠSKIRTINĖJE EKONOMINĖJE ZONOJE ĮSTEIGTOS NACIONALINĖS 
SAUGOMOS TERITORIJOS 

EIL NR. PAVADINIMAS PLOTAS 
(HA) 

VERTYBĖS, KURIŲ APSAUGAI ĮSTEIGTA SAUGOMA TERITORIJA 
(BUVEINĖS KODAS IR PAVADINIMAS) 

1. Sambijos 
plynaukštės 
biosferos poligonas 

25 041 ha 1 170 – Rifai 

2. Klaipėdos-
Ventspilio 
plynaukštės 
biosferos poligonas 

31 949 ha 1 170 – Rifai 

Žiemojančių vandens paukščių (nuodėgulių, alkų, ledinių ančių) 
sankaupų vieta 

3. Baltijos jūros 
biosferos poligonas 

31 959 ha Europos Bendrijos svarbos migruojančių vandens paukščių – 
mažųjų kirų (Larus minutus) ir žiemojančių vandens paukščių 
(nuodėgulių (Melanitta fusca), alkų (Alka torda)) reguliarių 
sankaupų vieta. 

4. Baltijos jūros 
talasologinis 
draustinis 

14 000 ha saugoma vertinga Baltijos jūros priekrantės tarp Girulių ir 
Manciškių ekosistema, ypatingai siekiant išlaikyti rudakaklių narų 
(Gavia stellata), sibirinių gagų (Polysticta stelleri), klykuolių 
(Bucephala clangula), didžiųjų dančiasnapių (Mergus merganser) 
ir mažųjų kirų (Larus minutus) populiacijas jų žiemojimo ir 
migracinių sankaupų vietas bei europinės svarbos natūralios jūrų 
buveinės – 1170 Rifų – plotus ir užtikrinti tinkamą jų apsaugos 
būklę. 

5. Pajūrio regioninis 
parko Karklės 
talasologinis 
draustinis 

3100 ha saugomas unikalus jūrinis kompleksas, pasižymintis didele 
biologine įvairove Lietuvos pajūryje, jūrinio riedulyno biotopai su 
midijų bendrijomis, banguolių kolonijomis, žuvų neršto ir 
maitinimosi vietomis, Europos Bendrijos svarbos 1170 Rifų 
buveinė, saugomos Sibirinių gagų (Polysticta stelleri), klykuolių 
(Bucephala clangula), didžiųjų dančiasnapių (Mergus merganser) 
ir mažųjų kirų (Larus minutus) žiemojimo ir migracinių sankaupų 
vietos, Upinė nėgė. 

6. Kuršių nerijos 
nacionalinis parko 
Neringos 
talasologinis 
draustinis 

12 516 ha Saugoma seklios jūros priekrantės povandeninio kraštovaizdžio 
ekosistema su Europos bendrijos svarbos buveinėmis, Paukščių ir 
buveinių apsaugai svarbi teritorija, ledinių ančių (Clangula 
hyemalis), rudakaklių narų (Gavia stelata) didžiųjų dančiasnapių 
(Mergus merganser), klykuolių(Bucephala clangula), kuoduotųjų 
ančių (Aythia ferina), ausuotųjų kragų(Podiceps cristatus), 
sibirinių gagų (Polysticta stelleri) žiemojimo ir mitybos vietos 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Lietuvos išskirtinė ekonominė zona Baltijos jūros bendrame kontekste yra santykinai turtinga žuvies 
įvairove ir ištekliais. Čia registruojamos 21 gėlavandenės ir 33 jūrinės rūšys. Priekrantėje atsigano 
daugelis jūrinių bei praeivių žuvų rūšių. Šioje zonoje gausu ir gėlavandenių, atsiganančių jūroje (karšis, 
sterkas, ešerys, kuoja ir kt.) žuvų rūšių. Apie 19 apskritažiuomenių ir žuvų rūšių yra saugomos pagal 
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Buveinių direktyvą, Berno arba CITES (Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos) 
konvencijas, 5 įtrauktos į Lietuvos Raudonąją knygą, o 18 yra laikomos labai retomis. 

Lietuvos akvatorijoje svarbiausi verslinės žvejybos rajonai yra: jūros priekrantė, rajonas prie Rusijos 
sienos ir rajonas prie Švedijos zonos. Pagal Tarptautinės jūros tyrimų tarybos skirstymą Lietuvos jūrinė 
teritorija patenka į 26-ojo žvejybos rajono 40H10, 40G9 ir 39H10 statistinius kvadratus, kuriuose žuvis 
gaudoma traluojant ir statomaisiais tinklais. Pagrindinių verslinių žuvų sugavimai reglamentuojami 
kvotomis. 

VASAB-HELCOM darbo grupės 2010 parengtame dokumente nustatyti plataus masto jūrinio planavimo 
principai Baltijos jūrai (10 principų). Vienas iš – atsargumo principas - įpareigoja HELCOM šalis planuojant 
jūrų erdves numatyti galimus neigiamus poveikius ir imtis atsargumo priemonių, kad veikla nebus 
daroma didelė žala: jūrų erdvių planavimas turėtų būti grindžiamas atsargumo principu. Tai reiškia, kad 
planavimo pareiga numatyti galimą neigiamą poveikį aplinkai iki jai atsirandant, atsižvelgiant į Helsinkio 
konvencijos 3 straipsnį, ir imtis visų atsargumo priemonių, kad veikla nebus daroma didelė žala. Panašus, 
bet individualus perspektyvinis požiūris turėtų būti taikomas atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius 
aspektus. 

DIRVOŽEMIS | Dirvožemis yra sudėtinga ir nuolat besivystanti ekosistema. Lietuvos dirvožemių 
(išskyrus Medininkų aukštumą) absoliutusis amžius (skaičiuojamas nuo paskutinio ledynmečio iki dabar) 
yra apie 10 000 metų. Vyrauja vienoda (44 %; kontūro vidutinis plotas 8-12 ha) ir margoka (21,3 %; 
kontūro vidutinis plotas 5-8 ha), nekontrastiška (35,3 %; kontrastiškumo koeficientas 5-3) ir mažai 
kontrastiška (35,3 %; kontrastiškumo koeficientas 7–5) dirvožemio danga. Baltijos ir Žemaičių aukštumų 
dirvožemių danga yra labai marga ir kontrastiška, Vakarų Lietuvos lygumos – vienoda ir nekontrastiška.  

Dėl margos ir kontrastiškos dirvožemio dangos negalima sudaryti didelių sėjomainos laukų, nes skirtingų 
savybių dirvožemiai ne vienu metu išdžiūsta, subrandina augalų derlių, nevienodai efektyvios 
agrotechnikos, agromelioracijos priemonės. Pagal humuso santykinį kiekį (%) dirvožemiai skirstomi į 
labai mažo humusingumo (žemės ūkio naudmenų smėlio dirvožemiai iki 0,5 %, priesmėlio, priemolio ir 
molio iki 1 %, miško dirvožemiai iki 1 %), mažo humusingumo (atitinkamai 0,51–1,5 %; 1,01–2 %; 1,01–3 
%), vidutinio humusingumo (1,51–2,5 %; 2,01–3 %; 3,01–4 %), didelio humusingumo (2,51–3,5 %; 3,01–4 
%; 4,01–6 %), labai didelio humusingumo (daugiau kaip 3,5 %, 4 %, 6 % suminio humuso). Vidurio ir 
Vakarų Lietuvos sunkesnės granuliometrinės sudėties dirvožemiai turi daugiau humuso, Rytų Lietuvos, 
ypač vidutiniškai ir labai eroduoti, dirbami smėlio bei priesmėlio dirvožemiai – mažiau humuso. 

Lietuvos dirvožemiai susidarė mineralinėse (daugiausia moreninėse, limnoglacialinėse, 
fliuvioglacialinėse, aliuvinėse, eolinėse) ir biogeninės kilmės (durpėse) dirvodarinėse uolienose. 
Mineralinės uolienos pagal granuliometrinę sudėtį daugiausia yra smėlingas lengvas priemolis (34,3 %), 
vidutinio sunkumo priemolis (17,8 %), smėlis (12,8 %), priesmėlis (6,6 %), rišlus smėlis (4,9 %), dulkiškas 
molis (4,2 %). Jų karbonatingumas įvairus. Karbonatingiausios dirvodarinės uolienos yra Vidurio Lietuvos 
žemumoje, dažniausiai jos šiaurinėje dalyje (karbonatų iki 30 %). Mažiau karbonatingos yra Baltijos 
aukštumose (10–15 %), mažai – Žemaičių aukštumos vakarinėje dalyje ir Pajūrio žemumoje (5–10 %), 
mažiausiai – Medininkų aukštumoje. Dirvodarinėse uolienose veikiant dirvodaros veiksniams (jaurėjimui, 
išmolėjimui, rudžemėjimui, velėnėjimui ir pelkėjimui) susidarė įvairūs dirvožemiai. 

Lyginant su kai kuriomis Europos šalimis, Lietuvos dirvožemiai yra gerai ištirti ir kartografuoti. 
Agrocheminiai bei specialūs dirvožemio tyrimai atliekami nuo 1964 m. 1999 m. buvo sudaryta išsami 
šiuolaikinė naujoji nacionalinė Lietuvos dirvožemių klasifikacija (LTDK-99), kuri atitinka FAO-UNESCO 
Pasaulio dirvožemių žemėlapio (1990) peržiūrėtą, pataisytą, ir papildytą (1997) legendą. Lietuvos 
dirvožemiai grupuojami pagal dirvodaros procesus, kurie sukuria ir sąlygoja būdingas dirvožemio 
savybes, išskyrus atvejus , kai ypatingąsias savybes lemia dirvodarinės uolienos.. Skiriama 12 pagrindinių 
dirvožemio grupių, kurių pavadinimuose atsispindi svarbiausios dirvožemio savybės. 

PRADŽIAŽEMIAI (Regosols) susidarė smarkiai eroduotų kalvų šlaitų puriose sunkesnės 
granuliometrinės sudėties ar giliai iškastų karjerų įvairios granuliometrinės sudėties mineralinėse 
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uolienose ir iki 50 cm nuo paviršiaus neturi glėjiškumo savybių. Būna karbonatingieji, įsotintieji ir 
neįsotintieji bazėmis; mažo humusingumo ir derlingumo. Daugiausia paplitę Lietuvos rytinės ir 
pietrytinės dalies bei Žemaitijos kalvose, užima apie 0,4 % dirvožemio dangos. 

KALKŽEMIAI (Leptosols) susidarė karbonatingame žvyre, nukastame arba negiliai slūgsančiame 
dolomite ar gipse. Juose daugiau kaip 40 % kalcio karbonato (CaCO3) turinti medžiaga randama 25 cm 
gylyje. Kalkžemių nedidelių plotelių yra karbonatinguose žvyrynuose (žvyriniai) arba iki dolomito ar 
klinčių nukastuose karjeruose (Akmenės, Joniškio, Pakruojo raj. savivaldybių teritorijose) ar seklaus gipso 
telkiniuose (Pasvalio, Biržų raj. savivaldybių teritorijose; uoliniai). 

RUDŽEMIAI (Cambisols) susidarė purioje vidutiniškai sudūlėjusioje dirvodarinėje uolienoje, turi 
rudžeminį diagnostinį horizontą ir iki 50 cm nuo paviršiaus neturi glėjiškumo savybių. Būna 
karbonatingieji, įsotintieji ir neįsotintieji bazėmis, glėjiškieji ar giliau glėjiniai; artimo neutraliam ar nuo 
rūgštoko iki šarmiško (pH didesnis kaip 5,6–7,3), humusingi (didesnis kaip 3%), turi daug augalams 
reikiamų maisto medžiagų. Glėjiškieji sausinami. Našiausi Lietuvos dirvožemiai, paplitę Vidurio Lietuvos 
žemumoje, užima apie 17 % šalies dirvožemio dangos. 

IŠPLAUTŽEMIAI (Luvisols). Jų iliuviniame moliuotajame diagnostiniame horizonte susikaupia iš 
viršutinio eliuvinio diagnostinio horizonto išplautos molio dalelės ir druskos. Jų kiekis gilesniuose iliuvinio 
horizonto sluoksniuose didėja nuosekliai. Būna karbonatingieji, paprastieji, pajaurėję, stagniniai ir 
glėjiškieji ar giliau glėjiniai; vidutinio humusingumo (2–3 %), mažo rūgštumo ar rūgštoki (pH 5,4–6). 
Glėjiškieji sausinami ir kalkinami. Paplitę Žemaičių aukštumos rytinėje ir Aukštaičių aukštumos vakarinėje 
dalyje, kur mažesnis dirvodarinių uolienų karbonatingumas, užima apie 21 % šalies dirvožemio dangos. 

PALVAŽEMIAI (Planosols) susidarė dėl sezoninio paviršinio įmirkimo lygiame ar įdubusiame reljefe. Turi 
jaurinį diagnostinį horizontą ir stagniškumo diagnostinių savybių, susijusių su sunkios granuliometrinės 
sudėties paklojine dirvodarine uoliena. Būna įsotintieji ir neįsotintieji bazėmis, puveningieji ir durpiškieji. 
Sausinami. Paplitę Lietuvos pietrytinės dalies limnoglacialinėse lygumose, mažų plotelių būna ir 
lėkštuose, nuožulniuose šlaituose, užima apie 1,5 % šalies dirvožemio dangos. 

BALKŠVAŽEMIAI (Albeluvisols) turi eliuvinį ir moliuotąjį diagnostinius horizontus bei 
balkšvaliežuviškumo diagnostinę savybę iliuviniame moliuotajame horizonte. Būna įsotintieji ir 
neįsotintieji bazėmis, stagniniai ir glėjiškieji ar giliau glėjiniai; mažo ar vidutinio humusingumo (1–2,5 %), 
vidutinio rūgštumo ar labai rūgštūs (pH 4–5), turintys nedaug maisto medžiagų, dažnai kalkintini ir 
sausintini. Paplitę Baltijos ir Žemaičių aukštumose, užima apie 20,4 % šalies dirvožemio dangos. 

SMĖLŽEMIAI (Arenosols) nuo paviršiaus turi didesnį kaip 100 cm smėlio sluoksnį. Būna karbonatingieji, 
rudžemiškieji, paprastieji, pajaurėję ir glėjiškieji ar giliau glėjiniai. Dirbamų ūkių vertė menka, tinka 
auginti mišką. Paplitę Dzūkijos fliuvioglacialiniuose ir pajūrio eoliniuose smėlynuose, užima apie 11,9 % 
šalies dirvožemio dangos. 

JAURAŽEMIAI (Podsols) susidarė spygliuočių miškuose, nekarbonatingose, dažniausiai lengvos 
granuliometrinės sudėties dirvodarinėse uolienose. Jiems būdinga intensyvus pirminių ir antrinių 
mineralų dūlėjimas, tirpių dūlėjimo produktų, humuso išplovimas iš viršutinių horizontų, jaurinio ir 
iliuvinio humusinio geležingojo diagnostinių horizontų susidarymas. Pastarasis horizontas slūgso po 
jauriniu, puveninguoju durpiniu, durpėtuoju ar pilkšvuoju horizontu. Miško paklotė šiurkšti, dažnai 
sudurpėjusi, humuso mažai. Būna paprastieji, geležingieji ir glėjiškieji ar sekliai arba giliau glėjiniai. 
Paplitę įvairaus dydžio ploteliais (užima apie 6,7 % dirvožemio dangos) šalia smėlžemių 
fliuvioglacialiniuose ir eoliniuose smėlynuose. 

ŠLYNŽEMIAI (Gleysols) susidarė veikiami negiliai slūgsančio gruntinio arba pritekančio į reljefo 
pažemėjimus vandens ir turi ryškią glėjiškumo diagnostinę savybę po humusiniais mineraliniais ar 
organiniais horizontais. Priemolio šlynžemiuose dažnai gausu geležies ir mangano konkrecijų. Būna 
karbonatingieji, įsotintieji ir neįsotintieji bazėmis, puveningieji ir durpiškieji. Sausinami. Paplitę 
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nedideliais ploteliais žemiausiose reljefo vietose, įdubimuose, užima apie 8,6 % šalies dirvožemio 
dangos. 

DURPŽEMIAI (Histosols) paviršiuje turi storesnį negu 40 cm šviežios ar iš dalies susiskaidžiusios 
organinės medžiagos durpinį diagnostinį horizontą. Jame yra daugiau kaip 20 % organinės medžiagos; 
būna žemapelkės, tarpinės pelkės ir aukštapelkės durpžemių. Užima apie 9,5 % Lietuvos dirvožemio 
dangos įvairiose šalies vietose. 

SALPŽEMIAI (Fluvisols) susidarė upių slėnių, rečiau marių, ežerų ar jūros pakrančių aliuvinėse sąnašose. 
Giliau kaip 50 cm nuo paviršiaus turi aliuvinės diagnostinės medžiagos. Būna karbonatingieji, įsotintieji ir 
neįsotintieji bazėmis, puveningieji ir durpiškieji; derlingi. Paplitę Nemuno slėnyje ir deltoje, užima apie 3 
% šalies dirvožemio dangos. 

TRĄŠAŽEMIAI (Anthrosols) yra antropogeniniai dirvožemiai, veikiami ar pakeisti žmogaus ūkinės 
veiklos. Tai – įvairios kilmės dirvožemiai, kurių savybės priklauso nuo sukultūrinimo. 

PAV. 25: LIETUVOS DIRVOŽEMIŲ ŽEMĖLAPIS 

 

Šaltinis: Visuotinė lietuvių enciklopedija, Lietuvos dirvožemių žemėlapis © Juozas Juodis, MELC 

Dirvožemių erozija  

Dirvožemis yra pagrindinė žemės ir miško ūkio gamybos priemonė, kuri tausojama ir saugoma nuo 
erozijos, degradacijos ar sunaikinimo. Dirvožemio viršutinių horizontų arba dirvodarinės uolienos irimą 
sukelia judantis vanduo, vėjas, įvairūs mechanizmai, gyvūnai ar augalai, pernešantys dirvožemio daleles į 
kitą vietą. Pagal sukeliančius veiksnius dirvožemio erozija skirstoma į mechaninę (labiausiai paplitusi 
žemės dirbimo padargais dirbamuose kalvoto reljefo laukuose), vandeninę (paplitusi nelygaus reljefo 
vietose), vėjinę (daug žalos padaro dideliuose smėlio ar durpių plotuose) ir mišriąją. 
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Dirvožemių kultūrinimas, rekultivacija  

Dirvožemiai kultūrinami, rekultivuojami (pažeisti). Lietuvoje dirvožemių rekultivacija dažniausiai 
atliekama panaudotų karjerų ir durpynų teritorijose (33 000 ha). Rekultivuojamos erozinės griovos, 
naikinami kanalai (grioviai), seni keliai, upių senvagės, sąvartynai, uždaros lomos. Ypač sudėtinga 
rekultivuoti sunkiaisiais metalais ir nafta užterštą dirvožemį. Dirvožemiai kultūrinami, kad būtų 
derlingesni. Dirvožemiams gerinti naudojamos agrotechnikos ir melioracijos priemonės. Žemės ūkyje 
naudojami menkai (vyrauja) ir vidutiniškai sukultūrinti įvairių genetinių grupių dirvožemiai 
(balkšvažemiai, išplautžemiai, rudžemiai), labai sukultūrinti yra daržų, sodų ir dalis miesto dirvožemių 
(trąšažemiai). Dirvožemių sukultūrinimo lygį nusako nustatytas dirvožemio boniteto (našumo) balas. 
Žemės ūkio naudmenų dirvožemio vidutinis bonitetas (našumas) yra 39,1 (1999); Marijampolės apskr. 
dirvožemių – 44,8, Kauno – 43,8, Panevėžio – 43,2, Šiaulių – 43,0, Utenos – 39,1, Tauragės – 37,2, 
Klaipėdos – 36,2, Alytaus – 34,6, Vilniaus – 34,2, Telšių – 33,6 balo. 

APLINKOS KOKYBĖ | Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m balandžio 16 d. nutarimu Nr. XII-1626 
patvirtinta Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija nustatė pagrindinius aplinkos apsaugos principus. 
Strateginis tikslas – pasiekti, kad Lietuvos aplinka būtų sveika, švari ir saugi, darniai tenkinanti 
visuomenės, aplinkosaugos ir ekonomikos poreikius.  

Norint, kad Lietuvos plėtra būtų darni, aplinkosaugos priemonės turi tapti visų šalies ūkio sektorių, 
teritorijų vystymo proceso dalimi ir negali būti nuo jo atsietos. Tam būtinas integruotas požiūris – šalies 
ūkio sektoriai (transporto, pramonės, energetikos, statybos, žemės ūkio, būsto, turizmo, sveikatos 
apsaugos ir kiti) turi būti plėtojami taip, kad darytų kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, didinant šių 
sektorių ekologinį efektyvumą, įtraukiant aplinkosaugos priemones į strateginius šių sektorių plėtros 
dokumentus. Turi būti siekiama glaudaus ūkio sektorių bendradarbiavimo ir veiklos koordinavimo 
sprendžiant klimato kaitos, aplinkos oro taršos mažinimo, gamtos išteklių, aplinkos kokybės išsaugojimo 
ir gerinimo, atliekų mažinimo, biologinės ir kraštovaizdžio įvairovės išsaugojimo klausimus. Šioje 
strategijoje klimato kaitos politika neaptariama, nes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos klimato kaitos 
valdymo finansinių instrumentų įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, ji numatoma Nacionalinėje klimato kaitos 
valdymo politikos strategijoje . 

Strategijoje buvo nustatytos prioritetinės aplinkos apsaugos sritys, kurių viena – aplinkos kokybės 
gerinimas.  

Tikslas vandens apsaugos srityje – užtikrinti, kad požeminio vandens, paviršinių vidaus vandens telkinių, 
Kuršių marių ir Baltijos jūros būklė būtų gera, paviršiniai vandens telkiniai tiktų rekreacijos reikmėms 
tenkinti, o visi šalies gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį. 

Lietuvai parengus upių baseinų valdymo planus 2010-2015 ir 2016-2021 metams pastebima, kad Lietuva 
nepadarė ryškios pažangos vandens telkinių būklė gerinimo srityje. 2010– 2015 metais 59 % upių 
kategorijos vandens telkinių, o iš ežerų kategorijos vandens telkinių 32 % neatitiko geros būklės kriterijų. 
2016–2021 metais 51 % upių kategorijos ir 40 % ežerų kategorijos vandens telkinių neatitiko geros 
ekologinės būklės kriterijų. Tarpinių ir priekrantės kategorijų vandens telkiniai taip pat neatitiko geros 
būklės kriterijų. Lietuva įsipareigojusi ES iki 2021 m. turėti 82 % geros būklės vandens telkinių. Taip pat 
svarbu, kad ES valstybės narės įpareigotos vėliausiai iki 2027 m. pasiekti gerą visų vandens telkinių būklę. 
Tuo tarpu Lietuvoje nebuvo įgyvendinamos dar 2010 m. suplanuotos vandens telkinių būklės gerinimo 
priemonės, nes trūko politinės valios derybose su reikšmingiausią neigiamą poveikį darančio žemės ūkio 
sektoriaus atstovais, nebuvo mechanizmo, užtikrinančio priemonių įgyvendinimą.  

Paviršinių vandens telkinių būklę labiausiai neigiamai veikia pasklidoji ir sutelktoji tarša, sausinimo 
melioracija ir upių vagų ištiesinimas, hidroelektrinės ir iš kaimyninių šalių pernešamos tarptautinės 
taršos apkrovos. Pasklidoji tarša, įskaitant žemės ūkio taršą, yra vienas iš svarbiausių veiksnių, darančių 
reikšmingą neigiamą poveikį vandens telkinių ekologinei būklei dėl taršos maistinėmis medžiagomis 
(azotu ir fosforu). Sutelktosios taršos atveju viena reikšmingiausių problemų išlieka tarša pavojingomis 
medžiagomis, kurių patekimo į vandens telkinius šaltiniai, kiekis ir vandens telkinių būklė dėl šios taršos 
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nėra pakankamai ištirti. Baltijos jūros taršą lemia ne tik tiesiogiai į Baltijos jūrą, bet ir iš upių baseinų 
patenkantys teršalai.  

Nepaisant to, kad į paviršinius vandens telkinius patenka mažesni kiekiai su nuotekomis patenkančių 
teršalų dėl pagerėjusio jų išvalymo, tik 53 proc. paviršinio vandens telkinių 2015 metais atitiko geros 
būklės kriterijus. Tai labiausiai lemia pasklidoji tarša, daugiausia iš intensyvios žemės ūkio veiklos 
teritorijų, hidromorfologiniai paviršinių vandens telkinių pokyčiai, atsiradę dėl žemių sausinimo 
(melioracijos), hidroelektrinių ir upių tvenkimo, antrinė tarša, atsirandanti dėl ilgalaikės praeities ir dėl 
dabarties ir praeities taršos. Nesiimant aktyvių veiksmų tobulinti esamą vandens telkinių bei jų vandens 
naudojimo valdymo mechanizmą ir spręsti nustatytas problemas, Lietuvai iki 2021 m. sunkiai pavyks 
įgyvendinti ambicingų ES įpareigojimų daugiau nei trečdaliu padidinti geros būklės vandens telkinių dalį.  

Tikslas oro kokybės apsaugos srityje – užtikrinti, kad Lietuvoje į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis 
neviršytų tarptautiniuose ir ES teisės aktuose nustatyto kiekio, oro teršalų koncentracija aplinkos ore 
neviršytų žmogaus sveikatai ir aplinkai nepavojingų aplinkos oro užterštumo lygių. 

Lietuvoje aplinkos oro kokybę bloginančių teršalų išmetama gerokai mažiau, 1990– 2014 m. periodu 
sumažėjo išmetamas sieros oksidų (-89 proc.), azoto oksidų (-60 proc.), amoniako (- 52 proc.) ir lakiųjų 
organinių junginių (-52 proc.) kiekis, todėl išmetamų į atmosferą šių teršalų kiekis neviršija šiuo metu 
taikomų išmetimo nacionalinių ribų. Taigi Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, į aplinkos orą išmetamas 
teršalų kiekis mažėja.  

Tačiau kai kurių teršalų mažėjimo tendencijos nepakankamos, kad nesiimant papildomų veiksmų būtų 
pasiekti tarptautiniu lygiu Lietuvai nustatyti taršos mažinimo tikslai 2020 m. ir pagerinta iki žmonių 
sveikatai nepavojingų oro užterštumo lygių oro kokybė.  

Didžiausias iššūkis – azoto oksidų taršos sumažinimas. Šis teršalas ne tik tiesiogiai neigiamai veikia 
žmonių sveikatą, bet ir prisideda prie kito sveikatai ir ekosistemoms pavojingo teršalo – ozono aplinkos 
ore susidarymo, kuris tiesiogiai iš taršos šaltinių neišmetamas. Didžioji dalis azoto oksidų kiekio (2016 
metų duomenimis, 59 %) išmesta iš transporto sektoriaus, 78 % išmetamo kiekio buvo iš kelių 
transporto. Kitas oro taršos, oro kokybės ir kartu neigiamo poveikio žmonių sveikatai (ypač aktualu 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose šildymo sezonu) problemų keliantis teršalas – smulkiosios kietosios 
dalelės ir pagrindinis jų šaltinis – energetikos sektorius, įskaitant namų ūkių (individualių būstų) šilumos 
gamybos įrenginius ir juose deginamą kietąjį kurą.  

Lietuvoje į aplinkos orą išmetamas teršalų kiekis mažėja, tačiau kai kurių teršalų nepakankamai, kad 
nesiimant papildomų veiksmų būtų pasiekti tarptautiniu lygiu Lietuvai nustatyti taršos mažinimo tikslai. 
Lietuva turi išlaikyti mažėjančią oro teršalų išmetimo tendenciją, kad oro kokybės ribinės vertės visiškai 
nebūtų viršijamos, ir sumažinti žalingą oro taršos poveikį sveikatai, aplinkai ir ekonomikai, taip pat 
sumažinti išmetamą tokių teršalų kaip kietųjų dalelių, azoto oksidų kiekį ir koncentraciją energetikos 
sektoriuje ir gaminant šilumą iš kietojo kuro ir transporto bei žemės ūkio sektoriuose.  

Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategija, LR Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. Nr. XI- 2375. 
Strategijos paskirtis – formuoti ir įgyvendinti Lietuvos klimato kaitos valdymo politiką, nustatyti 
trumpalaikius (iki 2020 m.), indikatyvius vidutinės trukmės (iki 2030 m. ir iki 2040 m.) ir ilgalaikius (iki 
2050 m.) tikslus ir uždavinius klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių 
srityse.  

Lietuvos klimato kaitos švelninimo politikos strateginis tikslas – pasiekti, kad šalies ekonomika augtų 
daug sparčiau negu didėtų išmetamųjų ŠESD kiekis. Šio strateginio tikslo įgyvendinimo stebėsenai atlikti 
nustatytas vertinimo kriterijus – išmetamųjų ŠESD kiekis, tenkantis BVP vienetui (t CO2e/1 mln. EUR BVP).  

Naujausiais išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ir prognozių duomenimis 2016 m. 
Lietuvoje į atmosferą buvo išmesta per 20 mln. tonų šiltnamio dujų (apie 0,5 % mažiau nei 2015 m.). 
Daugiausia – 57 % – išmetė energetikos sektorius. Jo pagrindinis teršalų šaltinis buvo transportas (48 %); 
antroje vietoje – žemės ūkis (22 %), trečioje – pramonė (16 %), ketvirtoje – atliekų sektorius (5 %). 2016 
m., palyginti su 2015 m., labiausiai išmetamųjų dujų kiekis padidėjo transporto (daugiau kaip 7 %) ir 
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žemės ūkio sektoriuose (3 %). Pastarajame dėl ariamos žemės ir sintetinių trąšų naudojimo tarša ypač 
padidėjo. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 2015 m. didėjo ir tokiose srityse kaip namų 
ūkių ir komercinių įmonių šildymo, fluorintų dujų naudojimo srityse.  

Pagal išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį prognozes Lietuva savo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimo įsipareigojimų iki 2020 m. neviršys, tačiau kyla grėsmė kad tarptautiniai 
įsipareigojimai iki 2030 m. ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujančiuose 
sektoriuose (žemės ūkis, transportas, pastatai, namų ūkiai) 9 % sumažinti išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu, nebus įgyvendinti.  

Lietuva sėkmingai vykdo Kioto protokole įtvirtintus įsipareigojimus sumažinti išmetamų į atmosferą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 2016 m. išmetamų teršalų kiekis, lyginant su baziniais – 1996 –
metais sumažėjo 58,3 %, tačiau tokiuose sektoriuose kaip žemės ūkis, transportas, namų ūkis, atliekos ir 
kt. šių dujų kiekis per paskutinius trejus metus padidėjo beveik 12 %, didžiausią dalį jų sudaro kelių 
transportas. 
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6. LR BP KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ ĮGYVENDINIMO 
PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS APLINKOS 
APSAUGOS IR DARNAUS VYSTYMOSI ASPEKTAIS 

 URBANISTINĖS SISTEMOS IR JOS STRUKTŪROS KONCEPTUALIŲJŲ 6.1.
SPRENDINIŲ VERTINIMAS 

Vienas iš aspektų, apibūdinančių Lietuvos Respublikos bendrajame plane nusakytas šalies vystymo 
vizijas, yra „gyvybingos urbanistinės struktūros“. Gyvybingoms urbanistinėms struktūroms plėtoti ir 
formuoti nustatytos priemonės, traktuotinos kaip tikslai.  

 Urbanistinė sistema – gyvenamųjų vietovių tinklas, kuris yra paremtas skirtingų sąveikų ryšiais, 
veikiančiais įvairiais lygmenimis. Numatoma, kad urbanistinė sistema turi sudaryti palankiausias 
sąlygas socialiniam, ekonominiam ir ekologiniam šalies vystymuisi bei aukštos žmonių gyvenimo 
kokybės formavimui.  

 Urbanistinė struktūra – gyvenamųjų vietovių struktūrinių elementų išdėstymo ir funkcionavimo 
ypatumų visuma12.  

 Urbanistinės sistemos tikslas LR BP koncepcijoje – veikiant per tam tikrą struktūrą – policentrinį 
hierarchinį gyvenamųjų vietovių tinklą – užtikrinti palankiausias socialinio, ekonominio ir 
ekologinio šalies vystymosi sąlygas ir sukurti aukštos žmonių gyvenimo kokybės prielaidas. 

 Urbanistinis centras – gyvenamoji vietovė, koncentruojanti darbo vietas, paslaugas ir kitas 
aptarnavimo funkcijas. 

I-OJI ALTERNATYVA | Šioje koncepcijos alternatyvoje, siekiant regionų stabilumo ir gyvenimo gerovės 
visoje šalies teritorijoje, urbanistinių sistemų veikimui taikomas policentriškumo principas, kuomet 
urbanistinės struktūros elementai yra siejami prioritetiniais funkciniais ryšiais su aukštesnio lygmens 
elementais. Numatomi šių lygmenų urbanistiniai centrai:  

 Metropoliniai, diferencijuojami pagal specifiką: sostinė – Vilnius, transnacionalinių ryšių – 
Kaunas, pajūrio – Klaipėda. 

 Regioniniai: plėtojamo tipo – Šiauliai ir Panevėžys, palaikomojo tipo – Alytus, Marijampolė, 
Utena, Telšiai, Tauragė. 

 Lokalūs regionų centrai – miestai regionų dalių gyvybingumui palaikyti, veikiant kartu su 
regioniniais centrais. Vietiniai – užtikrinantys būtino poreikio paslaugas ir aptarnaujantys 
mažiausius teritorinius vienetus.  

Tarptautinio lygmens urbanistinės struktūros elementai yra pagrindiniai urbanistiniai centrai ir 
tarptautiniai transporto koridoriai. Vilniaus-Kauno bei Panevėžio-Šiaulių urbanistiniams centrams 
taikomas partnerystės papildomumo principas. Nacionaliniame lygmenyje urbanistinę struktūrą sudaro 
10 urbanistinių centrų, tarpusavyje sujungtų funkciniais ryšiais, atitinkančių dabartinę valstybės 
administracinio regionų suskirstymo padėtį. Regioninio lygmens urbanistinėje struktūroje veikia visų 
lygmenų urbanistiniai centrai, pabrėžiant ir išryškinant jų konkurencinius pranašumus ir sukuriant 
paskatas funkcinei specializacijai. Svarbios susisiekimo, ekonominės, socialinės, kultūrinės jungtys tarp 
aukštesnio ir žemesnio lygmenų centrų. Nors vietovės lygmuo nedetalizuojamas, tačiau pažymima, kad 
vietovės lygmens urbanistiniai centrai ir ryšiai su aukštesnio lygmens centrais yra ne mažiau svarbi 
urbanistinės sistemos grandis, užtikrinanti gyvenimo kokybę visoje šalies teritorijoje. 

                                                           

12
 Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas, 2017 m. birželio 8 d. Nr. XIII-425 
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PAV. 26: ŠALIES URBANISTINĖ STRUKTŪRA I-OSIOS ALTERNATYVOS ATVEJU 

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija, III etapas 

II-OJI ALTERNATYVA | Šioje alternatyvoje, siekiant sukurti aukštos žmonių gyvenimo kokybės prielaidas 
ir plėtojant urbanistinę sistemą kaip ir I-ojoje alternatyvoje, numatomas policentrinis hierarchinis 
gyvenamųjų vietovių tinklas, įvedant į šią struktūrą partnerysčių principą. Antros alternatyvos 
urbanistiniai centrai yra šie: 

 Metropoliniai centrai – miestai, aktyvūs tarptautinėje urbanistinėje centrų sistemoje, veikiantys 
kaip šalies ekonominiai varikliai: sostinė – Vilnius, transnacionalinių ryšių – Kaunas, pajūrio – 
Klaipėda. 

 Regioniniai centrai: Plėtojamo tipo – Šiauliai ir Panevėžys, palaikomojo tipo – Alytus, Utena, 
Marijampolė, Tauragė, Telšiai, Mažeikiai, papildomojo tipo – Ukmergė, Rokiškis, Biržai. 

 Lokalūs regionų centrai ir vietiniai centrai formuojami atitinkamai kaip ir I-ojoje alternatyvoje.  
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PAV. 27: ŠALIES URBANISTINĖ STRUKTŪRA II-OSIOS ALTERNATYVOS ATVEJU 

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija, III etapas 

Įvairių lygmenų urbanistinius centrus sieja susisiekimo, ekonominės, socialinės, laisvos darbo jėgos 
judėjimo ir kitų paslaugų sistemos, kultūros sklaidos ne tik vertikalūs, bet ir horizontalūs ryšiai. 
Formuojami kur kas stipresni ryšiai tarp partneriaujančių urbanistinių centrų. 

Tarptautinio lygmens urbanistinės struktūros sprendiniai II-ojoje alternatyvoje atitinka I-osios 
alternatyvos sprendinius. Nacionaliniame lygmenyje formuojamos regioninių centrų partnerystės, kurios 
leidžia išlikti konkurencingiems, lanksčiau prisitaikyti prie besikeičiančių demografinių sąlygų ir 
urbanizacijos iššūkių. Akcentuojama viešojo transporto paslaugų ir geležinkelių tinklo plėtros svarba 
apjungiant pagrindinius urbanistinius centrus. Šalies urbanistinėje struktūroje išskiriami 14 urbanistinių 
centrų, kuriems siūlomos partnerystės: Vilniaus-Utenos-Ukmergės, Kauno-Marijampolės-Alytaus, 
Klaipėdos-Tauragės-Telšių, Šiaulių-Mažeikių, Panevėžio-Biržų-Rokiškio. Regioniniame lygmenyje centrų 
partnerysčių principai perteikiami žemesnio lygmens lokaliems regionų centrams. Vietovės lygmens 
urbanistinė struktūra yra svarbi, užtikrinanti gyvenimo kokybę visoje šalies teritorijoje. II-ojoje 
alternatyvoje numatoma, kad šie centrai taip pat turi optimizuoti paslaugų teikimo kokybei reikalingą 
infrastruktūrą, taikyti partnerystės principą, prisidėti užtikrinant mobilumą, paslaugų pasiekiamumą.  
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LENTELĖ 7: URBANISTINĖS SISTEMOS IR JOS STRUKTŪROS TIKSLAI PAGAL VERTINIMO KOMPONENTUS 

TIKSLO NR. TIKSLO APRAŠYMAS 

0. BENDROSIOS STRUKTŪRINĖS NUOSTATOS 

0a 

 

Optimizuojant urbanistinę struktūrą, visavertiškai integruotis ES urbanistinėje erdvėje, didinti 
valstybės konkurencingumą. Vystant policentrinį hierarchinį gyvenamųjų vietovių tinklą, sukurti 
aukštos žmonių gyvenimo kokybės prielaidas, mažinti regionų atskirtį.  

1. SĖKMINGI, SOCIALŪS IR TVARŪS MIESTAI 

1a  Kompleksiškai vystyti kompaktiškus miestus, konsoliduojant priemiesčių struktūras. 

2. EKOLOGIŠKAS, EKONOMIŠKAS (TAUSOJANTIS) ŽEMĖS ŪKIS IR GYVYBINGOS KAIMO VIETOVĖS 

2a Kuriant visavertes gyvenimo sąlygas, plėtojant bendruomeniškumą, didinti kaimo gyvenamųjų 
vietovių gyvybingumą, saugoti jų savitumą ir autentiškumą. 

4. ATSAKINGAI NAUDOJAMA JŪRA IR PAKRANTĖ 

4a Plėtojant turizmo infrastruktūrą, naudoti turimą ir pripažintą rekreacinį potencialą, skatinti jūrinę 
rekreaciją ir jūrinės kultūros bei gamtinio paveldo pažinimą.  

TOLIAU LENTELĖSE (ŽR. LENTELĖ 8, LENTELĖ 9 IR  
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Lentelė 10) nurodomi šios temos pasekmių aplinkai vertinimo rezultatai ir pasekmių aplinkai vertinimo 
aprašymai. 

LENTELĖ 8: URBANISTINĖS SISTEMOS IR JOS STRUKTŪROS TEMOS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO REZULTATAI 
I-AJAI ALTERNATYVAI 

TIKSLO 
NR. 

EKONOMINĖS-
MAKROEKONOMINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI

13
 

SOCIALINĖS-
KULTŪRINĖS RAIDOS 
KOMPONENTAI

14
 

GAMTINĖS APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI

15
 

APLINKOSAUGOS 
KOMPONENTAI

16
 

TEV DR IA FI/EG MOB ŽSG UA KP NBBĮ ANGI VK D AO KK 

0a 0/+ + + +/- + + +/- 0 0 0 + + + + 

1a 0/+ + 0/+ 0/- ++ + ++ ++ ++ ++ + +/- + ++ 

2a 0/- 0/- 0/- 0/- + +/- + + + + ++ ++ ++ ++ 

4a 0 0/+ 0/+ 0/+ + + +/- +/- + + +/- 0 +/- +/- 

LENTELĖ 9: URBANISTINĖS SISTEMOS IR JOS STRUKTŪROS TEMOS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO REZULTATAI 
II-AJAI ALTERNATYVAI 

TIKSLO 
NR.  

EKONOMINĖS-
MAKROEKONOMINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI 

SOCIALINĖS-
KULTŪRINĖS RAIDOS 
KOMPONENTAI 

GAMTINĖS APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI 

APLINKOSAUGOS 
KOMPONENTAI 

TEV DR IA FI/EG MOB ŽSG UA KP NBBĮ ANGI VK D AO KK 

0a + ++ ++ + ++ ++ + + 0 + + + + + 

1a + ++ + 0/+ ++ + ++ ++ ++ ++ + +/- + ++ 

2a +/- 0/+ 0 +/- ++ + + + + + ++ ++ ++ ++ 

4a 0/+ + + + + + +/- +/- +/- + +/- 0 +/- +/- 

 

  

                                                           
13

 TEV – transporto ekonominė veikla, DR – darbo rinka, IA – inžinerinė aplinka, FI/EG – finansiniai ištekliai / ekonominė gerovė 
14

 MOB – mobilumas, ŽSG – žmonių sveikata ir gerovė, UA – urbanistinė aplinka. 
15

 KP – kraštovaizdis ir paveldas, NBBĮ – natūralios buveinės ir biologinė įvairovė, ANGI – atsinaujinantys ir neatsinaujinantys 

gamtos ištekliai. 
16

 VK – vandens kokybė, D – dirvožemis, AO – aplinkos oras, KK – klimato kaita. 
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LENTELĖ 10: URBANISTINĖS SISTEMOS IR JOS STRUKTŪROS TEMOS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS 

TIKSLO NR. VERTINIMO APRAŠYMAI 

0a TIKSLAS | Optimizuojant urbanistinę struktūrą, visavertiškai integruotis ES urbanistinėje erdvėje, 
didinti valstybės konkurencingumą. Vystant policentrinį

17
 hierarchinį gyvenamųjų vietovių tinklą 

sukurti aukštos žmonių gyvenimo kokybės prielaidas, mažinti regionų atskirtį. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | I-aja koncepcijos alternatyva užtikrinamas per daug metų 
įvykusių procesų tęstinumas, išnaudojant esamą susisiekimo infrastruktūrą, atstovaujančią šalies 
tarptautiškumui Europoje ir pasaulyje, tuo pačiu kuriant naują infrastruktūrinę pasiūlą dalies 
urbanistinių centrų savarankiškumui. II-oji alternatyva yra paremta tam tikros kokybės susisiekimo 
paslaugas teikiančių centrų potencialo jungtiniu išnaudojimu, užtikrinant susisiekimo sistemos 
efektyvumą, multimodalumą, alternatyvių keliavimo būdų pasiūlą ir sinergiją su kitomis transporto 
rūšimis. Papildomai vystomos aukšto efektyvumo mobilumo paslaugos, kurios turės įtakos tiek 
didesniam multimodalumo, tiek ir intermodalumo užtikrinimui. Šios paslaugos vystomos 5 
partnerysčių zonose (1. Vilnius (traukos centras)-Utena-Ukmergė (įtakos zona); 2. Kaunas (traukos 
centras)-Alytus-Marijampolė; 3. Klaipėda (traukos centras)-Telšiai-Tauragė; 4. Šiauliai (traukos 
centras)-Mažeikiai; 5. Panevėžys (traukos centras)-Biržai-Rokiškis) ir pareikalaus mažesnių investicijų 
į infrastruktūrą, funkcinių ryšių užtikrinimą sprendžiant labiau per vadybines, o ne infrastruktūrines 
priemones. Įvertinus galimą teritorinio potencialo bendrumą, visose partnerysčių zonose prioritetas 
teikiamas mobilumo, paslaugų teikimo vystymui ir pasirinktinai nuo teritorijos, rekreacijos bei 
turizmo, pramonės ir logistikos bei jūros ir pakrantės teikiamo ekonominio potencialo įsisavinimui. 
Urbanistinių centrų sinergijos privalumai – dirbant su gretimomis teritorijomis išnaudoti bendras 
stipriąsias puses ir atskleisti galimus papildomus pranašumus, kurie sąveikoje suteikia papildomos 
vertės bei kurios, veikiant atskirai, negalima būtų pasiekti. Sėkmingai veikiančios partnerystės tarp 
Šiaulių-Mažeikių, Panevėžio-Biržų-Rokiškio bei Šiaulių-Panevėžio tarptautiniame kontekste mažintų 
šiai dienai didėjančią atskirtį šalies šiaurinėje, šiaurės rytų dalyse ir teritoriniu aspektu sudarytų 
atsvarą lygiagrečią ašiai, kurioje dominuoja Klaipėda, Kaunas ir Vilnius. II-oji alternatyva sudarys 
geresnes prielaidas regionų atskirčiai mažinti bei aukštoms žmonių gyvenimo kokybės prielaidoms 
sukurti, nes labiau išvystytos ir prieinamos transporto paslaugos turės tiesioginį poveikį visų piliečių 
kasdieniam gyvenimui ir užtikrins efektyvesnį prekių srautų judėjimą. Todėl I-osios alternatyvos 
įgyvendinimo atveju pasekmės bus nereikšmingos arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (0/+) TEV, II-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju – mažo reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (+) TEV.  

DR (DARBO RINKA) | Regionų vystymo ir planavimo procesai turėtų būti grindžiami specializacija, 
konkurencinių pranašumų išgryninimu, kompetencijų telkimu ir tarpregioninių sinergijų paieška. 
Sinergijų identifikavimas ir partnerystės, teikiant nacionalinio ar regioninio lygmens paslaugas, 
padeda efektyviau naudoti viešuosius finansinius, administracinius ir žmogiškuosius išteklius. Tokiais 
principais grįstas teritorinis planavimas sumažintų regionų tarpusavio konkurenciją dėl viešųjų 
finansinių išteklių, padėtų išvengti funkcijų dubliavimo gretimose teritorijose ir sutaupyti viešuosius 
finansinius, žmogiškuosius ir administracinius išteklius, kuriuos būtų galima koncentruotai nukreipti 
pasirinktos specializacijos linkme. Šių principų įgyvendinimui palankesnė II-oji alternatyva, nes, 
formuojant partnerystes tarp urbanistinių centrų, naudojami paslaugų papildomumo ir 
infrastruktūros dalinimosi principai, geriau išnaudojami žmogiškieji ištekliai, tuo pačiu sudaromos 
galimybės naujų iniciatyvų įgyvendinimui ir privataus verslo plėtrai, kas skatins naujų darbo vietų 
kūrimą. Aukšto efektyvumo mobilumo paslaugos užtikrins geresnį multimodalumą (pvz., aukštos 
kokybės viešojo transporto tinklas su privežamuoju transportu, bevariklio transporto jungtys su 
privežamuoju viešuoju transportu) ir leis lengviau bei greičiau pasiekti net ir toliau esančias darbo 

                                                           
17

 Policentriškumas – teritorijų planavimo koncepcija, skatinanti regionus ir miestus kurti daugiafunkcinius urbanistinius 

darinius, užtikrinančius gyvenimo kokybės, gyventojų aptarnavimo pasiekiamumo ir judumo parametrus. Dirbant su gretimomis 
teritorijomis, išnaudoti bendras stipriąsias puses ir atskleisti galimus papildomus pranašumus, kurie sąveikoje suteikia 
papildomos vertės bei kurios veikiant atskirai negalima būtų pasiekti (TAEM URBANISTAI UAB, Lietuvos Respublikos teritorijos 
bendrasis planas. Koncepcijos rengimo stadija, 17psl., 2019-08-20) 
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TIKSLO NR. VERTINIMO APRAŠYMAI 

vietas. Tai didins darbo rinkos aktyvumą, ypač šalies šiaurinėje, šiaurės rytų dalyse, kur būtų 
formuojamos naujos partnerysčių zonos tarp Šiaulių ir Mažeikių bei Panevėžio, Biržų ir Rokiškio. 
Išaugęs ekonominis aktyvumas šiose zonose padidins teritorinės terpės ekonominei veiklai 
patrauklumą ir gali turėti teigiamą įtaką ryšių su Latvija plėtrai. II-osios alternatyvos atveju 
formuojamas urbanistinių centrų partnerysčių ir potencialių apjungimų sistemos principinis modelis 
leis ne tik efektyviau panaudoti turimus žmogiškuosius išteklius, bet ir sudarys prielaidas naujų verslų 
ir darbo vietų kūrimui, suteiks daugiau galimybių darbo rinkos dalyviams, užtikrins patogesnį ir 
greitesnį darbo vietų pasiekiamumą, todėl tikėtinos didelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (++) 
DR (I-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju – mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) DR).  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Siekiant sukurti aukštos žmonių gyvenimo kokybės prielaidas, mažinti 
regionų atskirtį, I-oji alternatyva numato tolygų visos šalies teritorijos vystymą su 10 regioninių 
centrų. Jos įgyvendinimui būtų tobulinama sisteminė ir teisinė aplinka, o vienas didžiausių iššūkių – 
finansinių išteklių paskirstymas, siekiant regionų tolygaus vystymosi, vienodos gyvenimo kokybės 
juose palaikymui. II-ojoje alternatyvoje tolygiam šalies vystymui siūlomi partnerystės principai, kurie 
veikia susiklosčiusioje šalies struktūroje, sudaro sąlygas jai lanksčiau prisitaikyti prie besikeičiančios 
demografinės situacijos, optimizuoti išteklius ir finansinius resursus jos išlaikymui, aukštai gyvenimo 
kokybei visoje šalies teritorijoje pasiekti. Šios alternatyvos atveju numatoma: tikslinis sisteminis 
šalies investicijų koncentravimas partneriaujantiems subjektams į sritis ir teritorijas, kurios, 
atsižvelgiant į jų pranašumus ir specifiką, gali duoti didžiausią naudą ir grąžą ne tik konkrečiai vietai, 
bet ir regionui bei valstybei. Taigi, abiejų alternatyvų įgyvendinimo atveju numatomos investicijos į 
inžinerinės aplinkos gerinimą, tik II-osios alternatyvos atveju tikėtina papildoma nauda iš galimų 
potencialų apjungimo, panaudojant turimą specializaciją, iš to kylančioms urbanistinių centrų 
bendradarbiavimo sinergijoms, privataus kapitalo pritraukimui, kas leistų įgyvendinti naujas 
iniciatyvas ir projektus, susijusius su inžinerinės aplinkos gerinimu. Pvz., transporto sektoriuje 
pritraukus privačių lėšų būtų galima sparčiau kurti trūkstamas transeuropinio transporto jungtis, 
atnaujinti kitus infrastruktūros elementus, diegti ITS. Įgyvendinant II-ąją alternatyvą, naudojami ne 
tik paslaugų papildomumo ir infrastruktūros dalinimosi principai, tačiau per partnerystes sudaromos 
palankios sąlygos privataus kapitalo pritraukimui ir naujos infrastruktūros vystymui, todėl II-osios 
alternatyvos įgyvendinimo atveju tikėtinos didelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (++) IA (I-osios 
alternatyvos įgyvendinimo atveju – mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) IA).  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | I-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju, 
kuriant tik tolygumu grindžiamą naują infrastruktūrinę pasiūlą, visuomet išlieka rizika, kad 
investicijos bus nerentabilios. Regionų tarpusavio konkurencija dėl viešųjų finansinių išteklių trukdo 
specializacijai ir masto ekonomijai, išlieka funkcijų ar infrastruktūros dubliavimo gretimose 
teritorijose grėsmė. Tuo tarpu įgyvendinant II-ąją alternatyvą, aiškesnė specializacija ir konkurencinių 
pranašumų išgryninimas, kompetencijų telkimas ir tarpregioninių sinergijų paieška padės efektyviau 
naudoti viešuosius finansinius, administracinius ir žmogiškuosius išteklius ir mažesnėmis sąnaudomis 
gauti didesnę ekonominę-socialinę naudą. Regioninės partnerystės gali padėti pritraukti papildomas 
privataus kapitalo lėšas. Tikėtinas investicijų multiplikatoriaus efektas, kai investavus tam tikrą lėšų 
kiekį, bendrosios visuminės pajamos bus didesnės, nes atsiras papildoma paklausa kitose ūkio šakose 
(investicijų multiplikatorius daugina, stiprina paklausą, investicijoms veikiant pajamų augimą). I-osios 
alternatyvos įgyvendinimo atveju tikėtinos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės (+/-) FI / EG, II-
osios alternatyvos atveju – mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) FI / EG.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Abiejų alternatyvų atveju tarptautinio lygmens paslaugas teikiantys 
susisiekimo paslaugų centrai ir partnerystės yra identiški; taip pat nesiskiria aukšto lygio 
intermodalumo ir multimodalumo centrų išsidėstymas. Esminiai skirtumai pasireiškia per mobilumo 
paslaugų paketus. I-osios alternatyvos atveju yra siūlomos 2 kokybinių lygių mobilumo paslaugos: 10 
vidutinio lygio (efektyvumo) mobilumo zonų bei „privežamųjų paslaugų” (mobilumo kaip teisės) 
zona. II-osios alternatyvos atveju dėl partnerysčių tampa įmanoma organizuoti 3 kokybinių lygių 
mobilumo paslaugas: 5 aukšto lygio (efektyvumo) mobilumo zonos, 8 vidutinio lygio (efektyvumo) 
mobilumo zonos bei „privežamųjų paslaugų” (mobilumo kaip teisės) zona. Vertinant globalias 
tendencijas ir didėjant gyventojų skaičiui miestuose, tikėtina, kad aukšto lygio (efektyvumo) 
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mobilumo paketai palies didesnę gyventojų dalį, kadangi jie numatomi ties pagrindiniais Lietuvos 
miestais. Aukšto efektyvumo mobilumo zona yra pranašesnė už vidutinio efektyvumo mobilumo 
zoną dėl aukštesnės kokybės viešojo transporto tinklo, platesnio multimodalumo ir intermodalumo 
užtikrinimo. II-osios alternatyvos atveju labiau yra akcentuojamos vadybinės / organizacinės 
priemonės, o ne infrastruktūrinės, todėl sistema veikia dinamiškiau ir geba lanksčiau prisitaikyti prie 
besikeičiančių sąlygų. I-osios alternatyvos atveju numatomos nedidelio reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (+) MOB, II-osios alternatyvos atveju tikėtinos reikšmingos teigiamos pasekmės (++) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Policentrinis hierarchinis gyvenamųjų vietovių tinklas sudaro 
prielaidas socialinei atskirčiai mažinti, taip pat paslaugų pasiekiamumui gerinti, bendradarbystėms 
vykdyti. Abiejų koncepcijų sprendiniai numato vystyti patogų gyvenimui, efektyvų, lengvai 
pasiekiamą, visomis svarbiausiomis gyvenimo kokybės charakteristikomis pasižymintį urbanistinių-
ekonominių centrų tinklą. I-osios alternatyvos atveju urbanistinė struktūra yra gan tolygi šalies 
teritorijoje, būtinosios paslaugos šalies teritorijoje užtikrinamos tolygiai, todėl poveikis ŽSG požiūriu 
vertinamas teigiamai (+). II-osios alternatyvos atveju. taikant partnerysčių principą tarp gyvenamųjų 
vietovių tiek aukščiausiame, tiek vietos lygmenyse, tikėtina, kad poveikis ŽSG bus reikšmingai 
teigiamas (++), kadangi sudaromos galimybės žmonių pasirinkimui, bendradarbiavimui, saviraiškos 
sklaidai, paslaugų ir darbo vietų pasiekiamumui. Tai taip pat sudaro prielaidas regionų atskirčiai 
mažinti, kadangi regionų gyventojams prieinamomis taptų aukštos kokybės paslaugos. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Urbanistinę sistemą sudaro gyvenamųjų vietovių tinklas, kuriam 
būdingas gyvybingumas, svarbus ne tik šalies gerovės kūrimui, regionų atskirties mažinimui, bet ir 
visavertės ES narės funkcionavimui, valstybės konkurencingumui didinti. Optimizuojant urbanistinę 
struktūrą koncepcijos I-osios ir II-osios alternatyvų atvejais, formuojami tarptautiniame kontekste 
matomos Lietuvos urbanistinės struktūros dalies sprendiniai nesiskiria – Europos urbanistinėje 
struktūroje integraliai veikia pagrindiniai urbanistiniai centrai – partneriaujantys Vilnius-Kaunas-
Klaipėda, partneriaujantys Šiauliai-Panevėžys. Matomi Europos kontekste miestai kuria palankią 
terpę užsienio investicijoms, kas atsispindi ir formuojant urbanistinę aplinką, įskaitant aplinkos ir 
architektūrinę kokybę, funkcionalumą, aukštą gyvenimo kokybę ir vertę šiuose urbanistiniuose 
centruose. Tiek I-osios, tiek II-osios alternatyvų atvejais formuojamas tęstinis gana tolygus 
urbanistinių centrų tinklas šalies teritorijoje, tačiau II-ojoje alternatyvoje nacionaliniame ir 
regioniniame lygmenyse jis yra tankesnis, apima didesnę šalies teritoriją. Partnerysčių principas, 
taikomas II-ojoje alternatyvoje, tikėtina, kad turės teigiamos įtakos gyvenamųjų vietovių 
gyvybingumui. Vertinant poveikį UA I-osios alternatyvos atveju galimos tiek teigiamos, tiek 
neigiamos (+/-) pasekmės, kadangi gyvenamųjų vietovių gyvybingumui palaikyti bus reikalinga 
papildoma infrastruktūra arba jos atnaujinimas, tačiau vykstant demografiniams procesams tikėtina 
bus sudėtinga prisitaikyti prie pokyčių, sudėtinga pritraukti žmogiškųjų išteklių ir galimai atsiras 
perteklinės infrastruktūros. II-osios alternatyvos atveju taikant partnerysčių principą lengviau 
prisitaikoma prie demografinių procesų, todėl poveikis UA požiūriu vertinamas teigiamai (+), kadangi 
dalinantis infrastruktūra ir ypač skatinant bendruomeniškumą sudaromos prielaidos urbanizuotos 
aplinkos kokybės kėlimui ir jos efektyviam naudojimui, taip pat gyvenamųjų vietovių gyvybingumo 
didinimui bei regioninės atskirties mažinimui.  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ) ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | LR BP koncepcija numato, kad 
tarptautinio lygmens urbanistinės struktūros sprendiniai yra taikomi abejoms alternatyvoms vienodi: 
trys metropoliniai centrai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda; du plėtojamojo tipo regioniniai centrai – 
Šiauliai, Panevėžys. Abiem atvejais siūlomos urbanistinių centrų partnerystės teikiant tarptautinio 
lygmens paslaugas. Iš koncepcijoje pateiktos erdvinių sistemų ir teritorinių elementų matricos 
matyti, kaip urbanistinė sistema veikia įvairius teritorinius elementus. Nustatytas mažas ar vidutinis 
sąveikos intensyvumas tarp urbanistinės sistemos ir intensyvios urbanizacijos branduolių su 
gamtiniais elementais (natūraliomis teritorijomis, ekosistemomis, gamtiniais ištekliais). Vystomas 
policentrinis hierarchinis gyvenamųjų vietovių tinklas jau nusistovėjusios urbanistinės struktūros 
pagrindu, todėl urbanistinės sistemos raidos tęstinumas nedidina poveikio gamtinei aplinkai, 
kraštovaizdžiui ir paveldui. Policentriškumo principas išskaido plėtrą per daugelį taškų, todėl nėra 
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koncentruotos plėtros apie vieną ar du centrus. Išteklių naudojimas taip pat pasiskirsto plačiai po 
teritoriją ir nėra koncentruotas. I-osios alternatyvos atveju nenumatomas reikšmingas poveikis (0) 
gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) komponentams. II-osios alternatyvos atveju numatytas 
partnerysčių principo įgyvendinimas skatina įvairaus pobūdžio sąsajas ir bendrumą įvairiais aspektais 
ne tik tarp urbanistinių centrų bet ir regionų, o tai leidžia aktyviau įveiklinti kultūros paveldo objektus 
bei teikti aukštesnės kokybės kultūros paslaugas, didinti vietovių rekreacinį potencialą, išsaugoti 
vietos kultūrinį identitetą, puoselėti kraštovaizdį, racionaliau naudoti išteklius. Tikėtina, kad 
partnerysčių principo įgyvendinimas turės teigiamas (+) pasekmes kraštovaizdžiui, kultūros paveldui 
bei išteklių naudojimui. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | 2009 m. 
kovo 24 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Žaliosios knygos apie teritorinę sanglaudą ir diskusijų 
dėl būsimos sanglaudos politikos reformos eigos (2008/2174(INI)) pabrėžiama, kad siekiant mažinti 
spaudimą sostinėms bei skatinti antraeilių miestų plėtrą, reikia teikti pirmenybę tokiai politikai, kuri 
skatintų teritorijų policentrinę plėtrą. Tokia plėtra gali sumažinti neigiamą koncentracijos poveikį 
miestams ir jų aplinkos kokybei (pvz., grūstys, tarša, socialinė atskirtis ir pan.) bei mažina nevaržomą 
urbanizaciją, kuri neigiamai atsiliepia aplinkos kokybei

18
.  

Abiejų alternatyvų atveju, siekiant vystyti policentrinį hierarchinį gyvenamųjų vietovių tinklą gali 
turėti teigiamų (+) pasekmių visiems aplinkos komponentams. 

1a TIKSLAS | Kompleksiškai vystyti kompaktiškus miestus
19

, konsoliduojant priemiesčių struktūras 

Miestų kompaktiškumą ir tvarų vystymąsi galima pasiekti taikant kompleksinio planavimo ir vystymo 
principus. Įsisavinant naujas plėtros teritorijas bei siekiant jų kokybės, miestų urbanistinę struktūrą 
būtina plėtoti privalomai taikant konsolidavimo principus. Renovuojamos ir/ar statomos naujai 
teritorijos turi būti užbaigiamos ir pradedamos eksploatuoti tik visiškai įrengus susisiekimo ir 
inžinerinę infrastruktūrą, pastačius reikiamus socialinius, kitus aptarnavimo objektus bei pilnai 
įrengus viešąsias erdves, sutvarkius želdynus ir aplinką.  

I-ojoje alternatyvoje įvairių lygmenų urbanistinius centrus sieja susisiekimo, ekonominiai ir laisvos 
darbo jėgos judėjimo, socialinės ir kitų paslaugų sistemos, kultūros sklaidos ryšiai. II-ojoje 
alternatyvoje įvairių lygmenų urbanistinius centrus sieja susisiekimo, ekonominiai ir laisvos darbo 
jėgos judėjimo, socialinės ir kitų paslaugų sistemos, kultūros sklaidos ne tik vertikalūs, bet ir 
horizontalūs ryšiai. Formuojami kur kas stipresni ryšiai tarp partneriaujančių urbanistinių centrų. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | I-aja koncepcijos alternatyva užtikrinamas per daug metų 
įvykusių procesų tęstinumas, išnaudojant esamą susisiekimo infrastruktūrą, atstovaujančią šalies 
tarptautiškumui Europoje ir pasaulyje, tuo pačiu kuriant naują infrastruktūrinę pasiūlą dalies 
urbanistinių centrų savarankiškumui. II-oji alternatyva yra paremta tam tikros kokybės susisiekimo 
paslaugas teikiančių centrų potencialo jungtiniu išnaudojimu, užtikrinant susisiekimo sistemos 
efektyvumą, multimodalumą, alternatyvių keliavimo būdų pasiūlą ir sinergiją su kitomis transporto 
rūšimis. Didesnis dėmesys skiriamas ne naujos transporto infrastruktūros kūrimui, bet esamos 
išnaudojimui ir mobilumo problemų sprendimui diegiant organizacines / vadybines priemones. 
Partnerysčių kūrimas tarp skirtingo lygmens urbanistinių centrų II-osios alternatyvos atveju leis 
orientuotis į kompleksinį gyventojų poreikių atliepimą, tuo pačiu sprendžiant ir mobilumo klausimus 
(pvz., skatinant bevariklio transporto naudojimą kasdienėms kelionėms, didinant viešojo transporto 

                                                           

18
 „2009 m. kovo 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Žaliosios knygos apie teritorinę sanglaudą ir diskusijų dėl būsimos 

sanglaudos politikos reformos eigos (2008/2174(INI))“, EUR-Lex, paskelbta 2010 m. gegužės 6 d. 
19 Kompaktiškas miestas – tai tankiai apgyvendintas miestas, kuriam būdingos multifunkcinės urbanistinės struktūros, tvarus 

bei ekonomiškas resursų naudojimas, prieinama kokybiškų paslaugų pasiūla, išvystytas viešasis transportas, judėjimas dviračiais, 
pėsčiomis ar kitokiu ekotransportu, neigiamų ekologinių pasekmių mažinimas. 
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vaidmenį savivaldybėse, sprendžiant viešojo transporto paslaugų sinergijos klausimus tarp miestų ir 
priemiesčių bei įtakos zonoje esančių kaimyninių savivaldybių, kt.). Geresnis prekių srautų judėjimas 
tarp miestų taip pat tikėtinas užtikrinus aukšto efektyvumo mobilumo paslaugas ir geresnį 
intermodalumą (krovinių konsolidavimas ir paskirstymas, infrastruktūrinės ir organizacinės 
priemonės, užtikrinančios krovinių logistikos sistemos sudėtinių dalių junglumą). Kompleksiškam 
kompaktiškam teritorijos sutvarkymo rezultatui pasiekti investicijos turi būti koncentruojamos. Tą 
geriau ir greičiau leidžia pasiekti II-oji alternatyva, todėl jos įgyvendinimas turės didesnį teigiamą 
poveikį kasdieniam piliečių gyvenimui miestuose ir priemiesčiuose bei efektyvesniam prekių srautų 
judėjimui, įtvirtinant krovinių konsolidavimo principu, aukšto lygio IT sprendimais ir informacinėmis 
priemonėmis paremtus logistikos procesus miestuose bei jų įtakos zonose. I-osios alternatyvos 
įgyvendinimo atveju reikšmingų pasekmių nebus arba tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (0/+) TEV, II-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju – mažo reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (+) TEV.  

DR (DARBO RINKA) | Įgyvendinant II-ąją alternatyvą ir formuojant partnerystes tarp urbanistinių 
centrų, naudojami paslaugų papildomumo ir infrastruktūros dalinimosi principai, geriau išnaudojami 
žmogiškieji ištekliai, tuo pačiu sudaromos galimybės naujų iniciatyvų įgyvendinimui ir privataus 
verslo plėtrai, kas skatins naujų darbo vietų kūrimą. Aukšto efektyvumo mobilumo paslaugos 
užtikrins geresnį multimodalumą (pvz., aukštos kokybės viešojo transporto tinklas su privežamuoju 
transportu, bevariklio transporto jungtys su privežamuoju viešuoju transportu) ir leis lengviau bei 
greičiau pasiekti net ir toliau esančias darbo vietas. II-osios alternatyvos atveju urbanistinių centrų 
partnerystės nekuria bendros urbanizacijos, neskatinama drieka tarp jų, urbanistiniai centrai vystomi 
kaip kompaktiški miestai. Tai prisidės ir prie transporto spūsčių bei oro taršos mažėjimo. Šios 
alternatyvos įgyvendinimo atveju tikėtinos didelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (++) DR 
miestuose dėl naujų verslų ir darbo vietų kūrimo, didesnių galimybių darbo rinkos dalyviams ir 
patogesnio darbo vietų pasiekiamumo. I-osios alternatyvos atveju partnerystės neformuojamos, 
investicijos paskirstomos tolygiai. Tikėtina, kad darbo vietų pasiūla ilguoju laikotarpiu didės, tačiau 
ne taip reikšmingai kaip I-osios alternatyvos atveju, todėl tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (+) DR.  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Kompleksiškai vystant kompaktiškus miestus ir konsoliduojant 
priemiesčių struktūras, I-oji alternatyva numato skirstyti investicijas vienodai centralizuotai ir tolygiai 
visos šalies teritorijoje, regioninio aprūpinimo inžinerine infrastruktūra, atliekų tvarkymo, ryšių 
paslaugas teikiant individualiai ir neformuojant prioritetines partnerystes. II-osios alternatyvos 
atveju regioninio aprūpinimo inžinerine infrastruktūra, atliekų tvarkymo, ryšių paslaugos teikiamos 
formuojant prioritetines urbanistinių centrų partnerystes, kurios nekuria bendros urbanizacijos, 
neskatinama drieka tarp jų, tačiau efektyviau paskirstomos viešosios investicijos, vystomi 
urbanistiniai centrai yra kompaktiški miestai. II-osios alternatyvos atveju kuriamas kompaktiškas 
urbanizacijos modelis yra efektyvesnis. Neskatinama drieka turės teigiamą poveikį žemės ir dirvos 
išteklių naudojimui, reikalaus mažiau kelių, inžinerinės infrastruktūros vystymo, nes tankinant 
teritorijas būtų naudojama esama infrastruktūra, diegiami funkcijų apjungimo, daugiafunkciškumo ir 
infrastruktūros bendro valdymo ir dalinimosi principai. II-osios alternatyvos atveju tikėtinos mažo 
reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) IA, I-osios alternatyvos atveju reikšmingų pasekmių nebus 
arba tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) IA.  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | I-osios alternatyvos atveju tolygiai 
investuojant, galimas perinvestavimas. Be to, regionuose, kuriuose inžinerinės infrastruktūros 
vystymas tikslingas dėl aplinkosauginių / higienos priežasčių, tačiau vartotojų skaičius mažas, patirs 
didesnius infrastruktūros išlaikymo kaštus negu regionas, kuriame tokios sistemos vartotojų yra 
daugiau (pavyzdžiui, centralizuotos šilumos tiekimo, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo 
sistemos). Nors bet kurios alternatyvos įgyvendinimo atveju kiekvienas regionas prisideda prie 
tarptautinių ir nacionalinių tikslų įgyvendinimo bei aprūpinimo inžinerine infrastruktūra, geriamojo 
vandens, ryšių poreikių, nuotekų tvarkymo paslaugų užtikrinimo mažiausiais kaštais, tačiau, 
formuojant prioritetines partnerystes II-osios alternatyvos atveju, investicijos bus paskirstomos 
efektyviau. Todėl reikšmingos pasekmės nenumatomos arba tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (0/+) FI / EG. I-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju reikšmingų pasekmių nebus arba 
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tikėtinos mažo reikšmingumo neigiamos pasekmės (0/-) FI / EG, nes kuriant tik tolygumu grindžiamą 
naują infrastruktūrinę pasiūlą visuomet išlieka rizika, kad investicijos bus nerentabilios. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Kompleksiškai vystant teritorijas atsiranda galimybės racionaliau suplanuoti 
miesto infrastruktūrą, numatyti priemones, prisidedančias prie darnesnio judumo (pvz., dviračių 
saugyklos, elektromobilių krovimo aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės ne po langais, o 
kvartalo/teritorijos pakraštyje ir pan.), todėl šis siekis mobilumo aspektu vertintinamas teigiamai, o 
įgyvendinimas galimas taikant vietovės lygmens priemones, kurios LR BP koncepcijos stadijoje 
nedetalizuojamos. Kompaktiškas miestas – trumpų kelionių miestas. Tokiuose miestuose, teritorijose 
mobilumo poreikių tenkinimas galimas ir tampa įprastas pėsčiomis ar dviračiu, kadangi traukos 
objektai ar reikiamos paslaugos nėra išsibarsčiusios plačiai. Kompaktiškuose miestuose poreikis 
motorizuotam susisiekimui tampa minimalus, o viešasis transportas veikia žymiai efektyviau, nes 
tampa prieinamas didesnei gyventojų daliai, auga jo pervežimo pajėgumas. Visi šie aspektai sudaro 
sąlygas geresnei kelionių struktūrai formuotis, mažėja individualaus automobilio naudojimas. Tai 
tikėtina sąlygos reikšmingas teigiamas pasekmes (++) MOB. Kompaktiškumas akcentuojamas abiejų 
alternatyvų atveju, todėl pasekmės numatomos vienodos abiem atvejais. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Vienos iš kompaktiško miesto charakteristikų yra tankumas, 
kokybiškos susisiekimo jungtys, pasiekiamumas. Visų šių sričių vystymo kryptis turi pasekmių žmonių 
gyvenimo kokybei. Kompaktiškų miestų tvarus kompleksiškas vystymas ir multifunkcionalumas bei 
miestų planavimas, generuojantis trumpas keliones, kuriose prioritetas teikiamas viešajam 
transportui, tikėtina turės teigiamų pasekmių (+) žmonių sveikatai ir gerovei (ŽSG), vertinant 
paslaugų įvairovę ir pasiekiamumą, mažinant automobilių transporto srautus mieste. Prioritetą 
teikiant susisiekimui viešuoju transportu, skatinamas gyventojų fizinis aktyvumas. Žmonių gyvenimas 
kompaktiškoje aplinkoje prisideda prie bendruomeniškumo, kaimynystės svarbos, susidaro sąlygos 
burtis į bendrus interesus atitinkančias grupes, problemas spręsti taip pat bendrai. Sudaromos 
sąlygos savirealizacijai ir saviraiškai, kas yra būtin žmogaus poreikiai. Tačiau nuolatinis gyvenimas 
kompaktiškoje aplinkoje (miestuose) gali turėti neigiamos įtakos visuomenės psichinei sveikatai dėl 
nuolatinio streso, individualios erdvės, sąlyčio su gamta ir žeme trūkumo, didelio gyvenimo tempo 
bei kt. Šios pasekmės gali būti švelninamos įvairiomis relaksacijos kultūros formomis, paslaugomis, 
miesto želdynų sistema ir sprendiniais, skatinančiais natūralių gamtinių procesų raišką miestų 
aplinkoje, taigi kompleksinis teritorijų planavimas prisidėtų prie ŽSG mieste gerinimo. 
Kompleksiškumas miestų teritorijų vystyme, vadovaujantis darnaus vystymosi principais, apima 
žmonių sveikatą ir gerovę lemiančius veiksnius – socialinius, ekonominius ir kitus, sudarančius 
prielaidas visaverčiam žmonių gyvenimui kurti. Bendrai vertinant, abiejų koncepcijos alternatyvų 
atvejais tikslo įgyvendinimas tikėtina turės teigiamas ilgalaikes (+) pasekmes ŽSG.  

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Kompleksiškas miestų planavimas kaip siekiamybė yra nustatyta 
Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 metų, kur 11-tam tikslui – „Pasiekti, kad miestai ir 
gyvenvietės taptų įtraukūs, saugūs, atsparūs ir darnūs“ įgyvendinti numatyta didinti įtraukią ir darnią 
urbanizaciją bei visų dalyvavimu pagrįsto kompleksinio ir darnaus gyvenviečių planavimo ir valdymo 
gebėjimus visose šalyse. Miestus planuojant kompleksiškai patenkinami visų socialinių ir amžiaus 
grupių gyventojų poreikiai, todėl kompleksiškumo principas vertintinas tik teigiamai. Šiuo metu 
teritorijos planuojamos rengiant kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus. Mieste suplanuotas 
teritorijų kompleksiškumas įgyvendinamas per lokalius, konkrečioms teritorijoms suplanuotus 
sprendinius. Miesto kompaktiškumas gali būti pagrindžiamas vertinant ne pavienius rodiklius, o 
sprendinių visumą. Dauguma sprendinių šiam tikslui įgyvendinti yra vietos lygmens ir LR BP 
koncepcijos stadijoje nedetalizuojami. Norint efektyviai naudoti išteklius, urbanizuotų ir 
urbanizuojamų teritorijų gyventojų tankumas turėtų būti ne mažiau 30 žm/ha. Šiuo metu tokie 
rodikliai fiksuojami tik kai kuriose Lietuvos didmiesčių teritorijose. Lietuvoje, pagal Europos 
komisijos, Eurostat ir OECD naudojamą urbanizacijos laipsnio klasifikaciją, dominuoja retai 
apgyvendintos teritorijos – stebima raiški urbanizuotų teritorijų dispersija. Didžiųjų miestų 
užstatytose teritorijose gyventojų tankis mažėja, o tai lemia didėjančius infrastruktūros 
eksploatacijos kaštus. Abiejose koncepcijos alternatyvose numatoma siekti miestų kompaktiškumo, 
taikant optimalaus užstatymo principus, taupiai naudojant žemę, kompleksiškai, prioritetą teikiant 
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viešajam transportui ir pasiekiamumui pėsčiomis. Šių priemonių taikymas turi įtakos UA, kadangi 
formuoja miesto įvaizdį ir miesto vizualinę išraišką, ir tai vertintina kaip reikšmingos teigiamos 
pasekmės (++) UA požiūriu abiejų koncepcijos alternatyvų atvejais. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Miestų planavimui būdinga 
ekonominių socialinių, ekologinių, gamybinių veiksnių kompleksinis vertinimas ir respektavimas. 
Pagrindinis planavimo tikslas – subalansuoti urbanizuotą ir gamtinę aplinką, rasti gamtinių elementų 
ir naujų urbanistinių, architektūrinių bei inžinerinių struktūrų optimalų funkcinį ir kompozicinį derinį. 
Todėl kompleksiškas miestų vystymas užtikrina gamtinės aplinkos integravimą į urbanistinę 
struktūrą. Priemiesčių struktūrų konsolidacija, multifunkcionalumas siekiant trumpų kelionių mieste, 
prioritetinis miestų centrinių dalių intensyvinimas, konversija, apleistų teritorijų bei kitų vidinių 
teritorinių rezervų įsisavinimas, aukštos architektūros kokybės siekimas, funkciškai ir estetiškai 
žmonėms pritaikytų erdvių kūrimas užtikrina kraštovaizdžio vizualinį, estetinį, kultūrinį išsaugojimą.  

Kultūros paveldas miestuose padeda kurti kokybišką, tvarią aplinką, formuoti vietos identitetą, 
socialinį ir ekonominį patrauklumą, ir yra vienas iš tvaraus vystymosi veiksnių. Koncepcijos 
sprendiniuose numatoma, kad planuojant kompaktiškus miestus turi būti kuriamos kokybiškos 
viešosios erdvės ir lengvai pasiekiamos rekreacinės teritorijos. Viešosios erdvės turi turėti savo aiškų 
identitetą ir integraliai jungtis su aplinka. Viešosios erdvės turi funkcionuoti kaip socialinės 
sanglaudos užtikrinimo galimybės bei vietinės kultūros reiškimosi vietos. Tokie sprendiniai turės 
teigiamas ilgalaikes pasekmes (++) KP. Miesto centrinių dalių intensyvinimas ir priemiesčių struktūrų 
konsolidavimas garantuoja, kad nebus urbanizuojamos naujos gamtinės teritorijos, nepagrįstai 
naudojami gamtiniai ištekliai, tai teigiamai veikia natūralias buveines ir biologinę įvairovę. 
Urbanizuotose teritorijose, siekiant pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, būtinos biologinės 
įvairovės raiškos, gyvenimo ir migracijos sąlygos, išlikusių “sališkų” gamtinių elementų junglumo 
didinimas formuojant žaliąsias jungtis – koridorius. Tokie sprendiniai užtikrina, kad kompleksiškai 
planuojamas miestų kompaktiškumas nebus didinamas gamtinių teritorijų sąskaita mieste, todėl 
turės teigiamas ilgalaikes pasekmes visiems gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) komponentams (++). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS. 

AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Aplinkos problemos ir urbanizacijos galimybės yra 
glaudžiai susijusios. Daug miestų kovoja su aplinkos problemomis, kylančiomis dėl įvairių veiksnių, 
tokių kaip perpildymas, tarša ir eismas, triukšmas. Kita vertus, žmonių, verslo ir paslaugų artumas 
suteikia galimybes efektyviau vartoti išteklius. Gyventojų koncentracija miestuose reiškia 
trumpesnes keliones kasdieniniais tikslais, daugiau vaikščiojimo pėsčiomis, važinėjimo dviračiais arba 
dažnesnį viešojo transporto naudojimą, o daugiabučiuose arba blokiniuose namuose esantiems 
butams reikia mažiau šildymo ir vietos vienam žmogui, todėl miesto gyventojai vidutiniškai suvartoja 
mažiau energijos, palyginus su kaimo gyventojais. Tai prisideda prie aplinkos oro būklės gerėjimo, 
taip pat ir prie klimato kaitos mažinimo. Numatomos ilgalaikės teigiamos (+) pasekmės visiems 
aplinkos komponentams. 

KK (KLIMATO KAITA) | Klimato kaitos poveikis pasireiškia dažnesnėmis ir intensyvesnėmis 
sausromis, kylančia vandens temperatūra, miestuose pavojų kelia karščio bangos, kylančiu jūros lygiu 
ar potvyniais. Labai dažnai žmonės miestai dar yra prastai pasirengę prisitaikyti prie klimato kaitos. 
Daugelis klimato reiškinių tiesiogiai veikia infrastruktūrą (pastatus, transportą, energetiką ir vandens 
tiekimą) ir kelia grėsmę gyventojams, ypač – tankiai apgyvendintose teritorijose. Tiek sausumos, tiek 
jūros teritorijose reikalingas strateginis ir ilgalaikis požiūris į teritorijų planavimą, apimant transportą, 
pramonę, urbanistinę plėtrą, turizmo ir energetikos vystymąsi bei politiką. Teritorijų planavimas gali 
padėti sukurti miestus, gyvenvietes, pakrančių zonas atsparesnes klimato pokyčiams. Nacionalinėje 
klimato kaitos valdymo politikos strategijoje nurodyti prisitaikymo prie klimato kaitos ir klimato 
kaitos švelninimo tikslai ir uždaviniai atitinka Lietuvos Respublikos nacionalinius interesus ir 
Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. 
nutarimu Nr. IX-907, nustatytas nuostatas, susijusias su klimato kaitos politikos įgyvendinimu. 
Lietuvos prisitaikymo prie klimato kaitos keliamų aplinkos pokyčių politikos strateginis tikslas – 
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sumažinti gamtinių ekosistemų ir šalies ūkio (ekonomikos) sektorių pažeidžiamumą, diegiant 
priemones, leidžiančias išlaikyti ir padidinti jų atsparumą klimato kaitos pokyčiams, ir užtikrinant 
palankias visuomenės gyvenimo ir ūkinės veiklos sąlygas. Prisitaikymas prie klimato kaitos reiškia, 
kad įvertinus neigiamą klimato kaitos poveikį ir imantis atitinkamų veiksmų, galima išvengta žalos 
arba ją sumažinti. Ankstyvos ir gerai suplanuotos prisitaikymo priemonės sutaupo lėšų ir padeda 
išvengti galimų nelaimių. Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaitoje (IPCC, 2014) 
išskiriamos trys pagrindinės prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių kategorijos: Struktūrinės 
(fizinės), Socialinės ir Institucinės. Tikslo įgyvendinimui svarbiausios yra Struktūrinės (fizinės) – tai 
technologijų plėtra ir modernizavimas, infrastruktūros ar statinių projektavimas, specialiųjų paslaugų 
(susijusių su klimato kaita) formavimas. Tikslo įgyvendinimas vadovaujantis prisitaikymo prie klimato 
kaitos ir klimato kaitos švelninimo tikslais ir uždaviniais gali turėti reikšmingų ilgalaikių teigiamų (++) 
pasekmių. 

VK (VANDENS KOKYBĖ) | Visa Lietuvos teritorija laikoma jautria, t. y. visose aglomeracijose, kurių 
dydis viršija 10 000 g. e., keliami griežtesni vandens valymo reikalavimai. Remiantis vėliausiais 
turimais duomenimis (2011 m.), Lietuva pasiekė labai aukštus atitikties Miesto nuotekų valymo 
direktyvai rodiklius: 100 % siekia ir surinkimas (direktyvos 3 straipsnis), ir antrinis valymas (direktyvos 
4 straipsnis), o 96,6 % nuotekų apkrovos surenkama laikantis griežtesnių reikalavimų pagal 
direktyvos 5 straipsnį. Tačiau, nepaisant gerų rezultatų, pažymėtina, kad 10,2 %. gyventojų 
ekvivalento aptarnaujama naudojant individualias ar kitas sistemas, kurių tinkamumu aplinkai 
saugoti būtų galima suabejoti. 2014–2020 m. maždaug 125 mln. EUR suplanuoti vandentvarkos 
priemonėms, padėsiančioms toliau plėtoti nuotekų surinkimo ir valymo sistemas ir pagerinti bent 20 
paviršinio vandens telkinių aplinkos būklę. Lietuvoje galiojantis paviršinių nuotekų tvarkymo 
reglamentas nustato aplinkosaugos reikalavimus paviršinių nuotekų surinkimui, valymui ir išleidimui, 
siekiant apsaugoti aplinką nuo taršos. Reglamento nuostatos atitinka Europos Sąjungos Tarybos 
direktyvos Nr. 91/271/EEB „Dėl miestų nuotekų valymo“ reikalavimus ir HELCOM rekomendaciją 
23/5 „Dėl teršalų išmetimų iš urbanizuotų teritorijų mažinimo, tinkamai tvarkant paviršines 
nuotekas“. Tikslo įgyvendinime, kompleksiškai vystant kompaktiškus miestus skatinant efektyviai 
naudoti vandenį, bus prisitaikoma ir prie klimato kaitos. Gėlo vandens ekosistemų atkūrimas ir 
palaikymas, surenkant, valant bei saugant paviršinių nuotekų vandenį, gali būti vystomi ir kaip žalioji 
infrastruktūra. Dėl taikomų natūralių vandens išsaugojimo metodų, šie veiksmai atneš visokeriopą 
naudą, kuriais siekiama pagerinti vandens ekosistemų kokybę, sumažinti potvynių poveikį ir vandens 
trūkumą. Tikslo įgyvendinimas turės teigiamų ilgalaikių (+) pasekmių vandens kokybės išsaugojimui ir 
pagerinimui. 

D (DIRVOŽEMIS) | Pagrindinė problema urbanizuotose teritorijose – didėjantis nelaidžių dangų 
plotas ir dėl to susidarantis papildomas lietaus nuotėkis. Beveik 3,3 % Lietuvos teritorijos (214 tūkst. 
ha) yra užstatyta įvairios paskirties pastatais, naudojama infrastruktūros, transporto, kasybos ar 
kitoms reikmėms. Maždaug pusė to ploto dirvožemių yra ištisai padengti. Dirbtinių, tarp jų užstatytų, 
teritorijų ploto didėjimas mažina vandens sulaikymo gebą, dėl to didėja potvynių ir erozijos pavojus, 
mažėja ūkinis ir aplinkosauginis dirvožemio potencialas. Kompaktiškų miestų vystymas gali turėti 
teigiamų (+) pasekmių dėl mažesnio naujų plotų poreikio miestų plėtrai ir naujai infrastruktūrai 
plėtoti, dėl ko ne taip intensyviai didėtų nelaidžių dangų kiekis. Kita vertus, galimas neigiamas 
poveikis (-) tankinant esamus miestus gali didėti nelaidžių dangų kiekis užstatant šiuo metu 
neužstatytas teritorijas, natūralias vandeniui laidžias dangas pakeičiant nelaidžiomis. Tokie veiksmai 
padidina lietaus vandens nuotėkį nuo teritorijos, nes sumažinama natūrali kritulių infiltracija į gruntą. 
Taip pat, nauji paviršiai dažniausiai yra lygesni, todėl vanduo nubėga greičiau, prarandamos 
akumuliacinės savybės. Tikslo įgyvendinimas gali turėti tiek teigiamų, tiek neigiamų pasekmių (+/-) 
dirvožemiui.  

2a TIKSLAS | Kuriant visavertes gyvenimo sąlygas, plėtojant bendruomeniškumą didinti kaimo 
gyvenamųjų vietovių gyvybingumą, saugoti jų savitumą ir autentiškumą. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Siekiant padidinti kaimo gyvenviečių ekonominį-socialinį 
gyvybingumą, gerinti gyvenimo sąlygas čia gyvenantiems, svarbu didinti rišlumą su urbanistiniais 
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centrais, užtikrinti nekasdienių paslaugų geresnį pasiekiamumą bei prieinamą švietimo, sveikatos, 
socialinių, kultūros paslaugų tinklą. Transporto ekonominė veikla kaimo vietovėse daugiausiai 
susijusi su kasdienių gyventojų poreikių tenkinimu, užtikrinant susisiekimo galimybę ir kokybę. 
Regioniniu ir nacionaliniu lygiu išplėtota susisiekimo infrastruktūra galėtų užpildyti susisiekimo 
viešuoju transportu spragas vietos lygmeniu. Be to, įgyvendinant bet kurią alternatyvą teritorijose, 
kuriose nėra galimybės arba yra neracionalu teikti vidutinio efektyvumo susisiekimo paslaugas, 
gyventojų mobilumo užtikrinimui būtinas paslaugas siūloma organizuoti “pagal poreikį” (angl. on 
demand) principu. Tai – organizacinė priemonė (veikianti vietiniame lygmenyje, taxi principu) ir 
sudaranti galimybę iškilus poreikiui gauti būtinas paslaugas susisiekimui (buitinėms kelionėms, 
darbo-mokslo santykiams užtikrinti). Tokiu būdu net ir atokiai, retai užstatytose teritorijose 
gyvenantys žmonės turėtų teisę į pakankamą asmeninį mobilumą bei prekių gavimą, neeikvojant 
resursų neefektyviam viešojo transporto tinklui palaikyti. Kaip teigiama LR BP esamos būklės 
analizėje, susisiekimo infrastruktūra išvystyta pakankamai, bet neužtikrintas susisiekimo viešuoju 
transportu dažnis paros, savaitės darbo ir poilsio dienomis. Didesnis dažnis bus užtikrintas 
įgyvendinant II-ąją alternatyvą ir plėtojant aukšto efektyvumo mobilumo paslaugas didelėje Lietuvos 
dalyje, kur funkcinių ryšių užtikrinimas sprendžiamas per vadybines, o ne infrastruktūrines 
priemones. Įvertinus neigiamas demografines tendencijas 2050 m. visoje Lietuvoje ir ypač kaimo 
gyvenamosiose vietovėse (tiek dėl vidinės, tiek ir išorinės migracijos), II-osios alternatyvos 
įgyvendinimo atveju tikėtinos tiek neigiamos, tiek teigiamos pasekmės (+/-) TEV. Įgyvendinant I-ąją 
alternatyvą susiduriama su ta pačia gyventojų mažėjimo kaimo gyvenamosiose vietovėse problema, 
susisiekimo paslaugos plėtojamos, tačiau dėl mažesnio rišlumo su skirtingų lygmenų urbanistiniais 
centrais tikėtina, kad reikšmingų pasekmių nebus arba numatomos nedidelio reikšmingumo 
neigiamos pasekmės (0/-) TEV.  

DR (DARBO RINKA) | Stiprios bendruomenės daugeliu atveju bus pagrindinė kaimiškų vietovių 
gyvybingumo sąlyga. Reikia sukurti sąlygas veikloms, kurios taptų alternatyva mažėjančiam 
darbuotojų žemės ūkio sektoriuje skaičiui, stengtis pritraukti tiek vietinio, tiek užsienio verslo 
investicijas, sukurti kokybišką ryšių infrastruktūrą, tinkamą nuotoliniam darbui. Remiantis LR BP 
koncepcija, įgyvendinant I-ąją alternatyvą, intensyvios agrarinės veiklos teritorijose atsisakoma 
galimai papildomas pajamas užtikrinančios rekreacijos kaip nepagrindinės Šiaurės vidurio ir 
pietvakarių Lietuvoje ir kitose agrariškai intensyviai įsavintose teritorijos dalyse mažai perspektyvios 
ekonominės veiklos rūšies. Atsisakius pagrindinę ekonominę veiklą papildančios rekreacijos galimos 
prielaidos kaimo gyventojų skaičiaus ir bendrai agrarinių teritorijų gyvybingumo mažėjimui. 
Reikšmingos pasekmės nenumatomos arba tikėtinos mažo reikšmingumo neigiamos pasekmės (0/-) 
DR. II-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju intensyvios agrarinės veiklos teritorijose vystomos 
galimai papildomas pajamas užtikrinančios įvairios rekreacinės veiklos rūšys. Tik, skatinant ir vystant 
pagrindinę ekonominę veiklą papildančias įvairaus pobūdžio rekreacines veiklas, būtų sukurtos 
prielaidos kaimo gyventojų skaičiaus ir bendrai agrarinių teritorijų gyvybingumo didėjimui ar bent jau 
neigiamų pokyčių stabilizavimui. Tikėtina, kad įgyvendinus II-ąją alternatyvą, reikšmingų pasekmių 
nebus arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Kaimo vietovėse mažėja gyventojų tankumas, o socialinė, inžinerinė ir 
susisiekimo infrastruktūra tampa perteklinė, jos išlaikymas savivaldybėms tampa nuostolingas. 
Įgyvendinant II-ąją alternatyvą numatoma, kad vietovės lygmens urbanistiniai centrai turi 
optimizuoti paslaugų teikimo kokybei reikalingą infrastruktūrą, taikyti partnerystės principą jos 
išlaikymui/vystymui. II-osios alternatyvos atveju reikšmingų pasekmių IA nebus (0), nes paslaugų 
teikimui būtų naudojama esama infrastruktūra ir vystoma bendradarbiaujant su skirtingo lygmens 
urbanistiniais centrais. I-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju vietovės lygmens centrai turi veikti 
savarankiškai ieškodami savo stiprybių ir specialiųjų konkurencinių savybių, inžinerinę aplinką vysto 
ir išlaiko individualiai. Atsižvelgiant į neigiamas demografines tendencijas kaimo gyvenamosiose 
vietovėse, reikšmingų pasekmių nebus arba tikėtinos mažo reikšmingumo neigiamos pasekmės (0/-) 
IA.  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Esant mažam ir labai mažam gyventojų 
bei užstatymo tankiui, įrengti ir po to išlaikyti inžinerinę, susisiekimo ir socialinę infrastruktūrą 
savivaldybėms yra labai neefektyvu. I-osios alternatyvos atveju nesukuriamos prielaidos bendrai 
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agrarinių teritorijų gyvybingumo didėjimui ar bent jau neigiamų pokyčių stabilizavimui, nes 
intensyvios agrarinės veiklos teritorijose atsisakoma galimai papildomas pajamas užtikrinančios 
rekreacijos kaip nepagrindinės ir Šiaurės vidurio ir pietvakarių Lietuvoje ir kitose agrariškai 
intensyviai įsavintose teritorijos dalyse mažai perspektyvios ekonominės veiklos rūšies. Be to, dėl 
neigiamų demografinių tendencijų infrastruktūrą vystyti ir individualiai išlaikyti gali kainuoti 
brangiau, todėl reikšmingų pasekmių nebus arba tikėtinos nedidelio reikšmingumo neigiamos 
pasekmės (0/-) FI / EG. II-ojoje alternatyvoje infrastruktūros išlaikymo kaštus iš dalies galėtų padengti 
efektyvesnis viešųjų investicijų ir tolygesnis kaštų naudos paskirstymas tarp vietinių ir aukštesnio 
lygmens urbanistinių centrų. Be to, įgyvendinant šią alternatyvą, intensyvios agrarinės veiklos 
teritorijose vystomos galimai papildomas pajamas užtikrinančios įvairios rekreacinės veiklos rūšys. II-
osios alternatyvos atveju tikėtinos tiek teigiamos, tiek neigiamos mažo reikšmingumo pasekmės (+/-) 
FI / EG.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Gyvenimo sąlygų gerinimas kaimo gyvenamosiose vietovėse neatsiejamas 
nuo gyventojų galimybių visavertiškai naudotis paslaugomis. I-osios alternatyvos atveju visavertiškai 
naudotis visų paslaugų spektru bus įmanoma per vidutinio lygio (efektyvumo) mobilumo paketus, o 
II-osios – per aukšto lygio (efektyvumo) ir vidutinio lygio (efektyvumo) mobilumo paketus. 
Ekstensyviausiai urbanizuotose teritorijose abiejų alternatyvų atveju bus organizuojamos 
„pavežėjimo“ paslaugos pagal poreikį. Užsienio patirtis (SMARTA projektas

20
) rodo, kad 

bendruomenės gali imtis iniciatyvos, siekiant užtikrinti bazinius susisiekimo poreikius. Jos gali 
sėkmingai telktis ir veikti ne pelno siekiančių, nevyriausybinių, VšĮ organizacijų pagrindu, kurioms 
finansavimą gali užtikrinti tiek verslo ar privačių asmenų parama, tiek viešieji finansai. Pačios 
bendruomenės yra įgalinamos užtikrinti savo susisiekimo poreikius, kas teigiamai veikia mobilumą. 
Dėl aukštesnės kokybės viešojo transporto ir jo integracijos su privežamaisiais maršrutais, bevariklio 
transporto jungčių integracijos su viešuoju transportu II-osios alternatyvos atveju susisiekimo 
poreikių tenkinimas tampa komfortabilesnis, labiau atliepiantis darnaus judumo principus. I-osios 
alternatyvos atveju numatoma diegti panašius principus, tik žemesniu kokybiniu lygmeniu. I-osios 
alternatyvos atveju tikėtinos nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) MOB, o II-osios 
alternatyvos atveju – tikėtinos reikšmingos teigiamos pasekmės (++) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Visaverčių gyvenimo sąlygų, įskaitant paslaugų prieinamumą 
kaimiškose gyvenamosiose vietovėse, kūrimas yra itin reikšmingas žmonių sveikatai ir gerovei. 
Abiejose koncepcijos alternatyvose numatytas švietimo, sveikatos ir socialinių paslaugų 
infrastruktūros optimizavimas, kas kaimo vietovėse žmonių sveikatai ir gerovei tikėtina turės tiek 
teigiamų, tiek neigiamų pasekmių. I-osios koncepcijos alternatyvos atveju šių paslaugų tinklas, nors ir 
optimizuojamas, tačiau užtikrinama jo tolygi sklaida, todėl teigiamai vertinamas paslaugų 
pasiekiamumas, tačiau tikėtina, kad bus prastesnė paslaugų kokybė. II-osios alternatyvos atveju 
remiamasi partnerysčių principu, bazinių paslaugų teikimo centrų tinklas šioje alternatyvoje yra 
tankesnis, o užtikrinant efektyvų mobilumą, didėtų nesudėtingai pasiekiamų (ir pagal poreikį 
kokybiškų) paslaugų įvairovė. Bendruomeniškumas bendrąja prasme yra vertinamas teigiamai, ypač 
kaimiškose gyvenamosiose vietovėse. Bendruomeninė veikla gali prisidėti prie vietovių savitumo 
stiprinimo tiek per urbanistines struktūras, tiek kitais metodais, turi svarbią įtaką ŽSG kultūrinės 
tapatybės kūrime, o tapatybės kūrimas gali prisidėti prie valstybės gerovės kūrimo ir pilietiškumo 
skatinimo. Bendrai vertinant poveikį ŽSG požiūriu, didinant kaimiškųjų gyvenamųjų vietovių 
gyvybingumą LR BP koncepcijos alternatyvose numatytomis priemonėmis, I-osios koncepcijos 
alternatyvos atveju pasekmės ŽSG galimos tiek teigiamos, tiek neigiamos (+/-), kadangi išlieka 
regionų atskirties (dėl prieinamų paslaugų kokybės ir įvairovės) problema, II-osios koncepcijos atveju 
ši problema iš dalies mažinama taikant partnerysčių principą, todėl pasekmės ŽSG labiau tikėtinos 
teigiamos (+).  

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Kuriant visavertes gyvenimo sąlygas kaimo gyvenamosiose vietovėse 
reikalinga infrastruktūra, kurios kokybė bei perteklius/trūkumas vertinami urbanistinės aplinkos 

                                                           

20
 SMARTA , žiūrėta 2019 rugpjūčio 20, https://ruralsharedmobility.eu/index.php/good-practice/ 
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požiūriu. Tikėtina, kad I-osios alternatyvos atveju vykstant demografiniams procesams kaimo 
vietovėse, infrastruktūros pokyčiai nebus taip greitai įgyvendinami, kaip II-osios alternatyvos atveju, 
taikant partnerysčių ir infrastruktūros dalijimosi principus. Prie infrastruktūros ir kitų objektų 
įveiklinimo, o ir pačių gyvenamųjų vietovių gyvybingumo gali reikšmingai prisidėti bendruomeninė 
veikla, todėl jų skatinimas abiejų koncepcijos alternatyvų atveju yra reikšmingas ir vertintinas 
teigiamai. Abiejose alternatyvose kaimiškųjų gyvenamųjų vietovių savitumui ir autentiškumui 
išsaugoti numatyta formuoti urbanistines struktūras, puoselėjant skirtingiems etnografiniams 
regionams būdingus bruožus. Tam reikalinga itin gerai identifikuoti specifinius etnografinius teritorijų 
bruožus. Etnografiniams regionams būdingų bruožų įprasminimas urbanistinėse struktūrose tikėtina 
apribos urbanistinės plėtros galimybes. Tačiau aiški ir autentiška urbanistinė struktūra tikėtina turės 
išliekamąją vertę. Bendrai vertinant gyvenimo sąlygų gerinimas, bendruomeniškumo didinimas 
aptartomis priemonėmis abiejose koncepcijos alternatyvose vertintinas teigiamai (+) UA požiūriu.  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Sprendiniuose prioritetas 
teikiamas kompaktiškam kaimo gyvenviečių vystymui, plėtojant jų vidinius bei išorinius funkcinius 
ryšius su urbanistiniais centrais ir gamtiškomis teritorijomis. Gyvenviečių gyvybingumą turėtų 
užtikrinti stiprios bendruomenės. Kultūros paveldas saugotinas įveiklinant ir pritaikant kultūros 
paveldo objektus, skatinant tradicijų tęstinumą, plėtojant paveldo išsaugojimui reikalingą 
infrastruktūrą, o socialinis gyvybingumas ir ekonominis naudingumas turi būti skatinami per 
infrastruktūros tinklų vystymą. Kraštovaizdžio erdvės struktūra neatskiriama nuo joje vykstančios ir 
ją formuojančios veiklos. Išsaugoti gyvą istorinį kraštovaizdį galima tik stiprinant tradicines vietos 
bendruomenes, saugant nematerialųjį kultūros paveldą, gaivinant senuosius verslus ir amatus. Tik 
autentiškame kultūriniame kraštovaizdyje gali būti sėkmingai puoselėjama gyvoji etninė kultūra. 
Didinant kaimo gyvenamųjų vietovių gyvybingumą, savitumą, saugant autentiškumą tuo pačiu 
saugomi kultūriniai kraštovaizdžiai, kurie dažnai atspindi tam tikrus tausojamojo žemės naudojimo 
būdus, susijusius su gamtinės aplinkos, kurioje šie kraštovaizdžiai yra, ypatumais ir apribojimais, taip 
pat ypatingą dvasinį žmogaus ryšį su gamta. Kultūrinių kraštovaizdžių apsauga gali prisidėti prie 
šiuolaikinių tausojamojo žemės naudojimo būdų ir išsaugoti arba papildyti natūralias kraštovaizdžio 
vertybes. Gyvuojantys tradiciniai žemės naudojimo būdai palaiko biologinę įvairovę

21
. Todėl 

tradicinių kultūrinių kraštovaizdžių, žemės naudojimo būdų, amatų išsaugojimas, palaikymas 
prisideda prie biologinės įvairovės gausinimo, tausaus gamtinių išteklių naudojimo. Tikslo 
įgyvendinimas turės teigiamas pasekmes (+) visiem gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) 
komponentams. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS. 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Kaimo 
plėtros programoje siūlomos aplinkosaugos ir klimato priemonės, jei jomis pakankamai naudojamasi 
(ir dabar, padidėjus finansavimui), gali padėti spręsti aplinkos problemas. Atsižvelgiant į galimai 
didėsiantį žemės ūkio intensyvumą, reikia labiau suderinti ir stebėti tai, kaip kaimo plėtros programa 
padeda siekti reikalingų reglamentavimo rezultatų – ne tik geros aplinkos oro, bet ir geros vandens 
būklės ir geros rūšių bei buveinių išsaugojimo būklės. 2015–2020 m. tiesioginių išmokų Lietuvos 
paketą sudaro 2,336 mlrd. EUR (pagal 2014 m. gegužės 13 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 
Nr. 994/2014). Iš jų 30 % (0,701 mlrd. EUR) skiriamos žalinimo praktikoms, kurios naudingos aplinkai. 
Pirmojo ramsčio žalinimą įgyvendinant su dideliu aplinkosaugos užmoju aplinkos būklė tikrai 
pagerėtų tose teritorijose, kuriose netaikomos kaimo plėtros priemonės, įskaitant intensyvios veiklos 
plotus. Tikslo įgyvendinimas gali turėti reikšmingų ilgalaikių teigiamų (++) pasekmių visiems aplinkos 
komponentams. 

4a TIKSLAS | Plėtojant turizmo infrastruktūrą, naudoti turizmo ir pripažintą rekreacinį potencialą, 
skatinti jūrinę rekreaciją ir jūrinės kultūros bei gamtinio paveldo pažinimą.  

                                                           

21
 „Kultūrinis kraštovaizdis“ Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, paskelbta 2018 
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EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Prioritetinėmis veiklomis priekrantėje, laikantis Pajūrio 
juostos ir kitų reglamentų, nustatoma rekreacija, žvejyba ir uostų infrastruktūros (tiek mažųjų, tiek ir 
giliavandenio) plėtra. Priekrantė – prioritetinė zona rekreacijai ir turizmui. II-osios alternatyvos 
įgyvendinimo atveju jūros ir pakrantės teritorijoje papildomai išskiriamas dar vienas nacionalinės 
svarbos rekreacijos aptarnavimo centras – Neringa, todėl tikėtina, kad turistų srautai šioje teritorijoje 
gali išaugti, ir tai turės nereikšmingas arba mažo reikšmingumo teigiamas pasekmes (0/+) TEV. I-osios 
alternatyvos įgyvendinimo atveju reikšmingos pasekmės nenumatomos (0).  

DR (DARBO RINKA) | Abiejų alternatyvų įgyvendinimo atveju yra numatytas tikslas vystyti mažųjų 
uostų ir prieplaukų tinklą Baltijos jūros priekrantėje. Prioritetas teikiamas veikloms, turinčioms 
ekosistemas tausojantį pobūdį, verslinei žvejybai, mėgėjiškai žūklei, vandens sportui, poilsiui, 
turizmui, kitai rekreacinei veiklai. Dėl šios veiklos plėtros I-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju 
reikšmingų pasekmių nebus arba tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) DR. II-osios 
alternatyvos įgyvendinimo atveju, Neringai suteikus nacionalinės svarbos rekreacijos aptarnavimo 
centro statusą, tikėtina, kad šiam statusui palaikyti bus skiriamos papildomos investicijos. Kuriant 
rekreacinę infrastruktūrą, vystant paslaugų įvairovę, tai leis mažinti sezoniškumą ir turės mažo 
reikšmingumo teigiamas pasekmės (+) DR.  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Įgyvendinant I-ąją alternatyvą, išlaikomas ir vystomas esamas 
rekreaciniais ištekliais pasižyminčių teritorijų pasiekiamumas ir jų rekreacinis potencialas. Tikėtinos 
nereikšmingos arba mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) IA. Įgyvendinant II-ąją 
alternatyvą, dėl papildomai kuriamo ir vystomo rekreacinio potencialo Neringoje tikėtinos mažai 
reikšmingos teigiamos pasekmės (+) IA. Suteikus nacionalinės svarbos rekreacijos aptarnavimo 
centro statusą šiai teritorijai, atsiveria galimybės plėtoti laisvalaikio, rekreacijos, susisiekimo (pvz., 
aerodromo) ir kt. infrastruktūrą, įvertinant ir puoselėjant konservacinį rajono pobūdį. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Abiejų alternatyvų atveju yra numatytas 
tikslas vystyti mažųjų uostų ir prieplaukų tinklą Baltijos jūros priekrantėje. Šis siekis pagrįstas 
regioninės politikos tikslais – būtinybe vystyti pakrančių bendruomenių gerovę, patrauklumą ir 
pasiekiamumą, pritaikant naujus uostelius tiek priekrantės žvejų, tiek turizmo poreikiams, sutampa 
su strateginiais valstybės tikslais užtikrinti šalies pasiekiamumą jūra bei įsilieti į bendrą integruotą 
Europos jūrų transporto erdvę. Turizmo infrastruktūros plėtra, verslinės žvejybos, mėgėjiškos žūklės, 
vandens sporto, poilsio, turizmo ir kitos rekreacinės veiklos vystymas reikalaus papildomų investicijų, 
tačiau tikėtina, kad jūros ir pakrantės teritorijoje išaugę turizmo srautai generuos papildomas 
pajamas, todėl I-osios alternatyvos atveju numatomos nereikšmingos arba mažo reikšmingumo 
teigiamos pasekmės (0/+) FI / EG. II-osios alternatyvos atveju Neringai suteikus nacionalinės svarbos 
rekreacijos aptarnavimo centro statusą, atsiveria naujos galimybės pritraukti investicijas ir gauti 
papildomas pajamas iš turizmo. Tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Jūrinė rekreacija ir jūrinė kultūra gali pasireikšti (neapsiribojant) per vystomą 
mažųjų uostų arba prieplaukų tinklą. Abiejų alternatyvų atveju yra numatytas tikslas vystyti mažųjų 
uostų ir prieplaukų tinklą Baltijos jūros priekrantėje. Šis siekis pagrįstas regioninės politikos tikslais – 
būtinybe vystyti pakrančių bendruomenių gerovę, patrauklumą ir pasiekiamumą, pritaikant naujus 
uostelius tiek priekrantės žvejų, tiek turizmo poreikiams, sutampa su strateginiais valstybės tikslais 
užtikrinti šalies pasiekiamumą jūra bei įsilieti į bendrą integruotą Europos jūrų transporto erdvę. Tai 
sudarytų prielaidas alternatyviam susisiekimui, didėtų integracija ir junglumas tarp skirtingų 
transporto rūšių, o tai tikėtina sąlygotų nedidelio reikšmingumo teigiamas pasekmes mobilumui (+). 
Šios pasekmės numatomos abiejų alternatyvų atveju. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Remiantis skirtingais apklausų duomenimis, iki 63 % šalies 
gyventojų poilsiui renkasi Lietuvos pajūrio teritoriją, todėl rekreacijos ir turizmo vystymo sprendinių 
aktualumas yra didelis. Rekreacinės infrastruktūros vystymas pajūryje ir jūroje sudarytų galimybes 
žmonių rekreacinių, kultūrinių ir pažinimo poreikių tenkinimui, bei kokybiškam poilsiui užtikrinti. 
Abiejų koncepcijos alternatyvų atvejais poveikis ŽSG aspektu vertinamas teigiamai (+).   
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UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Remiantis LR BP esamos būklės analizės duomenimis, geografiniu 
požiūriu daugiausia rekreacinių išteklių koncentruojasi Pajūrio, Pamario ir Baltijos aukštumų, išskyrus 
Sūduvos dalį, ruožuose. Ypač dideliais rekreaciniais ištekliais pasižymi Kuršių nerijos ir žemyninis 
krantas bei visa jūros pakrantė. Abiejų alternatyvų koncepciniai sprendiniai numato šias teritorijas 
kaip Didelio rekreacinio potencialo teritorijas. Ir toliau numatoma vystyti 2 kurortus – Neringos ir 
Palangos miestus. II-osios koncepcijos alternatyvos atveju papildomai numatomas aukščiausio 
lygmens rekreacijos ir turizmo centras Neringoje, kuris šiam miestui suteiktų itin didelę svarbą tiek 
šalies, tiek tarptautiniu lygiu vystant rekreaciją. Turizmo infrastruktūros plėtra gali lemti didėjančius 
lankytojų srautus, o tai gali turėti neigiamas pasekmes pajūrio gyvenviečių urbanistinei aplinkai. 
Dauguma jų turi istoriškai susiformavusias, pokyčiams jautrias urbanistines struktūras ir išraiškingas 
charakteristikas. Didėjanti rekreacinė apkrova didina spaudimą urbanizuotai aplinkai, kita vertus 
turizmo infrastruktūros vystymas, taikant kompleksiškumo principus, gali prisidėti prie srautų 
paskirstymo ir gali būti orientuotas į aplinkos kokybės gerinimą. Bendrai vertinant, turizmo 
infrastruktūros plėtra ir rekreacinio potencialo naudojimas, jūrinės kultūros, gamtinio paveldo 
pažinimo skatinimas jūros ir pajūrio teritorijose gali turėti tiek teigiamų, tiek neigiamų (+/-) pasekmių 
UA. Teigiamai vertinamos pasekmės, siejamos su rekreacinės aplinkos kokybės gerinimu, vystymu, o 
neigiamai – didėjantis spaudimas urbanizuotai aplinkai, kuri (didžiojoje pajūrio teritorijos dalyje) yra 
jautri pokyčiams, įtraukta į kultūros vertybių registrą, saugomų teritorijų valstybės kadastrą, 
pripažinta UNESCO vertybe (Kuršių nerija).  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Rekreacinių išteklių kokybę 
parodo jų ekologinė, estetinė aplinkos būklė ir atsparumas rekreaciniam poveikiui. Dideliais 
rekreaciniais ištekliais pasižymi Kuršių nerijos ir žemyninis krantas bei visa jūros priekrantė. Didelė 
gamtinio rekreacinio potencialo dalis koncentruojasi valstybiniuose parkuose. Beveik visą Lietuvos 
pajūrį, Nemuno deltą ir pamarį apima saugomos teritorijos, kurios yra svarbios ne tik nacionaliniu, 
regioniniu, bet ir tarptautiniu lygiu. Kuršių nerija įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, Nemuno 
delta saugoma pagal Ramsaro konvencijos kriterijus. Saugomų teritorijų būklei didelę įtaką daro 
statybų ir intensyviai rekreacijai reikalingos infrastruktūros plėtra. Tačiau saugomose teritorijose 
prioritetai teikiami gamtosaugai, o rekreacija yra riboto režimo. Tačiau Kuršių nerijos, žemyninio 
kranto, jūros priekrantės rekreacinio potencialo išnaudojimas ir iki šiol Lietuvoje naujos jūrinės 
rekreacijos ir jūrinio kultūrinio bei gamtinio paveldo pažinimo skatinimas yra vieni iš pagrindinių 
tikslų, siekiantys užtikrinti valstybės patrauklumą jūrinio turizmo srityje

22
. Skatinant jūrinę rekreaciją 

ir jūrinės kultūros bei gamtinio paveldo pažinimą, koncepcijos sprendiniai sudaro sąlygas naujų 
mažųjų uostelių ir prieplaukų statybai jūros krante. Jų atsiradimas atnaujintų esamą priekrantės 
laivybos ir žvejybos infrastruktūrą, užtikrinant mažųjų laivų vidaus vandenų kelių ir priekrantės 
laivybos ryšius, žvejybos ir rekreacijos sektorių plėtrą. Siekis vystyti mažųjų uostų ar prieplaukų tinklą 
Baltijos jūros priekrantėje pagrįstas regioninės politikos tikslais – būtinybe vystyti pakrančių 
bendruomenių gerovę, patrauklumą ir pasiekiamumą, pritaikant naujus uostelius tiek priekrantės 
žvejų, tiek turizmo poreikiams. Su uostų vystymu yra susijęs uostų akvatorijų bei jūros dugno 
gilinimas ir iškasto grunto tvarkymas. Papildant priekrantę švariu uostų akvatorijose iškasamu 
smėliu, jis yra naudingai panaudojamas stabdant krantų eroziją ir užtikrinant gerą gretimų 
rekreacinių zonų kokybę. Nauji grunto gramzdinimo principai sudaro galimybes minimizuoti 
neigiamą poveikį aplinkai ir kitoms vykdomoms ūkinėms veikloms, ypač žvejybai. Priekrantės ir 
paplūdimių papildymas smėliu yra prioritetinės krantų erozija mažinančios ir rekreacinę erdvę 
sukuriančios priemonės smėlinguose Lietuvos krantuose, neturinti neigiamo poveikio aplinkai

23
. 

Plėtojant turizmo infrastruktūrą palaikomi ir gaivinami tradiciniai amatai, folkloras, meno tradicijos, 
žvejų gyvensenos elementai susiję su jūriniu kultūros paveldu. Sprendinių įgyvendinimas turės 

                                                           

22
 Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrasis planas, Esama būklė, I dalis, 1 skyrius. ištekliai ir jų naudojimas, žiūrėta 

2019 m. rugpjūčio 22 d. 
23

 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano papildymas jūrinių teritorijų dalimi, Sprendinių poveikio 

vertinimo ataskaita, 2013, žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 22 d. 
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teigiamą poveikį (+) visiems gamtinės (kraštovaizdžio) aplinkos komponentams KP, NBBĮ, ANGI. 
Koncepcijos II-osios alternatyvos atveju papildomai numatomas aukščiausio lygmens rekreacijos ir 
turizmo centras Neringoje, kas šiai savivaldybei suteiktų itin didelę svarbą tiek šalies, tiek 
tarptautiniu lygiu vystant rekreaciją, o tai galimai dar labiau padidintų rekreacinę apkrovą ir 
antropogeninį poveikį itin jautriai gamtiniu ir kultūriniu požiūriu teritorijai, todėl II-osios alternatyvos 
pasekmės vertinamos tiek teigiamai, tiek neigiamai visiems gamtinės aplinkos komponentams (+/-). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Aktualiausios su oro tarša 
iš laivų susijusios problemos šiuo metu yra sieros ir azoto oksidų bei anglies dioksido ir kietųjų dalelių 
išmetimai iš laivų variklių bei kitų energetinių įrenginių. Rekreacinio potencialo didinimas kuriant tam 
reikalingą papildomą infrastruktūrą, gali turėti neigiamą (-) poveikį aplinkos oro, vandens kokybei, 
netiesiogiai ir klimato kaitai, dėl teršalų iš laivų variklių bei kitų energetinių įrenginių išmetimų. Antra 
vertus, veikla, kuri derinasi su povandeninio gamtos ir kultūros paveldo apsauga, didina apie jį žinias 
ir gerina jo būklę, siekia išlaikyti esamą potencialą, gali turėti teigiamų (+) pasekmių aplinkos 
komponentams. 

D (DIRVOŽEMIS) | Poveikis dirvožemiui netiesioginis ir nereikšmingas (0). 

 

6.1.1. TEMOS APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

LENTELĖ 11: URBANISTINĖS SISTEMOS IR JOS STRUKTŪROS TEMOS VERTINIMO APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

 Policentrinė urbanistinė struktūra sukuria geras prielaidas racionaliai naudoti išteklius, kuriems būdinga 
sąlyginai tolygi teritorinė sklaida (plėtoti žemės ir miškų ūkį, turizmą gamtoje, išgauti mineralines 
naudingas iškasenas vietos reikmėms ir kt.), tolygiai kurti žmonių gyvenimo kokybės prielaidas. Siekiant 
didinti valstybės konkurencingumą (0a tikslas) policentrinės sistemos pavienių miestų potencialas 
(gebėjimas generuoti aukštos pridėtinės vertės veiklą) yra per mažas. Todėl koncepcijos sprendiniuose 
deklaruojamas siekis jungti gretimų Vilniaus ir Kauno, Šiaulių ir Panevėžio ekonominės/socialinės plėtros 
potencialus, skatinti integralią bendradarbiaujančių savivaldybių veiklą siekiant bendrų tikslų ir kuriant 
prielaidas sparčiai aukštos pridėtinės vertės veiklų plėtrai. Matomi Europos kontekste miestai kuria 
palankią terpę vietos ir užsienio investicijoms, kas savo ruožtu skatina gyvenimo ir urbanistinės aplinkos 
kokybės augimą juose, bet turi tendenciją didinti regionų atskirtį. Lietuvos urbanistinė struktūra plėtojama 
„partnerysčių” principu abiejų alternatyvų atveju išliks policentrinė su trim didesnės raiškos urbanistiniais 
dariniais – Vilniaus / Kauno, Šiaulių / Panevėžio ir Klaipėdos. II-oje alternatyvoje, išplėtus “partnerysčių” 
principą regioninio lygmens urbanistinių centrų tinkle, kuriamos geresnės prielaidos mažinti regione 
atskirtį (0a tikslas).  

 Koncepcijos sprendiniuose deklaruojamas tikslas „Kuriant visavertes gyvenimo sąlygas, plėtojant 
bendruomeniškumą didinti kaimo gyvenamųjų vietovių gyvybingumą, saugoti jų savitumą ir 
autentiškumą” (2a tikslas). Abiejų alternatyvų atveju urbanistinės sistemos plėtros sprendiniai nesukurs 
prielaidų bendram kaimo vietovių gyvybingumui didinti ar bent jau stabilizuoti neigiamus pokyčius (kaimų 
nykimą). Prognozuojama, kad planuojamo laikotarpio pabaigoje kaimo vietovėse gyvens 600 000 – 800 
000 gyventojų. Visavertes gyveno sąlygas konkrečioje kaimo vietovėje tikėtina kursis patys gyventojai 
susibūrę į bendruomenes. Viešųjų paslaugų prieinamumą numatoma užtikrinti plėtojant mobilumo 
paketus. Vietos bendruomenių iniciatyva išplėtojus SMART tipo mobilumo paslaugas viešuoju transportu 
pasiekti aukščiausio lygio paslaugas bus įmanoma, bet nepatogu dėl persėdimų gausos maršrute. Dėl to 
kaimo vietovių gyventojams poreikis turėti nuosavą automobilį nesumažės. 

 Įgyvendinta kompaktiškų miestų ir integruotų priemiesčių idėja (1a tikslas) tikėtina turės daugiau ar 
mažiau reikšmingas teigiamas pasekmes visiems nagrinėjamiems aplinkos komponentams. Kompaktiškas 
miestas – tai tankiai apgyvendintas miestas, kuriam būdingos multifunkcinės urbanistinės struktūros, 
tvarus bei ekonomiškas resursų naudojimas, prieinama kokybiškų paslaugų pasiūla, išvystytas ir patogus 
viešasis transportas, sumažintas poreikis važiuoti nuosavu automobiliu, ekologiškai tvari želdynų sistema. 
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APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

Didinant miestų užstatymo tankumą, didinamas esamos infrastruktūros naudojimo intensyvumas, tačiau 
išlieka rizika prarasti vertybes, suniokoti gamtines struktūras, sutraukyti nusistovėjusius socialinius ryšius. 
Siekiant išvengti nepageidaujamų pasekmių taikytini kompleksinio planavimo ir vystymo principai. II-os 
alternatyvos atveju integruoti esamus priemiesčius į bendras kompaktiško miesto socialines ir 
infrastruktūros struktūras butų lengviau, dėl pritaikyto „partnerysčių“ principo, suteikiančio galimybes 
dalintis resursais, lanksčiai pritaikyti esamą infrastruktūrą taupant viešuosius finansus. 

 Įgyvendinamas 4a tikslas – plėtojant turizmo infrastruktūrą, naudoti turizmo ir pripažintą rekreacinį 
potencialą, skatinti jūrinę rekreaciją ir jūrinės kultūros bei gamtinio paveldo pažinimą, tikėtina susijęs su 
urbanizuotos aplinkos renovacija, konversija, humanizavimu, jūros pakrantėje ir priekrantėje todėl 
abiejose alternatyvose numatomos mažo reikšmingumo nagrinėjamiems aplinkos komponentams. 
Neringai suteiktas nacionalinės reikšmės rekreacijos centro statusas (II-oji alternatyva) mažai ką pakeis, 
nes Neringa yra Nacionalinio parko dalis su griežtais veiklos apribojimais. Kita vertus, didesnio impulso 
turizmo infrastruktūros plėtrai, jūrinei rekreacijai ir su ja susijusioms veikloms, galima tikėtis įgyvendinant 
strateginio objekto – išorinio jūrų uosto projektą.  

 

 PASLAUGŲ PASISKIRSTYMO URBANISTINĖJE STRUKTŪROJE 6.2.
KONCEPTUALIŲJŲ SPRENDINIŲ VERTINIMAS 

I-OJI ALTERNATYVA | Ši alternatyva siūlo išlaikyti ir vystyti optimalų paslaugų tinklą, siekiant kurti kuo 
labiau prieinamas bei kuo aukštesnės kokybės paslaugas individualiuose regionuose, užtikrinant kuo 
tolygesnę jų sklaidą tiek urbanistiniuose centruose, tiek periferijoje. Viešosios infrastruktūros ir jos 
teikiamų paslaugų pasiūla atitinka paklausą ir yra pagrįsta hierarchiniu principu: žemiausio lygmens 
urbanistiniuose centruose teikiamos pačios būtiniausios ir dažno naudojimo paslaugos, o aukštesnio 
lygmens urbanistiniuose centruose – sudėtingesnės, sąlyginai reto ir sąlyginai vidutinio poreikio 
naudojimo paslaugos, kurių kokybiškam teikimui būtina skirti daugiau išteklių ir naudoti aukštesnę 
kvalifikaciją. Pažymėtina, kad konkrečios paslaugos priskyrimo teikimą urbanistiniam lygmeniui lemia ne 
tik pačios paslaugos pobūdis, bet ir paslaugos gavėjų “mobilumo gebėjimai” (pavyzdžiui, ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos dėl jas lankančių vaikų ribotos galimybės judėti, turėtų būti arčiau gyvenamosios 
vietovės lyginant su mokyklomis).  
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PAV. 28: BAZINIŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ SKIRSTYMO IR JŲ TERITORINĖS LOKALIZACIJOS PAGAL URBANISTINIŲ 
CENTRŲ LYGMENIS SCHEMA I-OJOJE ALTERNATYVOJE 

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Koncepcijos rengimo stadija  

I-osios alternatyvos viešųjų paslaugų teikimo sistemos principai ir tikslai: 

 Sukuriamas darnus ir į pasiekimus bei ugdymo kokybę orientuotas (per paskatų sistemą) 
švietimo infrastruktūros tinklas. Veikianti infrastruktūra naudojama efektyviai, įgyvendinant 
funkcijų apjungimo principus ir užtikrinant aukštą paslaugų prieinamumą. Regioninio ir lokalaus 
lygmens urbanistiniai centrai savo teritorinio veikimo ribose atsakingi už švietimo infrastruktūros 
tinklo efektyvų veikimą bei švietimo paslaugų kokybę. 

 Formuojamas lankstus ikimokyklinio ugdymo infrastruktūros tinklas, didinant ikimokyklinio 
ugdymo paslaugų prieinamumą, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse. Sudaromos galimybės 
vietinio lygmens urbanistiniuose centruose atsirasti kompaktiško dydžio ikimokyklinio amžiaus 
grupėms jau veikiančios infrastruktūros pagrindu. 

 Veikia demografinę situaciją ir tolygų pasiekiamumą užtikrinanti sveikatos apsaugos 
infrastruktūros sistema (tikslus stacionaro ligoninių tinklo skaičius ir jose teikiamų paslaugų 
pobūdis bus nustatytas, įgyvendinant ligoninių tinklo pertvarką). 

 Socialinių paslaugų vyresniems žmonėms sistema, remiasi efektyviu integruotų socialinių 
paslaugų modeliu, kai vyresnių žmonių ir žmonių su negalia socialiniai poreikiai užtikrinami 
koordinuotai, veikiant sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos specialistams. 

Šioje alternatyvoje kultūros paslaugų pasiskirstymas pagrįstas hierarchiniu principu, nustatant 
minimalius paslaugų prieinamumo standartus, siekiant užtikrinti kuo geresnį paslaugų prieinamumą ir 
kokybę bet kokio lygio urbanistiniame centre. Žemiausio lygmens urbanistiniuose centruose 
užtikrinamas bazinių (pvz., kultūrinės edukacijos) kultūros paslaugų prieinamumas, o aukštesnio lygmens 
urbanistiniuose centruose – itin aukštos kokybės profesionalias kultūros paslaugas (pvz., nacionalinių 
kultūros įstaigų teikiamos paslaugos). Formuojamas kultūros paslaugų infrastruktūros tinklas sudarytas 
iš nacionalinių ir regioninių kultūrinių kompetencijų centrų, specializuotų kultūros įstaigų ir vietos lygiu 
veikiančios kultūrinės infrastruktūros.  
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I-osios alternatyvos konceptualiųjų sprendinių apibendrinimas: 

 Įgyvendinant šią alternatyvą, viešųjų paslaugų teikimo modelis remiasi formuojamos 
hierarchinės urbanistinių centrų sistemos principiniu modeliu. 

 Skirtingo lygmens urbanistiniai centrai savo veikimo teritorijoje atsakingi už teikiamų bazinių 
viešųjų paslaugų (pagal jiems priskiriamų paslaugų hierarchijos lygį) infrastruktūros tinklo 
veikimą bei teikiamų paslaugų kokybę. 

 Vykdant viešųjų paslaugų teikimą, siekiama pakankamo paslaugų prieinamumo ir tolygaus jų 
teritorinio pasiskirstymo. 

 Esant perteklinei viešųjų paslaugų infrastruktūrai – atsižvelgiant į demografinę situaciją, 
vykdoma tokios infrastruktūros optimizacija bei funkcijų apjungimas. 

 I-osios alternatyvos siūlomi sprendiniai, siekiantys optimizuoti kultūros paslaugų tinklą, 
užtikrintų tolygų kultūros paslaugų teikimą teritoriniu aspektu. Tačiau paslaugų prieinamumo 
standartai, pagrįsti tik teritoriniais principais, o ne kokybiniu išteklių ir paklausos pjūviu, gali 
neužtikrinti realaus kokybiškų kultūros paslaugų teikimo. Kultūros paslaugų teikimui netaikant 
kompleksinio požiūrio, kyla kultūros prieinamumo atskirties didinimo rizika. 

II-OJI ALTERNATYVA | Antroje alternatyvoje švietimo, sveikatos, kultūros ir socialinių paslaugų teikimo 
sistema grindžiama pasiūlytu urbanistinės sistemos modeliu, naudojančiu galimų potencialų apjungimo 
principą ir sudarant sąlygas plėtoti partnerystes, vykdant paslaugų teikimą bei gyventojų skaičiaus 
koncentraciją teritorijoje. Viešosios infrastruktūros ir jos teikiamų paslaugų pasiūla atitinka paklausą ir 
yra pagrįsta poreikių hierarchijos logine samprata. Žemiausio lygmens urbanistiniuose centruose 
teikiamos pačios būtiniausios ir dažno naudojimo paslaugos, o aukštesnio lygmens urbanistiniuose 
centruose – sudėtingesnės sąlyginai reto ir sąlyginai vidutinio poreikio naudojimo paslaugos, kurių 
kokybiškam teikimui būtina skirti daugiau išteklių ir naudoti aukštesnę kvalifikaciją. 

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Koncepcijos rengimo stadija 

II-osios alternatyvos viešųjų paslaugų teikimo sistemos principai ir tikslai: 

PAV. 29: BAZINIŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ SKIRSTYMO IR JŲ TERITORINĖS LOKALIZACIJOS 
PAGAL URBANISTINIŲ CENTRŲ LYGMENIS SCHEMA II-OJOJE ALTERNATYVOJE 
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 Sukuriamas darnus ir į pasiekimus bei ugdymo kokybę orientuotas (per paskatų sistemą) 
švietimo infrastruktūros tinklas. Veikianti infrastruktūra naudojama efektyviai, įgyvendinant 
daugiafunkciškumo ir funkcijų apjungimo principus. Naudojantis urbanistinių centrų 
partnerystės galimybėmis, didelių investicijų reikalaujanti infrastruktūra valdoma bendrai 
(pavyzdžiui, baseinai, sporto aikštynai, mokymosi laboratorijos).  

 Formuojamas lankstus ikimokyklinio ugdymo infrastruktūros tinklas, didinant ikimokyklinio 
ugdymo paslaugų prieinamumą, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse. Sudaromos galimybės 
vietinio lygmens urbanistiniuose centruose atsirasti kompaktiško dydžio ikimokyklinio amžiaus 
grupėms jau veikiančios infrastruktūros pagrindu. 

 Veikia demografinę urbanistinių centrų specifiką bei poreikius atitinkanti sveikatos apsaugos 
infrastruktūros sistema, efektyviai panaudojant gydymo įstaigų specializaciją (stacionaro 
ligoninių tinklo skaičius bei jose teikiamų paslaugų pobūdis bus nustatytas, įgyvendinant 
ligoninių tinklo pertvarką). 

 Socialinių paslaugų vyresniems žmonėms sistema, remiasi efektyviu integruotų socialinių 
paslaugų modeliu, kai vyresnių žmonių ir žmonių su negalia socialiniai poreikiai užtikrinami 
koordinuotai veikiant sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos specialistams – apjungiant 
turimas kompetencijas, įgūdžius, išteklius ir naudojant bendrą infrastruktūrą. 

 Skirtingo tipo urbanistinių centrų bendradarbiavimas sveikatos ir socialinėje srityje pasižymi 
dideliu intensyvumu. Palaikomojo gydymo ir slaugos bei institucinės globos paslaugų trūkumas 
mieste kompensuojamas teikiant tokias paslaugas kitose savivaldybėse. Paslaugų infrastruktūra 
valdoma ir plėtojama, siekiant optimalaus bendro infrastruktūros tinklo panaudojimo. 

 Kultūros paslaugose ši alternatyva siūlo pereiti nuo tiesiogiai vykdomų kultūros sklaidos funkcijų 
atskiruose urbanistiniuose centruose prie partnerysčių tarp skirtingo lygmens urbanistinių 
centrų kūrimo, leidžiančio orientuotis į kompleksinį gyventojų poreikių atliepimą ir ugdymą per 
skirtingų lygmenų centrus, kuriant nacionalinius, regioninius kultūrinių kompetencijų centrus, 
specializuotas kultūros įstaigas ir vietos lygiu veikiančią kultūrinę infrastruktūrą, suteikiančią 
prieigą prie pagrindinių kultūros paslaugų ir teikiančią kultūrinio švietimo funkcijas.  

Pagrindinė prielaida partnerystės pagrįsto paslaugų teikimo modelio sėkmei – šių paslaugų 
pasiekiamumo užtikrinimas per skirtingų lygmenų ir efektyvumo mobilumo paslaugų platformas.  

II-osios alternatyvos konceptualiųjų sprendinių apibendrinimas: 

 Įgyvendinant šią alternatyvą, viešųjų paslaugų teikimo modelis remiasi formuojamos 
urbanistinių centrų partnerysčių ir potencialių apjungimo sistemos principiniu modeliu.  

 Skirtingo lygmens urbanistiniai centrai tiek atskirai, tiek bendrai, partnerysčių pagrindu 
bendradarbiaudami su kitais urbanistiniais centrais, atsakingi už teikiamų bazinių viešųjų 
paslaugų infrastruktūros tinklo veikimą bei teikiamų paslaugų kokybę.  

 II-oje alternatyvoje bazinių viešųjų paslaugų teritorinė lokalizacija nėra tokia griežta – paslaugų 
hierarchijos grandyje atsiranda “dalis sąlyginai reto poreikio paslaugų” ir “dalis sąlyginai 
vidutinio poreikio paslaugų”, t.y. urbanistiniams centrams tarpusavyje bendradarbiaujant ir 
vykdant paslaugų specializaciją ir papildomumą, gali būti teikiama tik dalis paslaugų (kitos 
paslaugos teikiamos kituose partnerystėje esančiuose urbanistiniuose centruose).  

 Vykdant viešųjų paslaugų teikimą, siekiama efektyviai veikiančios viešųjų paslaugų sistemos, 
prieinamumą užtikrinant per urbanistinių centrų partnerystes, mobilumo didinimą.  

 Skirtingo tipo urbanistinių centrų bendradarbiavimas sveikatos, švietimo ir socialinėje srityje 
pasižymi dideliu intensyvumu. 

 Esant perteklinei viešųjų paslaugų infrastruktūrai – atsižvelgiant į demografinę situaciją, 
vykdoma tokios infrastruktūros optimizacija, diegiami funkcijų apjungimo, daugiafunkciškumo ir 
infrastruktūros bendro valdymo ir dalinimosi principai. 
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 Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo metu yra atsižvelgiama į teritorinių elementų vystymo 
kryptis, kurios yra nurodytos LR BP koncepcijoje. 
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LENTELĖ 12: PASLAUGŲ PASISKIRSTYMO URBANISTINĖJE STRUKTŪROJE TIKSLAI PAGAL VERTINIMO 
KOMPONENTUS 

TIKSLO 
NR. 

TIKSLO APRAŠYMAS 

1. SĖKMINGI, SOCIALŪS IR TVARŪS MIESTAI 

1a Užtikrinti modernų ir prieinamą sveikatos paslaugų infrastruktūros tinklą.  

1b Suformuoti pasiekiamą, prieinamą ir į rezultatus bei ugdymo kokybę orientuotą ikimokyklinio ugdymo ir švietimo infrastruktūros tinklą.  

1c Plėtoti socialinių paslaugų vyresniems žmonėms sistemą, kuri remiasi efektyviu integruotų socialinių paslaugų modeliu, t.y. vyresnių žmonių 
socialinius poreikius užtikrinant koordinuotai sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos specialistų komandai, apjungiant turimas 
kompetencijas, įgūdžius, išteklius ir naudojant bendrą infrastruktūrą. 

1d Kurti skirtingų lygmenų kultūros paslaugų teikimo infrastruktūrą ir siekti, jog kultūros (paveldo) objektai būtų įveiklinami įtraukiant visuomenę į 
kultūrines veiklas. 

1e Didinti viešojo transporto konkurencingumą prieš asmeninius automobilius kelionės trukmės atžvilgiu ir užtikrinti kasdienių objektų 
prieinamumą alternatyviomis transporto priemonėmis. 

2. EKOLOGIŠKAS, EKONOMIŠKAS (TAUSOJANTIS) ŽEMĖS ŪKIS IR GYVYBINGOS KAIMO VIETOVĖS 

2a Siekti, kad kaimai ir miesteliai bei labai maži miestai veiktų kaip kaimiškųjų teritorijų lokalūs centrai suteikdami kompaktiškas, prieinamas ir 
pasikeitusią demografinę situaciją atitinkančias būtiniausias paslaugas (švietimo, sveikatos, socialines).  

2b Koncentruoti teikiamas kultūros paslaugas regionuose, atskirus objektus apjungiant į kompleksines sociokultūrines paslaugas teikiantį tinklą – 
paslaugų sistemą. Regionų centrų kultūrinę infrastruktūrą pritaikyti kokybiško turinio sklaidai, panaudojant ir alternatyvias erdves, paveldo 
objektus, viešas erdves. Skatinti vietos bendruomenes aktyviai dalyvauti kultūros paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo procesuose, plėtoti 
amatininkystės tradicijas, kultūrinį turizmą.  

2c Didinti kaimiškų teritorijų lokalių centrų ir aukštesnio lygio urbanistinių rišlumą, nekasdienių paslaugų geresnį pasiekiamumą, sukuriant, 
optimizuojant ir užtikrinant regioninio viešojo transporto prieinamumą ir efektyvias paslaugas, didinant įvairiarūšio transporto, privataus ir 
viešojo transporto sąveiką kasdienių kelionių reikmėms.  
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Toliau lentelėse (žr. Lentelė 13, Lentelė 14 ir Lentelė 15) nurodomi šios temos pasekmių aplinkai 
vertinimo rezultatai ir pasekmių aplinkai vertinimo aprašymai. 

LENTELĖ 13: PASLAUGŲ PASISKIRSTYMO URBANISTINĖJE STRUKTŪROJE TEMOS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO 
REZULTATAI I-AI ALTERNATYVAI 

TIKSLAI EKONOMINĖS-
MAKROEKONOMINĖS RAIDOS 
KOMPONENTAI

24
 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI

25
 

GAMTINĖS 
APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI

26
 

APLINKOSAUGOS 
KOMPONENTAI

27
 

TEV DR IA FI/EG MOB ŽSG UA KP NBBĮ ANGI VK D AO KK 

1a 0 0 0 -- + + +/- 0 0 0 0 0 0/- 0/- 

1b 0 0 0/+ - + + +/- 0 0 0 0 0 0 0 

1c 0 ++ 0 -- + +/- + 0 0 0 0 0 0 0 

1d 0 + 0 +/- 0 + + 0 0 0 0 0 0 0 

1e + 0/+ 0/+ +/- + + ++ 0 0 0 + + + + 

2a +/- 0/+ 0/+ - + + +/- + 0 0 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

2b 0 + 0 - 0/- + 0 + 0 0 0 0 0 0 

2c 0 0 0/+ +/- + + 0 0 0 0 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

LENTELĖ 14: PASLAUGŲ PASISKIRSTYMO URBANISTINĖJE STRUKTŪROJE TEMOS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO 
REZULTATAI II-AI ALTERNATYVAI 

TIKSLAI EKONOMINĖS-
MAKROEKONOMINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI 

SOCIALINĖS-
KULTŪRINĖS RAIDOS 
KOMPONENTAI 

GAMTINĖS APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI 

APLINKOSAUGOS 
KOMPONENTAI 

 TEV DR IA FI/EG MOB ŽSG UA KP NBBĮ ANGI VK D AO KK 

1a 0 0/+ 0/+ +/- ++ ++ ++ 0 0 0 0 0 - - 

1b 0 0/+ + +/- ++ +/- ++ 0 0 0 0 0 0 0 

1c 0 ++ 0/+ - ++ +/- + 0 0 0 0 0 0 0 

1d 0 + 0/+ +/- 0 ++ ++ + 0 0 0 0 0 0 

1e ++ 0/+ + ++ ++ + ++ 0 0 0 ++ ++ ++ ++ 

2a +/- 0/+ + 0/- + + + + 0 0 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

2b 0 + 0/+ 0/- 0/- ++ 0/+ + 0 0 0 0 0 0 

2c 0/+ 0 + +/- ++ ++ 0 0 0 0 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

                                                           
24

 TEV – transporto ekonominė veikla, DR – darbo rinka, IA – inžinerinė aplinka, FI/EG – finansiniai ištekliai / ekonominė gerovė. 
25

 MOB – mobilumas, ŽSG – žmonių sveikata ir gerovė, UA – urbanistinė aplinka. 
26

 KP – kraštovaizdis ir paveldas, NBBĮ – natūralios buveinė ir biologinė įvairovė, ANGI – atsinaujinantys ir neatsinaujinantys 
gamtos ištekliai. 
27

 VK – vandens kokybė, D – dirvožemis, AO – aplinkos oras, KK – klimato kaita. 
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LENTELĖ 15: PASLAUGŲ PASISKIRSTYMO URBANISTINĖJE STRUKTŪROJE TEMOS VERTINIMO REZULTATAI 

TIKSLO 
NR. 

VERTINIMO APRAŠYMAI 

1a TIKSLAS | Užtikrinti modernų ir prieinamą sveikatos paslaugų infrastruktūros tinklą.  

Lyginant su I-ąja alternatyva, įgyvendinant II-ąją alternatyvą papildomai plėtojamos sąlyginai 
vidutinio poreikio sveikatos priežiūros paslaugos Mažeikiuose (I-osios alternatyvos atveju plėtojamos 
tik būtinosios ir sąlyginai dažno poreikio sveikatos priežiūros paslaugos), Biržuose, Rokiškyje ir 
Ukmergėje plėtojama dalis sąlyginai vidutinio poreikio sveikatos priežiūros paslaugų (I-osios 
alternatyvos atveju šiuose miestuose plėtojamos tik būtinosios ir sąlyginai dažno poreikio sveikatos 
priežiūros paslaugos), išnaudojant didžiųjų miestų partnerysčių sukuriamą sinergiją Šiauliuose ir 
Panevėžyje plėtojamos ne tik sąlyginai vidutinio poreikio sveikatos priežiūros paslaugos, bet ir dalis 
sąlyginai reto poreikio sveikatos priežiūros paslaugų. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Sveikatos paslaugų infrastruktūros tinklas ir jo 
modernizavimas nėra sietinas su transporto ekonomine veikla, todėl nenumatomos reikšmingos 
pasekmės (0) TEV.  

DR (DARBO RINKA) | Remiantis EBPO, Lietuvoje bendras gydytojų skaičius (4,3 gydytojo 1 tūkst. 
gyventojų) yra didesnis nei ES vidurkis (3,6), bet trūksta tam tikrų specialybių gydytojų

28
. Įvertinus 

esamą situaciją, kad Lietuvoje vykdomas sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo 
konsolidavimas

29
, tikėtina, kad įgyvendinant I-ąją alternatyvą ir tolygiai vystant sveikatos priežiūros 

paslaugų tinklą visoje Lietuvoje, bendrai gydytojų paklausa nedidės (nebent tam tikrų specialybių), 
todėl nenumatoma nei teigiamų, nei neigiamų reikšmingų pasekmių (0) darbo rinkai (DR). II-osios 
alternatyvos įgyvendinimo atveju dėl išteklių apjungimo ir koncentracijos didės darbo 
produktyvumas, todėl numatomos nereikšmingos arba nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmės 
(0/+) DR. Tai ypač svarbu dėl mažėjančio darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus šalyje ir senėjančios 
visuomenės, nes su tiek pat arba mažiau žmogiškųjų išteklių reikės teikti sveikatos priežiūros 
paslaugas didesnei senyvo amžiaus žmonių daliai, kas tikėtina padidins sveikatos paslaugų poreikį 
(EBPO prognozė, jog gyventojų skaičius Lietuvoje sumažės 45 % iki 2050 m. ir 2,4 darbuotojui teks 1,0 
pensinio amžiaus gyventojas)

30
. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | 2000–2016 m. lovų skaičius stacionaruose (su slaugos ir palaikomojo 
gydymo lovomis), tenkantis 10 tūkst. gyv. Lietuvoje sumažėjo vidutiniškai 19 %

31
. Atsižvelgus į 

dabartines tendencijas, sveikatos paslaugų infrastruktūros papildomai plėtoti nereiks, todėl 
infrastruktūros kūrimo kontekste nenumatomos reikšmingos pasekmės nei vienos alternatyvos 
įgyvendinimo atveju (0) IA. Įgyvendinant II-ąją alternatyvą, papildomai diegiami funkcijų apjungimo, 
daugiafunkciškumo ir infrastruktūros bendro valdymo ir dalinimosi principai, t.y. užtikrinamas 
efektyvesnis infrastruktūros valdymas, atsilaisvinusios lėšos gali būti nukreipiamos į inovatyvių 
inžinerinių sprendimų diegimą, esamos infrastruktūros modernizavimą

32
 (numatomos mažai 

reikšmingos teigiamos pasekmės IA). Bendrai I-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju nenumatomos 
reikšmingos pasekmės (0) IA, II-osios alternatyvos atveju – nenumatomos reikšmingos arba 

                                                           

28
„Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą“, Aukščiausioji audito institucija, 2018 m. 

lapkričio 16 d., Nr. VA-2018-P-10-1-10, žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 d. 
29

 „Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo 

plano“, Lietuvos Respublikos Seimas, žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 d., https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c35a16c1a33a11e591078486468c1c39?jfwid=-9dzqnuea7. 
30

 OECD, Overview of Lithuania‘s health care needs and health care system.  
31

„Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Esamos būklės analizė. Socialinės struktūros“, TAEM URBANISTAI UAB, 2019 
m., 686 psl., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 d., https://drive.google.com/file/d/1GX5jveuJ202d75N_QV7dVBbPB01TgxPr/view. 
32

 „Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo 

plano“, 17.9 punktas, Lietuvos Respublikos Seimas, žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 d.. 
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TIKSLO 
NR. 

VERTINIMO APRAŠYMAI 

numatomos mažai reikšmingos teigiamos pasekmės (0/+) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Remiantis Europos Tarybos 
rekomendacijomis, Lietuvoje per mažai investuojama į kokybiško sveikatos paslaugų tinklą

33
. 

Dokumente teigiama, kad norint pagerinti sveikatos priežiūros rezultatus, būtina labiau racionalizuoti 
ligoninių išteklių naudojimą, vykdyti tikslines investicijas į pirminės sveikatos priežiūros paslaugų 
gerinimą ir į sveikatos priežiūros sektoriaus darbo jėgą. Tikėtina, kad siekiant ir toliau išlaikyti tolygų 
sveikatos priežiūros paslaugų tinklą visoje Lietuvoje bei jį modernizuoti, bus patiriamos reikšmingos 
neigiamos pasekmės (--) FI / EG. II-oios alternatyvos atveju dėl intensyvaus bendradarbiavimo 
sveikatos srityje tarp skirtingo tipo urbanistinių centrų bus efektyviai panaudojama gydymo įstaigų 
specializacija. Dėl išteklių apjungimo ir koncentracijos didės darbo produktyvumas ir bus vystomas 
optimalesnis sveikatos priežiūros paslaugų tinklas, bet tuo pačiu tai pareikalaus papildomų 
investicijų. Todėl numatomos tiek teigiamos, tiek neigiamos nedidelio reikšmingumo pasekmės (+/-) 
FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Koncepcijoje (abiejų alternatyvų atveju) vienas iš susisiekimo sistemai keliamų 
ilgalaikių tikslų yra darnios kelionių struktūros siekiamybė, prioritetizuojant susisiekimą pėsčiomis, 
bevarikliu transportu, viešuoju transportu, kas sąlygoja teigiamas pasekmes MOB. Pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigų paslaugos bus užtikrinamos visuose vietinio lygmens (ir aukštesnio lygmens) 
centruose, todėl poreikis motorizuotam susisiekimui bus minimalus ir galės būti realizuojamas 
pėsčiomis, bevarikliu transportu ar kitomis alternatyvomis. Esminis skirtumas mobilumo kontekste 
tarp koncepcijos alternatyvų pasireikštų dėl pasiekiamumo, susijusio su skirtingo lygio (efektyvumo) 
mobilumo paslaugomis, siekiant patenkinti sąlyginai vidutinio ar sąlyginai reto poreikio sveikatos 
priežiūros poreikius. I-osios alternatyvos atveju tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) 
MOB, kadangi sveikatos paslaugos būtų pasiekiamos naudojantis vidutinio lygio (efektyvumo) 
mobilumo paslaugomis, o II-osios alternatyvos atveju – aukšto lygio (efektyvumo) ir vidutinio lygio 
(efektyvumo) mobilumo paslaugomis. Taip pat II-osios alternatyvos atveju dėl partnerystės principų 
„prasiplečia“ teikiamų paslaugų geografija, leidžianti jas užtikrinti didesnei urbanistinių centrų daliai, 
tad sąlyginai mažėja susisiekimo poreikiai, todėl II-osios alternatyvos atveju tikėtinos reikšmingos 
pasekmės (++) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Remiantis LR BP esamos būklės duomenimis, pagrindine 
medicininių poreikių patenkinimo problema įvardijamas ne paslaugų pasiekiamumas ar brangumas, o 
ilgas laukimo laikas (įvardijo 60 % respondentų). Pirmoje koncepcijos alternatyvoje sveikatos 
paslaugų infrastruktūros tinklas planuojamas hierarchiniu principu tolygiai šalies teritorijoje, todėl 
tikėtinos nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) ŽSG. II-ojoje alternatyvoje siūlomi paslaugų 
infrastruktūros dalinimosi principai, nesant specializuotų ar reikiamos kokybės paslaugoms tam 
tikroje vietovėje, naudojamasi kitoje vietovėje teikiamomis paslaugomis. Be to, II-ojoje alternatyvoje 
numatomas tankesnis sąlyginai reto poreikio paslaugų tinklas ir infrastruktūros dalijimosi principu 
paremtas tankesnis sąlyginai vidutinio poreikio paslaugų tinklas. Tikėtinos reikšmingos teigiamos 
pasekmės (++) ŽSG, kadangi aukštesnės kokybės paslaugos tampa labiau užtikrinamos, tuo pačiu 
trumpėja laukimo laikas. Bendrai vertinant pasekmės ŽSG I-osios alternatyvos atveju vertinamos 
teigiamai (+), o II-osios alternatyvos – reikšmingai teigiamai (++). 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Šio tikslo įgyvendinimo pasekmės abiejų alternatyvų atvejais siejamos 
su paslaugų infrastruktūros objektų (pvz., pastatų) naudojimu ar plėtra konkrečiose teritorijose, taip 
pat paslaugų gausa urbanistiniuose centruose. Efektyviai naudojama sveikatos apsaugos 
infrastruktūra gali prisidėti prie geresnių sveikatos rodiklių savivaldybėse. I-osios alternatyvos atveju 
urbanistinių centrų “svoris” ir svarba yra tolygiai stiprinami, išlieka regiono lygmens centrų svarba ir 
įtaka. Tačiau gyventojų migracijos sąlygomis nesprendžiama infrastruktūros trūkumo/pertekliaus 
problema. Todėl pasekmės UA vertinamos tiek teigiamai, tiek neigiamai (+/-). II-ojoje alternatyvoje, 
koncentruojant paslaugas aukštesnio lygmens centruose, daugumoje žemesnio lygmens 
(savivaldybių) centrų turinys ir įtaka sumenks, bus menkesnė jame teikiamų paslaugų įvairovė. Tačiau 
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aukštesnės kokybės paslaugos bus lengviau pasiekiamos, nes dalis jų bus plėtojamos žemesnio 
lygmens centrų tinkle. Taigi, II-osios alternatyvos atveju urbanistinės aplinkos (UA) požiūriu geriau 
išnaudojami esami materialiniai ištekliai ir tikėtina nebus didinamas infrastruktūros perteklius 
žemesnio lygmens urbanistiniuose centruose, todėl pasekmės UA vertinamos reikšmingai teigiamai 
(++). 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS) NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ) ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Abiejų alternatyvų atveju 
modernaus ir prieinamo sveikatos paslaugų infrastruktūros tinklo užtikrinimas neturės tiesioginių 
reikšmingų pasekmių (0) gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Abiejų 
alternatyvų atvejais dėl sveikatos paslaugų pasiekiamumo gali išaugti susisiekimo poreikiai, kurie, 
ypač naudojant asmeninius lengvuosius automobilius, gali neigiamai veikti aplinkos kokybės 
komponentus. Dėl sąlyginai reto poreikio I-osios alternatyvos atveju poveikis AO ir KK gali būti mažai 
reikšmingas (0/-), D ir VK poveikis nenumatomas (0). II-osios alternatyvos atveju, išnaudojant didžiųjų 
miestų partnerysčių sukuriamą sinergiją, kai plėtojamos ne tik sąlyginai vidutinio poreikio sveikatos 
priežiūros paslaugos, bet ir dalis sąlyginai reto poreikio sveikatos priežiūros paslaugų, susisiekimo 
poreikis taip pat gali augti. Dėl šių priežasčių tikslo įgyvendinimas turės mažai reikšmingų neigiamų 
pasekmių (-) aplinkos oro kokybei bei klimatui, D ir VK poveikis nenumatomas (0). 

1b TIKSLAS | Suformuoti pasiekiamą, prieinamą ir į rezultatus bei ugdymo kokybę orientuotą 
ikimokyklinio ugdymo ir švietimo infrastruktūros tinklą.  

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV nei vienos 
alternatyvos įgyvendinimo atveju.  

DR (DARBO RINKA)| Lietuvoje mokytojų amžius didėja ir daliai mokytojų artėja pensinis amžius, o kai 
kurių dėstomų dalykų mokytojų trūksta jau dabar ar pradės trūkti greitu metu, todėl vystant švietimo 
paslaugas, žmogiškųjų išteklių švietimo srityje trūks dar labiau

34
. I-osios alternatyvos įgyvendinimo 

atveju naujos darbo vietos švietimo sektoriuje nebus kuriamos, tačiau bus investuojama į naujų 
darbuotojų pritraukimą, kurie galėtų pakeisti į pensiją išeinančius ilgamečius darbuotojus, todėl 
nenumatoma nei teigiamų, nei neigiamų reikšmingų pasekmių (0) darbo rinkai (DR). II-osios 
alternatyvos atveju žmogiškųjų išteklių trūkumas švietimo srityje gali būti kompensuojamas jų 
dalinimųsi, rotuojant trūkstamus mokytojus tarp mokyklų, arba bus sudaromos bendradarbiavimo 
sutartys tarp mokyklų ir mokiniai bus mokomi atskirų dalykų kitose mokyklose. Įgyvendinant II-ąją 
alternatyvą dėl išteklių apjungimo ir koncentracijos galimai didės darbo produktyvumas, todėl 
numatomos nereikšmingos arba nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) DR.  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Tiek vienos, tiek kitos alternatyvos įgyvendinimo atveju veikianti švietimo 
infrastruktūra naudojama efektyviai, įgyvendinant funkcijų apjungimo principus ir užtikrinant aukštą 
paslaugų prieinamumą, ikimokyklinio amžiaus grupės kuriamos jau veikiančios infrastruktūros 
pagrindu. Todėl I-osios alternatyvos atveju nenumatomos reikšmingos arba numatomos mažai 
reikšmingos teigiamos pasekmės (0/+) IA. II-osios alternatyvos atveju, naudojantis urbanistinių 
centrų partnerystės galimybėmis, gali būti papildomai kuriama didelių investicijų reikalaujanti 
infrastruktūra, kuri bus valdoma bendrai (pavyzdžiui, baseinai, sporto aikštynai, mokymosi 
laboratorijos), todėl tikėtinos nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) IA.  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Tiek vienos, tiek kitos alternatyvos 
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įgyvendinimo atveju išaugs švietimo darbuotojų paklausa, investicijos jų rengimui ir pritraukimui, taip 
pat švietimo tinklo modernizavimui. Kita vertus, II-osios alternatyvos atveju dėl formuojamų 
urbanistinių centrų partnerysčių gali atsirasti papildoma didelių investicijų reikalaujanti 
infrastruktūra, kuri generuos papildomas pajamas, todėl galimos tiek teigiamos, tiek neigiamos 
pasekmės (+/-) FI / EG (I-osios alternatyvos atveju – tik mažo reikšmingumo neigiamos pasekmės (-) 
FI / EG).  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Koncepcijoje (abiejų alternatyvų atveju) vienas iš susisiekimo sistemai keliamų 
ilgalaikių tikslų yra darnios kelionių struktūros siekiamybė, prioritetizuojant susisiekimą pėsčiomis, 
bevarikliu transportu, viešuoju transportu, kas sąlygoja teigiamas pasekmes MOB. Ikimokyklinis ir 
bendrasis ugdymas, vidurinis ugdymas yra priskirtini prie sąlyginai dažno poreikio ir būtinojo poreikio 
paslaugų, kurios bus teikiamos visuose vietiniuose centruose (ir aukštesnio lygmens), todėl poreikis 
motorizuotam susisiekimui bus minimalus ir galės būti realizuojamas pėsčiomis, bevarikliu transportu 
ar kitomis ekotransporto alternatyvomis. Suformuotas pasiekiamas ir prieinamas ugdymo ir švietimo 
infrastruktūros tinklas dėl siauresnės objektų sklaidos būtų sietinas su mažesniais kelionių atstumais, 
kas taip pat yra teigiama pasekmė MOB, tačiau gyventojų pasiskirstymas teritorijoje yra netolygus, 
todėl tiek I-osios, tiek II-osios alternatyvos atveju daliai gyventojų poreikis galimai motorizuotam 
susisiekimui išliks. I-osios alternatyvos atveju susisiekimo poreikiai galėtų būti realizuojami per 
vidutinio lygio (efektyvumo) mobilumo paslaugų paketus, todėl numatomos nedidelio reikšmingumo 
teigiamos pasekmės (+) MOB. II-osios alternatyvos atveju susidaro palankesnės prielaidos 
darnesniam judumui užtikrinti dėl aukšto (ir vidutinio lygio (efektyvumo)) mobilumo paslaugų, todėl 
numatomos reikšmingos teigiamos pasekmės (++)MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | I-ojoje alternatyvoje numatyta, kad ugdymo, kaip ir kitų 
paslaugų, pasiūla turi atitikti paklausą ir yra pagrįsta hierarchiniu principu, švietimo infrastruktūros 
tinklas optimizuojamas, užtikrinamas paslaugų pasiekiamumas ir tai galimai turės nedidelio 
reikšmingumo teigiamas pasekmes (+) ŽSG. II-ojoje alternatyvoje numatyta kurti tvarų ir į pasiekimus 
bei ugdymo kokybę orientuotą švietimo infrastruktūros tinklą, veikiančią infrastruktūrą naudojant 
efektyviai, pasinaudojant urbanistinių centrų partnerystėmis, kas gali kelti nepatogumų dėl 
specializuotos infrastruktūros (pvz., baseinų, sporto aikštynų) pasiekiamumo, tačiau teigiamos 
pasekmės būtų tai, kad šios paslaugos taptų prieinamos didesniam gyventojų skaičiui, todėl bendrai 
ŽSG tikėtinos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės (+/-). 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | I-ojoje alternatyvoje šio tikslo įgyvendinimas numatomas 
optimizuojant švietimo infrastruktūros tinklą, kas tikėtina turės tiek teigiamas, tiek neigiamas 
pasekmes (+/-) UA požiūriu, kadangi gali atsirasti perteklinės infrastruktūros dėl vykstančių greitų 
demografinių procesų ir jų dinamiškumo. II-oji alternatyva šiam tikslui įgyvendinti numato efektyviai 
naudoti esamą infrastruktūrą, įgyvendinant daugiafunkciškumo ir funkcijų apjungimo principus, kas 
gali turėti reikšmingas teigiamas pasekmes UA požiūriu (++), kadangi padidėtų esamos 
infrastruktūros naudojimo efektyvumas.  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS) NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ) ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Ikimokyklinio ugdymo ir švietimo 
infrastruktūros tinklo formavimas nėra sietinas su kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, 
atsinaujinančių / neatsinaujinančių išteklių naudojimu, todėl nenumatomos reikšmingos pasekmės 
(0) gamtinei aplinkai. Šio tikslo įgyvendinimas siejamas tik su švietimo infrastruktūros tinklo efektyviu 
veikimu bei švietimo paslaugų kokybe. Todėl reikšmingos tiesioginės pasekmės kultūros paveldui 
nenumatomos (0). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA). 
Nenumatomos nei teigiamos, nei neigiamos pasekmės (0). 

1c TIKSLAS | Plėtoti socialinių paslaugų vyresniems žmonėms sistemą, kuri remiasi efektyviu integruotų 
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socialinių paslaugų modeliu, t.y. vyresnių žmonių socialinius poreikius užtikrinant koordinuotai 
sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos specialistų komandai, apjungiant turimas kompetencijas, 
įgūdžius, išteklius ir naudojant bendrą infrastruktūrą. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Socialinių paslaugų plėtra neturės reikšmingų pasekmių 
(0) TEV.  

DR (DARBO RINKA) | Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, dėl visuomenės senėjimo, gyvenimo trukmės 
didėjimo, pokyčių šeimų struktūroje ir kitų demografinių procesų socialinėje srityje teikiamų 
paslaugų skaičius artimiausius kelis dešimtmečius turėtų sparčiai augti

35
. Atitinkamai didės socialinėje 

srityje dirbančių darbuotojų paklausa, bus kuriamos naujos darbo vietos. Abiejų alternatyvų 
įgyvendinimo atveju tikėtinos didelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (++) DR.  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Socialinės paslaugos priskiriamos daugiausiai būtinojo ir sąlyginai dažno 
poreikio paslaugoms, kurios turi būti teikiamos visų lygmenų urbanistiniuose centruose, arčiausiai 
gyvenamosios vietos, prioritetą teikiant pagalbos namuose paslaugoms. Tikėtina, kad nei vienos 
alternatyvos įgyvendinimo atveju papildoma infrastruktūra kuriama nebus arba jos kiekis didės 
nežymiai (nereikšmingos pasekmės), tačiau II-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju numatyta 
sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos specialistų koordinuota veikla, apjungiant turimas 
kompetencijas, įgūdžius, išteklius ir naudojant bendrą infrastruktūrą, todėl II-osios alternatyvos 
atveju nenumatomos reikšmingos pasekmės arba dėl efektyvesnio infrastruktūros panaudojimo 
numatomos mažai reikšmingos teigiamos pasekmės (0/+) IA (I-osios alternatyvos atveju – 0).  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Dėl senstančios visuomenės socialinių 
darbuotojų, slaugytojų ir kitų specialybių darbuotojų ateityje reikės vis daugiau. Didesnė socialinių 
paslaugų paklausa dėl demografinių tendencijų ir dėl mažesnės išlaidų dalies nuo BVP socialinėms 
išmokoms ir paslaugoms, lyginant su EBPO vidurkiu (Lietuvoje – 14,5 % nuo BVP, o EBPO – 21,2 % 
nuo BVP)

36
, ateityje didins šios srities darbuotojų poreikį ir išlaidas socialinėms paslaugoms teikti. 

Tiek vienos, tiek kitos alternatyvos įgyvendinimo atveju tikėtinos neigiamos pasekmės FI / EG, tik II-
osios alternatyvos atveju jos bus mažesnės dėl didelio intensyvumo bendradarbiavimo šioje srityje: 
turimų kompetencijų, įgūdžių, išteklių ir infrastruktūros apjungimo. I-osios alternatyvos atveju 
numatomos didelio reikšmingumo neigiamos pasekmės (--) FI / EG, II-osios alternatyvos atveju – 
mažo reikšmingumo neigiamos pasekmės (-) FI / EG.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Darytina prielaida, kad šios paslaugos yra / bus aktualiausios vyresnio amžiaus 
žmonėms dėl besikeičiančios demografinės situacijos (senstanti visuomenė). Socialinės paslaugos 
priskiriamos daugiausiai būtinojo ir sąlyginai dažno poreikio paslaugoms, kurios turi būti teikiamos 
visų lygmenų urbanistiniuose centruose, todėl bus prieinamos didžiajai daliai žmonių, gyvenančių 
miestuose, miesteliuose. Šios paslaugos bus prieinamos sąlyginai trumpesniu atstumu. Gyventojų 
pasiskirstymas teritorijoje yra netolygus, todėl tiek I-osios, tiek II-osios alternatyvos atveju daliai 
gyventojų poreikis galimai motorizuotam susisiekimui išliks. I-osios alternatyvos atveju susisiekimo 
poreikiai galėtų būti realizuojami per vidutinio lygio (efektyvumo) mobilumo paslaugų paketus, todėl 
numatomos nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) MOB. II-osios alternatyvos atveju 
susidaro palankesnės prielaidos darnesniam judumui užtikrinti dėl aukšto (ir vidutinio lygio 
(efektyvumo)) mobilumo paslaugų. Vertinant tai iš socialinių darbuotojų perspektyvos, II-osios 
alternatyvos atveju atsiranda daugiau galimybių (ir patogiau) pasiekti vyresnio amžiaus gyventojus 
naudojantis aukšto lygio (efektyvumo) mobilumo paslaugomis, t.y. II-osios alternatyvos atveju. II-
osios alternatyvos atveju mobilumo paslaugos dėl geresnio junglumo per partnerystes bus geresnės 
struktūros (atsiranda prielaidos geresniam modaliniam pasiskirstymui) sąlygos didelio reikšmingumo 
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„Kvalifikacijų tyrimo ataskaita socialinių paslaugų sektoriaus profesinio standarto rengimui“, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo 
plėtros centras, 2018 m., 3 psl., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 1 d. 
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teigiamas pasekmes (++) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) |Šio tikslo įgyvendinimas abiejose alternatyvose gali turėti tiek 
teigiamas, tiek neigiamas pasekmes (+/-), kadangi paslaugų prieinamumas ir kokybė didės, prioritetas 
teikiamas dienos paslaugoms ir socialinėms paslaugoms namuose, tačiau institucinės globos įstaigų 
lokalizacija gali turėti neigiamas pasekmes vyresnių žmonių (dvasinei) gerovei (galimas atitolimas nuo 
įprastos gyvenamosios vietos), kadangi institucinės globos teikimą numatoma organizuoti nebūtinai 
miesto ar priemiestinėse teritorijose, o ten, kur yra tinkama infrastruktūra ir gamtinės sąlygos.  

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Abiejose koncepcijos alternatyvose numatyta prioritetą teikti dienos 
socialinėms paslaugoms ir socialinėms paslaugoms namuose, o kuriant miestų infrastruktūrą 
diegiami universalaus dizaino principai, siekiant užtikrinti vyresnio amžiaus ir žmonių su negalia 
pilnavertį judėjimą. Todėl vertinant pasekmes UA požiūriu abiejų alternatyvų atvejais numatomos 
nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (+).  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI). Socialinių paslaugų vyresniems 
žmonėms plėtojimas neturės reikšmingų pasekmių (0) gamtinės aplinkos komponentams ir 
kraštovaizdžiui. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA). 
Nenumatomos nei teigiamos, nei neigiamos pasekmės (0). 

1d TIKSLAS | Kurti skirtingų lygmenų kultūros paslaugų teikimo infrastruktūrą ir siekti, jog kultūros 
(paveldo) objektai būtų įveiklinami įtraukiant visuomenę į kultūrines veiklas. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

Abiejų alternatyvų įgyvendinimo atveju planuojamos investicijos į nacionalinius kultūrinių 
kompetencijų centrus, regioninių kultūrinių kompetencijų centrus, specializuotas kultūros įstaigas ir 
vietos lygiu veikiančią kultūrinę infrastruktūrą, tik I-osios alternatyvos atveju siekiama užtikrinti kuo 
geresnį paslaugų prieinamumą ir kokybę bet kokio lygio urbanistiniame centre, o II-aja alternatyva 
siūlo pereiti nuo tiesiogiai vykdomų kultūros sklaidos funkcijų atskiruose urbanistiniuose centruose 
prie partnerysčių tarp skirtingo lygmens urbanistinių centrų kūrimo.  

Investavimas į paveldą yra priemonė, kuri tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai prisideda prie ekonomikos 
vystymo. ES šalyse nuo 1995 m.

37
 atliekamos studijos ir skaičiavimai, kiek lėšų pritraukia kultūros 

paveldo objektų sutvarkymas (Olandija, Norvegija, Prancūzija, Didžioji Britanija ir kt.), sukuriamos 
darbo vietos ir kt. Ekonominės krypties studijos dominavo paveldo srityje iki 2013 m. Yra atlikti ir 
abstraktūs skaičiavimai

38
, su tikslu įvertinti investicijų į kultūros paveldą atsiperkamumą.  

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Kultūros paveldo objektų įveiklinimas ir kultūros 
paslaugų infrastruktūros vystymas neturės reikšmingų pasekmių TEV (0).  

DR (DARBO RINKA) | Lietuvoje kultūros srityje 2016 m. dirbo apie 45 tūkst. gyventojų
39

 (arba 3,7 % 
visų darbuotojų, ES vidurkis – taip pat 3,7 %, tuo tarpu Estijoje – 5,5 %). Tikėtina, kad vystant naują 
kultūros infrastruktūrą ir paslaugas, atitinkamai didės darbuotojų paklausa, bus kuriamos naujos 
darbo vietos. Kultūros paveldas daro reikšmingą įtaka šių urbanizuotų teritorijų vystymui, 

                                                           
37

„Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Esamos būklės analizė. Kultūros ištekliai“, TAEM URBANISTAI UAB, 2019 m., 
365 psl., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 d.,  
38

 ibid. 
39

 Lietuvos statistikos departamento duomenys, užimtų gyventojų skaičius kultūros sektoriuje.  
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modernizuoto kultūros paveldo įveiklinimas sudaro sąlygas smulkių verslų plėtrai bei padeda išlaikyti 
darbo vietas ir aukšto lygio specialistus.

40
 Todėl bet kurios alternatyvos įgyvendinimo atveju tai turės 

tiek tiesiogines, tiek netiesiogines nedidelio reikšmingumo teigiamas pasekmes (+) DR.  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Kultūros paveldo įveiklinimas neturės reikšmingų pasekmių IA (0), nes 
bus tvarkomi esami kultūros paveldo objektai. Vystant skirtingų lygmenų kultūros infrastruktūrą gali 
būti tiek išnaudojama jau veikianti kultūros ir meno įstaigų, savivaldybių įstaigų ir kultūros centrų 
infrastruktūra, tiek kuriama nauja (LR BP koncepcijos rengėjų teigimu, regionuose aukštos kokybės 
kultūrines paslaugas galima vystyti pritraukiant kultūrinį turinį iš urbanistinių centrų, bet tam ne visur 
pritaikyta infrastruktūra

41
), tik tikėtina, kad II-osios alternatyvos atveju, pereinant nuo tiesiogiai 

vykdomų kultūros sklaidos funkcijų atskiruose urbanistiniuose centruose prie partnerysčių tarp 
skirtingo lygmens urbanistinių centrų kūrimo, infrastruktūra bus valdoma efektyviau. Todėl I-osios 
alternatyvos atveju nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) IA, II-osios alternatyvos atveju – taip 
pat nenumatomos arba tikėtinos mažai reikšmingos teigiamos pasekmės (0/+) IA.  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Remiantis LR BP esamos būklės analize, 
kultūros tinklo materialinė bazė yra pasenusi ir neefektyvi, o jos išlaikymui skiriama apie 70 % visų 
kultūrai skiriamų lėšų

42
. Tikėtina, kad siekiant ir toliau išlaikyti tolygų kultūros paslaugų tinklą visuose 

Lietuvos miestuose bei jį modernizuoti, bus patiriamos mažai reikšmingos neigiamos pasekmės (-) FI 
/ EG. Kita vertus, kultūros turinys, kultūros paveldo vertingosios savybės sudaro didžiąją ir esminę 
kiekvieno pasakojimo apie lankytinus objektus dalį ir yra viena pagrindinių priežasčių keliauti

43
. Dėl 

šios priežasties kultūros turinys generuoja didžiąją dalį turizmo srauto į Lietuvą bei skatina vidaus 
turizmą, taip pat palaiko nuo turizmo srautų priklausomas apgyvendinimo, maitinimo ir kitas 
paslaugas

44
. Kultūros paveldo objektų įveiklinimas sudaro sąlygas smulkių verslų plėtrai

45
, dėl to 

numatomos mažai reikšmingos teigiamos pasekmės (+) FI / EG. Koncepcijoje pateikti sprendiniai 
neleidžia identifikuoti esminių skirtumų tarp alternatyvų, todėl abiejų alternatyvų įgyvendinimo 
atveju numatomos tiek teigiamos, tiek neigiamos mažai reikšmingos pasekmės (+/-) FI / EG.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Mobilumo paslaugoms kultūros (paveldo) objektų įveiklinimui, įtraukiant 
visuomenę į kultūrines veiklas, poveikis bus sezoninis ir pasikartojantis, tačiau dėl savo masto neturės 
nei teigiamų, nei neigiamų reikšmingų pasekmių (0) abiejų alternatyvų atveju.  

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) |. Kultūra, kaip kertinis nematerialus visuomenę vienijantis 
elementas, atlieka labai svarbų vaidmenį vienijant visuomenę, ugdant pilietiškumą ir kūrybiškumą bei 
tapatybę. I-osios koncepcijos alternatyvoje kultūros paslaugų pasiskirstymas pagrįstas hierarchiniu 
principu, nustatant minimalius paslaugų prieinamumo standartus, tačiau siekiant užtikrinti kuo 
geresnį paslaugų prieinamumą ir kokybę bet kokio lygio urbanistiniame centre. II-ojoje koncepcijos 
alternatyvoje siūloma pereiti nuo tiesiogiai vykdomų kultūros sklaidos funkcijų atskiruose 
urbanistiniuose centruose prie partnerysčių tarp skirtingo lygmens urbanistinių centrų kūrimo. Šių 
paslaugų pasiekiamumas užtikrinimas per skirtingų lygmenų ir efektyvumo mobilumo paslaugų 
platformas. Taigi, galima teigti, kad II-oji koncepcijos alternatyva yra palankesnė ŽSG, kadangi 
sudaroma galimybė paprasčiau gauti geresnės kokybės kultūros paslaugas. Visuomenės įtraukimas į 
kultūrines veiklas, kartu įveiklinant kultūros paveldo objektus, tikėtina, bus efektyviau įgyvendintas II-
osios alternatyvos atveju, kuomet taikant partnerysčių principą sudaromos palankesnės sąlygos 
bendruomenių veiklai, turinčiai glaudų ryšį su kultūrinėmis veiklomis. Bendrai vertinant abiejų 

                                                           
40

 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros politikos strategija „KULTŪRA 2030“, 2019 m., 35.3 punktas, 

žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 d., https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6aa23a109d4d11e9878fc525390407ce. 
41

„Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Koncepcijos rengimo stadija“, TAEM URBANISTAI UAB, 63 psl., paskelbta 

2019 m. liepos 10 d. 
42

„Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Esamos būklės analizė“, TAEM URBANISTAI UAB, 2019 m., 288 psl., žiūrėta 
2019 m. rugpjūčio 2 d. 
43

 ibid. 
44

 ibid. 
45

 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros politikos strategija „KULTŪRA 2030“, 2019 m., 35.3 punktas, 
žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 d., https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6aa23a109d4d11e9878fc525390407ce. 
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koncepcijos alternatyvų atvejais numatomos teigiamos (+) pasekmės ŽSG, tačiau II-osios alternatyvos 
atveju galimos reikšmingos teigiamos pasekmės (++), kadangi formuojamas partnerystes tarp miestų 
skatinantis principas. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Abiejose koncepcijos alternatyvose siūlomą kultūros paslaugų tinklą 
sudaro nacionaliniai ir regioniniai kultūrinių kompetencijų centrai, specializuotos kultūros įstaigos ir 
vietos lygiu veikianti kultūrinė infrastruktūra. I-osios alternatyvos atveju siūloma užtikrinti kuo 
geresnį paslaugų prieinamumą ir kokybę bet kokio lygio urbanistiniame centre, o II-ąja – siūloma 
pereiti nuo tiesiogiai vykdomų kultūros sklaidos funkcijų atskiruose urbanistiniuose centruose prie 
partnerysčių tarp skirtingo lygmens urbanistinių centrų kūrimo, kas, tikėtina, leistų efektyviau 
naudoti ir pritaikyti esamą infrastruktūrą, lengviau prisitaikyti prie skirtingo pobūdžio kultūros 
paslaugų infrastruktūros poreikių, kurti labiau specializuotą arba lygmenį atitinkančią infrastruktūrą. 
Kultūros paveldo objektų didžiausia koncentracija, remiantis esamos būklės analize, yra 
didžiuosiuose miestuose – urbanistiniuose centruose (didžiausias nekilnojamųjų kultūros paveldo 
objektų skaičius bei sąlyginai didžiausia šių objektų koncentracija). Objektų įveiklinimas ir vystymas 
turės didesnę reikšmę pagrindinių centrų stiprinimo aspektu. Taip pat kultūros paveldo objektai iš 
dalies formuoja rekreacinių išteklių potencialą, auga gyvenamųjų vietovių turizmo potencialas, o 
vietos kultūrinio identiteto išsaugojimas ir įveiklinimas yra svarbus turizmo traukos aspektas. Abiejų 
koncepcijos alternatyvų atvejais tikslo įgyvendinimas turėtų teigiamas (+) pasekmes UA, tačiau II-
osios koncepcijos alternatyvos atveju pritaikant partnerysčių principą, sudaromos prielaidos tikslui 
įgyvendinti efektyviau (kaip ir optimaliai naudoti kultūros paslaugų infrastruktūrą), todėl pasekmės 
UA vertinamos reikšmingai teigiamai (++).  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Tikslas kurti skirtingų lygmenų 
kultūros paslaugų teikimo infrastruktūrą ir siekti, jog kultūros (paveldo) objektai būtų įveiklinami 
įtraukiant visuomenę į kultūrines veiklas, atitinka Lietuvos kultūros politikos strategijos tikslus. 
Materialus ir nematerialus kultūros paveldas, etninės tradicijos yra svarbūs ištekliai kuriant tvirtos 
tapatybės visuomenę, gebančią savarankiškai tęsti, plėtoti ir kritiškai reflektuoti savo istorinį bei 
kultūrinį pasakojimą. Todėl juos būtina išsaugoti ir naudoti pagal aiškiai apibrėžtus prioritetus, 
vadovaujantis tvaraus vystymosi principais, kartu sumaniai pritaikant šiuolaikinės visuomenės 
reikmėms

46
. II-ojoje alternatyvoje numatytas partnerystės principas skatina bendruomeniškumą ir 

leidžia aktyviau įveiklinti kultūros paveldo objektus bei teikti aukštesnės kokybės kultūros paslaugas. 
Tikėtina, kad II-osios alternatyvos atveju tikslas bus lengviau įgyvendinamas, tačiau abi alternatyvos 
sudaro sąlygas paveldo sklaidai, puoselėjimui ir išsaugojimui. Todėl numatoma, kad kultūros paveldo 
objektų įveiklinimas II-osios alternatyvos atveju turės teigiamas pasekmes (+) paveldui ir 
kraštovaizdžiui, o I-osios alternatyvos atveju pasekmės vertinamos, kaip nereikšmingos ( 0). Kitiems 
gamtinės aplinkos komponentams (NBBĮ ir ANGI) tiesioginė reikšminga įtaka nenumatoma (0). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | 
Nenumatomos nei teigiamos, nei neigiamos pasekmės (0). 

1e TIKSLAS | Didinti viešojo transporto konkurencingumą prieš asmeninius automobilius kelionės 
trukmės atžvilgiu ir užtikrinti kasdienių objektų prieinamumą alternatyviomis transporto 
priemonėmis. 

Automobilizacijos lygis padidėjo nuo 240 l. a. / 1 000 gyv. (1996 m.) iki 402 l. a. / 1000 gyv. (2016 
m.)

47
. Tai sukėlė daug problemų: šalies kelių tinklas ir jo infrastruktūra nebuvo pritaikyta prie kasmet 

                                                           

46
 LR Vyriausybės nutarimu patvirtinta Lietuvos kultūros politikos strategija, 2019 m. birželio 26 d. Nr. 665, 18.7 punktas, žiūrėta 

2019 m. rugpjūčio 16 d., https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6aa23a109d4d11e9878fc525390407ce  
47

„Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Esamos būklės analizė, Susisiekimo sistemos“, TAEM URBANISTAI UAB, 2019 

m., 511 psl., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 d.,  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6aa23a109d4d11e9878fc525390407ce
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didėjančių automobilių srautų, miestų gatvėse susidarė spūstys, augant transporto eismo 
intensyvumui išlieka didelis triukšmo ir oro taršos lygis. 

Sąlyginai reto poreikio ir pačios sudėtingiausios viešosios paslaugos yra teikiamos metropolio 
lygmens urbanistiniuose centruose

48
. Įvertinant tai, kad šiomis paslaugomis naudotųsi visos Lietuvos 

gyventojai, o visoje Lietuvoje būtų tolygiai vystomas vidutinio lygio mobilumas, I-ojoje alternatyvoje 
būtų sudarytos sąlygos patogiam susiekimui su šias paslaugas teikiančia infrastruktūra, t.y. būtų 
užtikrinama kokybiška susisiekimo infrastruktūra su metropoliniais centrais (kelių ir geležinkelių 
transportu), efektyvi viešojo transporto iš regionų į metropolių multimodalines keleivių stotis 
paslauga bei galimybė asmeninius automobilius palikti miesto prieigose, kombinuotoms kelionėms 
skirtose stotelėse. Sprendžiant šių (retų ir pačių sudėtingiausių) paslaugų pasiekiamumą urbanistinio 
centro kontekste, būtų užtikrintas efektyvus (dažnas ir greitas) susisiekimas viešuoju transportu tarp 
multimodalinių keleivių logistikos centrų, kombinuotų kelionių stočių (aikštelių) ir traukos centrų 
(akademinių, kultūros, pramogų įstaigų). Regioninio lygmens urbanistiniai centrai individualiai būtų 
atsakingi už sąlyginai vidutinio poreikio paslaugų teikimo užtikrinimą ir šių paslaugų kokybę regiono 
ribose. Sąlyginai dažno poreikio bazinės paslaugos būtų telkiamos lokalinio lygmens urbanistiniuose 
centruose, o būtinojo poreikio paslaugos – vietinio lygmens urbanistiniuose centruose. Visais atvejais 
būtų užtikrintas šias paslaugas teikiančių įstaigų pasiekiamumas viešuoju miesto transportu, turint 
kokybiškas jungtis tarp regioninių / lokalių geležinkelio / autobusų stočių ir įstaigų. 

Skirtingai nei I-osios alternatyvos vystymo strategijos atžvilgiu – II-ojoje alternatyvoje, pasitelkiant 
suminį partneriaujančių miestų susisiekimo ir kitų resursų potencialą, tampa įmanoma ir siūloma 
organizuoti aukšto efektyvumo mobilumo paslaugas penkiose naujose platformose. Likusių 
urbanistinių centrų, teikiančių regioninio (pvz., Druskininkų) ir / ar vietinio lygmens (pvz., Joniškio) 
susisiekimo paslaugas ir per formuojamas partnerystes nepatenkančių į aukšto lygio mobilumo 
zonas, mobilumą užtikrinti siūloma vidutinio efektyvumo paslaugomis. Likusioje teritorijoje, ypač kur 
nėra galimybės arba yra neracionalu teikti vidutinio efektyvumo susisiekimo paslaugas, gyventojų 
mobilumo užtikrinimui būtinas paslaugas siūloma organizuoti “pagal poreikį” (angl. on demand) 
principu.  

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Įgyvendinant I-ąją alternatyvą, būtų užtikrintas įvairias 
paslaugas teikiančių įstaigų pasiekiamumas viešuoju miesto transportu, turint kokybiškas jungtis tarp 
regioninių / lokalių geležinkelio / autobusų stočių ir įstaigų. I-osios alternatyvos įgyvendinimas 
didintų viešojo transporto patrauklumą prieš asmeninius automobilius ir skatintų gyventojus 
susisiekimui dažniau rinktis viešąjį transportą. Didėjant viešojo transporto paklausai, tikėtinos mažai 
reikšmingos teigiamos pasekmės (+) TEV. Įgyvendinant II-ąją alternatyvą ir pasitelkiant suminį 
partneriaujančių miestų susisiekimo ir kitų resursų potencialą, papildomai vystomos aukšto 
efektyvumo mobilumo paslaugos, kurių dėka gali trumpėti kelionių laikas, atsiras daugiau maršrutų ir 
susisiekimo galimybių, gyventojai dažniau rinksis viešąją transportą. Empiriniai sąnaudų ir naudos 
analizės atvejai, atspindintys tiek Lietuvos, tiek užsienio transporto projektus, laiko kelionių 
sutrumpėjimo poveikį traktuoja kaip vieną didžiausių naudų

49
, todėl II-osios alternatyvos atveju 

numatomos didelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (++) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Priklausomai nuo regiono ir viešojo transporto vystymo poreikio, tiek vienos, 
tiek kitos alternatyvos įgyvendinimo atveju reikšmingos pasekmės nenumatomos arba numatomos 
nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) DR. Toks vertinimas grindžiamas prielaida, kad 
ateityje didelis dėmesys skiriamas savaeigio, autonominio, automatizuoto transporto paslaugų 
operavimui, išmaniam eismo organizavimui, intelektinių transporto sistemų (ITS) diegimui, todėl, 
nepaisant galimos susisiekimo sistemos / mobilumo plėtros, tikėtina, kad darbuotojų paklausa šiame 
sektoriuje reikšmingai nedidės.  
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IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Siekiant, kad šalis taptų lydere Baltijos šalyse pervežant keleivius ir 
krovinius, LR BP koncepcijoje numatyti siekiai užbaigti vientiso, atitinkančio tarptautinius 
reikalavimus ir standartus kelių, geležinkelių tinklo suformavimą, įgyvendinti racionalią stočių, 
logistikos centrų sistemos plėtrą. Numatoma vykdyti savalaikę, racionalią, į perspektyvinius 
migracijos ir ekonomikos procesus proaktyviai reaguojančią infrastruktūros plėtrą visoje šalyje

50
. II-

ojoje alternatyvoje, pasitelkiant suminį partneriaujančių miestų susisiekimo ir kitų resursų 
potencialą, tampa įmanoma ir siūloma organizuoti aukšto efektyvumo mobilumo paslaugas didelėje 
Lietuvos dalyje, kur funkcinių ryšių užtikrinimas būtų sprendžiamas per vadybines, ne 
infrastruktūrines priemones. Todėl tiek vienos, tiek kitos alternatyvos atveju investicijų kiekis skirtis 
neturėtų, tik II-osios alternatyvos atveju užtikrinamas efektyvesnis jų panaudojimas. I-osios 
alternatyvos atveju tikėtinos nereikšmingos arba mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) IA, 
II-osios alternatyvos atveju – mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) IA.  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | I-ojoje alternatyvoje užtikrinamos 
vidutinio efektyvumo mobilumo paslaugos. Visa Lietuvos teritorija būtų pakankamai tolygiai 
padengta vidutinio efektyvumo mobilumo paslaugų paketais, Tai, viena vertus, užtikrintų vienodą 
visų regionų patrauklumą ir galimybes mobilumo požiūriu, tačiau nei vienas regionas (išskyrus 
miestų, teikiančių tarptautines, nacionalines susisiekimo paslaugas) nesudarytų (dėl finansinių 
iššūkių) prielaidų itin aukštos kokybės mobilumui (ypač didžiausių traukos centrų atžvilgiu). Kuriant 
tik tolygumu grindžiamą naują infrastruktūrinę pasiūlą, visuomet išlieka rizika, kad investicijos bus 
nerentabilios. Kita vertus, didėjant viešojo transporto naudojimui, gaunama netiesioginė ekonominė 
nauda dėl oro taršos sumažėjimo ir nelaimingų atsitikimų bei žūčių keliuose skaičiaus mažėjimo. LR 
BP koncepcijoje numatytas siektinas tikslas, jog viešojo transporto paslaugas užtikrintų tik savo eiga 
nekuriantis taršos ir CO2 emisijų viešasis transportas. Siekiant šio tikslo, atitinkamai sumažėtų kietųjų 
dalelių (KD2,5 ir KD10) ir kitų teršalų kiekis miestuose. Šių dalelių sąnaudos visoms transporto 
priemonių rūšims sudaro apie 1 mln. EUR/teršalų tonai

51
. Be to, viešasis transportas yra saugesnis nei 

važiavimas privačiu automobiliu
52

, kas sumažintų nelaimingų atsitikimų skaičių ir žmonių žūtis 
keliuose. Ekonomiškai tai turės netiesiogines teigiamas pasekmes: statistinio gyvenimo vertė 2019 m. 
Lietuvoje siekė 493 200 EUR.

53
 Įvertinus galimą riziką dėl investicijų nerentabilumo ir netiesioginę 

ekonominę naudą, I-osios alternatyvos atveju tikėtinos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės (+/-) 
FI / EG. Įgyvendinant II-ąją alternatyvą, bus pasiektas tas pats rezultatas (aukštas žmonių ir prekių 
mobilumo lygis) mažesnių resursų reikalaujančiomis organizacinėmis priemonėmis, todėl tikėtina 
teigiama investicijų grąža. Be to, kaip ir I-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju, gaunama 
netiesioginė ekonominė nauda dėl oro taršos sumažėjimo ir nelaimingų atsitikimų bei žūčių keliuose 
skaičiaus mažėjimo. Šios alternatyvos įgyvendinimo atveju tikėtinos didelio reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (++) FI / EG.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Tiek I-osios alternatyvos atveju, tiek II-osios yra akcentuojama viešojo 
transporto svarba ir siekiama stiprinti jo poziciją bendroje susisiekimo sistemoje tiek diegiant 
kietąsias priemones, tiek minkštąsias, organizacines. Šios priemonės apima multimodalumo 
terminalus / stotis, kombinuotų kelionių stočių (aikštelių) diegimą, prioriteto suteikimą viešajam 
transportui miesto susisiekimo sistemoje, susisiekimo sistemos sudėtinių dalių junglumą tarpusavyje, 
patogesnę kainodarą. Abiejų alternatyvų atveju numatomas multimodalumo užtikrinimas ir kitų 
priemonių diegimas, tik I-osios atveju tai užtikrintų regioninių susisiekimo objektų (stočių) junglumą 
su jų įtakos / traukos zonoje esančiomis vietinio susisiekimo sistemomis, o II-osios atveju tarptautinių 
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 „Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Koncepcijos rengimo stadija“, TAEM URBANISTAI UAB, 34 psl., paskelbta 
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susisiekimo objektų junglumą tarpusavyje ir su vietinio susisiekimo sistemomis. II-osios atveju 
didesnei gyventojų daliai būtų prieinamos aukšto efektyvumo mobilumo paslaugos, kurių vienas iš 
kriterijų – aukštos kokybės viešojo transporto tinklas su privežamuoju transportu, bevariklio 
transporto jungtys su privežamuoju viešuoju transportu, todėl darytina išvada, kad pasekmės 
mobilumui II-osios alternatyvos atveju yra reikšmingos teigiamos (++), kadangi sudaro prielaidas 
geresnei kelionių struktūrai formuotis ir sudaro galimybes platesnei gyventojų daliai naudotis 
alternatyviais susisiekimo būdais. II-osios alternatyvos atveju susisiekimo sistema dėl partnerysčių 
yra dinamiškesnė ir lankstesnė. Keleiviai turi daugiau pasirinkimo galimybių. I-osios alternatyvos 
atveju numatomos mažesnio reikšmingumo teigiamos pasekmės mobilumui (+). 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Šio tikslo įgyvendinimas tikėtina turės ilgalaikių teigiamų 
pasekmių ŽSG požiūriu (+) tiek I-osios tiek II-osios alternatyvos atveju, kadangi įgyvendinant darnaus 
judumo principus mieste ir skatinant alternatyvių transporto priemonių naudojimą ne tik gerėja 
aplinkos kokybė, mažinama tarša, bet ir skatinamas gyventojų fizinis aktyvumas. Tačiau galimas 
trumpalaikis nepasitenkinimas dėl atsiradusių laikinų pasiekiamumo nepatogumų ankstyvuoju 
sistemos pertvarkymo laikotarpiu, keičiant keliavimo įpročius.  

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Vertinant UA aspektu tikėtinos teigiamos (++) pasekmės urbanizuotai 
aplinkai abiejų koncepcijos alternatyvų atvejais, kadangi šio tikslo įgyvendinimas turės teigiamų 
pokyčių miestų aplinkai ir kokybei, susisiekimo sistemai ir gyventojų gerovei. Aktyvus naudojimasis 
viešuoju transportu mieste turi įtakos automobilizacijos lygio mažėjimui, o tai turi tiesiogines sąsajas 
su susisiekimo infrastruktūros gyvenamojoje aplinkoje poreikiu, kuomet mažėjant automobilių 
skaičiui, tikėtina menks automobilių stovėjimo aikštelių ir kitos infrastruktūros poreikis. Tai sudarytų 
galimybes plėtoti gyvenimo kokybę gerinančią infrastruktūrą (poilsio, sporto, vaikų žaidimų aikštelės, 
viešosios erdvės ir kt.) artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje. Taip pat ženkliai mažinama oro tarša 
miestuose, o tai turi įtakos urbanistinės ir architektūrinės aplinkos kokybei ir ilgaamžiškumui.  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS) NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ) ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | I-oios ir II-osios alternatyvų 
atvejais reikšmingos pasekmės gamtinės aplinkos komponentams ir kraštovaizdžiui, įgyvendinant 
tikslą nenumatomos (0).  

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Kelių 
transportas – dažniausiai naudojama transporto rūšis – aplinką teršia labiausiai: naujausiais 
duomenimis, jam tenka apie 71 % viso transporto sektoriuje išmetamo CO2 kiekio (lengvieji 
automobiliai išmeta apie du trečdalius šių teršalų). Viena iš didžiausių transporto problemų yra 
spūstys, dėl jų išmetama daug anglies dioksido ir kitų nepageidaujamų teršalų. Ši problema gali būti 
sprendžiama didinant viešojo transporto ir alternatyvių transporto priemonių konkurencingumą prieš 
asmeninius automobilius. II-osios alternatyvos atveju, siekiant užtikrinti kokybišką susisiekimo 
infrastruktūrą su metropoliniais centrais (kelių ir geležinkelių transportu), efektyvią viešojo 
transporto iš regionų į metropolių multimodalines keleivių stotis paslaugą bei galimybę asmeninius 
automobilius palikti miesto prieigose, kombinuotoms kelionėms skirtose stotelėse, gali būti pasiektos 
reikšmingos ilgalaikės teigiamos (++) pasekmės visiems aplinkos komponentams, tiesioginės klimatui 
ir aplinkos orui, netiesioginės vandens kokybei ir dirvožemiui. Teigiamos (+) pasekmės tikėtinos ir I-
osios alternatyvos atveju, užtikrinant įvairių paslaugas teikiančių įstaigų pasiekiamumą viešuoju 
transportu. 

2a TIKSLAS | Siekti, kad kaimai ir miesteliai bei labai maži miestai veiktų kaip kaimiškųjų teritorijų 
lokalūs centrai, suteikdami kompaktiškas, prieinamas ir pasikeitusią demografinę situaciją 
atitinkančias būtiniausias paslaugas (švietimo, sveikatos, socialines, susisiekimo).  

Kaimo gyvenamosios vietovės – kaimai ir miesteliai bei labai maži miestai, kurie koncentruoja 
administracines, paslaugų ir aptarnavimo funkcijas veikia kaip kaimiškųjų teritorijų lokalūs centrai 
suteikdami būtiniausias paslaugas. Itin svarbu pastarųjų centrų ir aukštesnio lygmens urbanistinių 
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centrų rišlumo didinimas, nekasdienių paslaugų geresnis pasiekiamumas.  

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Abiejų alternatyvų įgyvendinimo atveju akcentuojamas 
kaimo gyvenamosiose vietovėse teikiamų paslaugų prieinamumas, patogios pavežėjimo sistemos 
vystymas, gyventojų mobilumo užtikrinimas “pagal poreikį” (angl. on demand) principu. Tai – 
organizacinė priemonė (veikianti vietiniame lygmenyje, taxi principu) ir sudaranti galimybę iškilus 
poreikiui gauti būtinas paslaugas susisiekimui (buitinėms kelionėms, darbo-mokslo santykiams 
užtikrinti). Tokiu būdu net ir atokiai, retai užstatytose teritorijose gyvenantys žmonės turėtų teisę į 
pakankamą asmeninį mobilumą bei prekių gavimą, neeikvojant išteklių neefektyviam viešojo 
transporto tinklui palaikyti. Inovatyvių viešojo transporto aptarnavimo formų, tokių kaip kelionės 
pagal iškvietimą ir pan., plėtojimas gali turėti teigiamų pasekmių (+) TEV, tačiau dėl neigiamų 
demografinių tendencijų (mažesni miestai praranda gyventojus tiek dėl vidinės, tiek dėl išorinės 
migracijos, kaimo gyvenamosios vietovės lieka be gyventojų) taip pat tikėtinos neigiamos pasekmės 
(-) TEV. Todėl priklausomai nuo teritorijos bet kurios alternatyvos įgyvendinimo atveju galimos tiek 
teigiamos, tiek neigiamos mažo reikšmingumo pasekmės (+/-) TEV.  

DR (DARBO RINKA) | Nors kaimo vietovėse demografinės tendencijos yra neigiamos, tačiau vystant 
tam tikras paslaugas ima trūkti tinkamos kvalifikacijos specialistų. Be to, kaimo vietovėse auga 
vyresnio amžiaus žmonių skaičius, didėja jų medianinis amžius ir atitinkamai efektyvių, kokybiškų ir 
integruotų socialinių paslaugų poreikis. Tiek vienos, tiek kitos alternatyvos įgyvendinimo atveju 
nenumatomos arba tikėtinos nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) DR dėl išaugusios 
darbo vietų pasiūlos tinkamos kvalifikacijos specialistams.  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Daugelyje savivaldybių mažėjant gyventojų skaičiui, infrastruktūros 
tinklas tampa perteklinis (pvz., teikiant švietimo, sveikatos paslaugas), regionuose ne visur pritaikyta 
infrastruktūra teikti aukštos kokybės kultūrines paslaugas. Abiejų alternatyvų įgyvendinimo atveju 
nenumatomas papildomos infrastruktūros kaimo vietovėse kūrimas, bet efektyvesnis jos 
panaudojimas teikiant paslaugas, bus vykdomas infrastruktūros optimizavimas bei funkcijų 
apjungimas, tik II-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju stiprinamas skirtingo lygio urbanistinių 
centrų bendradarbiavimas sveikatos, švietimo ir socialinėje srityse diegiant funkcijų apjungimo, 
daugiafunkciškumo ir infrastruktūros bendro valdymo bei dalinimosi principus. Tikėtina, kad I-osios 
alternatyvos įgyvendinimo atveju galimos nereikšmingos arba mažo reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (0/+) IA, II-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (+) IA dėl efektyvesnio infrastruktūros panaudojimo ir jos valdymo.  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Teikiant būtiniausias paslaugas kaimo 
vietovėse, tikėtina, kad didelių papildomų investicijų į infrastruktūros kūrimą tai nepareikalaus dėl 
esamo perteklinio infrastruktūros kiekio. I-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju dėl tolygaus 
infrastruktūros vystymo gali brangiau kainuoti tik jos išlaikymas. Mažėjant gyventojų skaičiui tokios 
investicijos gali tapti nerentabilios. Tikėtina, kad augant tam tikrų paslaugų paklausai kaimo 
vietovėse, reikės pritraukti ir papildomus specialistus, kurių jau dabar Lietuvoje trūksta, todėl I-osios 
alternatyvos įgyvendinimo atveju tikėtinos didelio reikšmingumo neigiamos pasekmės (--) FI / EG. 
Įgyvendinant II-ąją alternatyvą, LR BP koncepcijoje numatyta, kad vietovės lygmens urbanistiniai 
centrai turi optimizuoti paslaugų teikimo kokybei reikalingą infrastruktūrą, taikyti partnerystės 
principą jos išlaikymui / vystymui, prisidėti užtikrinant mobilumą, paslaugų pasiekiamumą tarp 
vietinių ir aukštesnio lygmens urbanistinių centrų. Efektyvesnis infrastruktūros vystymas ir 
panaudojimas tikėtina neturės reikšmingų pasekmių (0) FI / EG, tačiau, kaip ir I-osios alternatyvos 
atveju, bus susiduriama su reikiamos kvalifikacijos žmogiškųjų išteklių pritraukimo problema 
(pritraukti reikiamos kvalifikacijos specialistus dirbti kaimo vietovėse gali būti ženkliai sudėtingiau nei 
didesniuose miestuose), todėl galimos mažo reikšmingumo neigiamos pasekmės (-) FI / EG (bendras 
II-osios alternatyvos vertinimas yra 0/- FI / EG).  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Sukoncentravus visas būtinąsias paslaugas kaimuose ir miesteliuose, labai 
mažuose miesteliuose sumažintų susisiekimo poreikius, ypač motorizuoto susisiekimo, sumažėtų 
kelionių atstumai. Tai teigiamai sąlygotų mobilumo komponentą. Taip pat abiejų alternatyvų atveju 
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numatytos mobilumo kaip teisės zonos. Teritorijose, kuriose nėra galimybės arba yra neracionalu 
teikti vidutinio efektyvumo susisiekimo paslaugas, gyventojų mobilumo užtikrinimui būtinas 
paslaugas siūloma organizuoti “pagal poreikį” (angl. on demand) principu. Tokios paslaugos sudarytų 
sąlygas net atokiau gyvenantiems asmenims patenkinti savo susisiekimo poreikius. Įvertinant šiuos 
aspektus, numatomos nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) MOB abiejų alternatyvų 
atveju. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Siekis būtinųjų paslaugų tinklo plėtros kaimo gyvenamosiose 
vietovėse abiejų alternatyvų atvejais vertinamas kaip turintis teigiamas (+) pasekmes ŽSG, kadangi 
paslaugų įvairovė artimiausioje kaimo gyvenamojoje aplinkoje mažina socialinę atskirtį ir sudaro 
patogumų gaunant būtinąsias paslaugas.  

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | I-osios alternatyvos atveju siekis kaimo gyvenamosiose vietovėse 
suteikti būtiniausias paslaugas gali būti įgyvendinamas išnaudojant esamą paslaugų teikimui 
reikalingą infrastruktūrą, kurios poreikis (tame tarpe ir perteklius) prie dinamiškų demografinių 
procesų prisitaiko sunkiai, todėl I-osios alternatyvos atveju tikėtinos tiek teigiamos, tiek neigiamos 
(+/-) pasekmės UA šalies mastu, priklausomai nuo konkrečių gyvenamųjų teritorijų ir jose esančios 
paslaugų infrastruktūros. II-ojoje alternatyvoje numatoma taikyti partnerysčių principą ir 
infrastruktūros dalinimąsi, kas, tikėtina, leis lengviau prisitaikyti prie demografinės būklės dinamikos, 
o lokaliems centrams partneriaujant tarpusavyje bei su aukštesnio lygmens centrais, užtikrinant 
mobilumo paslaugas, galimas efektyvesnis esamos perteklinės paslaugų infrastruktūros pritaikymas, 
todėl pasekmės vertinamos teigiamai (+) UA požiūriu.  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS) | Kaimai ir miesteliai bei labai maži miestai veikdami kaip 
kaimiškųjų teritorijų lokalūs centrai ir suteikdami būtiniausias paslaugas išliks gyvybingi. Kaimai, 
miesteliai ir maži miestai yra Lietuvos istorinio kraštovaizdžio dalis, kuriuose koncentruojasi kultūros 
paveldo objektai ar jų kompleksai, atsiskleidžia Lietuvos regionų kultūrinis savitumas. Dažnai kaimai, 
miesteliai, maži miestai yra tiesiogiai susiję su įvykiais ar gyvosiomis tradicijomis, idėjomis, tikėjimais, 
meno ar literatūros darbais bei juos kuriančiais ir puoselėjančiais žmonėmis, yra išskirtinio 
architektūrinio, technologinio, kraštovaizdžio tipo pavyzdys, kuris iliustruoja svarbų ne tik Lietuvos, 
bet ir Europos istorijos etapą. Tikėtinos teigiamos pasekmės (+) abiejų alternatyvų atveju. 

NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ) ANGI (ATSINAUJINANTYS IR 
NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Biologinei įvairovei ir atsinaujinantiems / 
neatsinaujinantiems ištekliams pasekmės nenumatomos (0). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | 
Sukoncentravus visas būtinąsias paslaugas arti gyvenamosios aplinkos, gali sumažėti susisiekimo 
poreikiai, ypač motorizuoto susisiekimo. Asmeninio transporto taip pat gali sumažėti dėl dalinimosi 
paslaugos populiarėjimo. Dėl šių priežasčių tikėtinas teigiamas poveikis visiems aplinkos 
komponentams, ypač aplinkos oro kokybei bei klimatui, abiejų alternatyvų atveju. Antra vertus, 
mažėjant gyventojų skaičiui, poreikis naudotis transportu išliks ar net gali padidėti, tačiau transporto 
srautas kaimuose, mažuose miestuose ir miesteliuose, mažo intensyvumo transporto išmetami 
teršalai greitai absorbuojami gamtinės aplinkos ir išsklaidomi, todėl reikšmingų pasekmių 
nenumatoma. Tikslo įgyvendinimas gali turėti nereikšmingų teigiamų pasekmių arba visai neturės 
įtakos (0/+) aplinkos komponentams.  

2b TIKSLAS | Koncentruoti teikiamas kultūros paslaugas regionuose, atskirus objektus apjungiant į 
kompleksines sociokultūrines paslaugas teikiantį tinklą – paslaugų sistemą. Regionų centrų kultūrinę 
infrastruktūrą pritaikyti kokybiško turinio sklaidai, panaudojant ir alternatyvias erdves, paveldo 
objektus, viešąsias erdves. Skatinti vietos bendruomenes aktyviai dalyvauti kultūros paveldo 
išsaugojimo ir puoselėjimo procesuose, plėtoti amatininkystės tradicijas, kultūrinį turizmą.  

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

Kaip rodo gyventojų kultūros prieinamumo percepcijos tyrimai, dabartinis tankus kultūros paslaugų 
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teikėjų tinklas neužtikrina galimybės teikti aukštos kokybės paslaugas bei vienodo paslaugų 
prieinamumo Lietuvos gyventojams: kultūros paslaugų prieinamumas Lietuvos gyventojams 2014–
2016 metų laikotarpiu sumažėjo, o daugumos kultūros paslaugų ir produktų kokybės pakelti 
nepavyko.

54
  

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Kultūros paslaugų ir edukacijos regionuose prieinamumo 
užtikrinimas neturės reikšmingų pasekmių (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | LR BP koncepcijoje teigiama, kad regionuose nepakankamai išnaudojamas 
kultūros paslaugų teikėjų potencialas ir ima trūkti tinkamos kvalifikacijos specialistų, todėl nuo rajonų 
centrų labiau nutolusiose savivaldybėse, kaimiškose vietovėse tampa sudėtinga užtikrinti net bazinių 
kultūros edukacijos paslaugų prieinamumą. Siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą, 
socialinį ir kultūrinį kapitalą regionuose, bus sudarytos sąlygos bendruomenių veiklai, skatinama 
bendruomenių kūrybinė saviraiška, vietos kultūros iniciatyvos. Be to, kultūros paveldo objektų 
priežiūra ir tvarkyba – galimybė sukurti daugiau darbo vietų regionuose, įtraukiant vietos meistrus ir 
amatininkus. Tiek vienos, tiek kitos alternatyvos įgyvendinimo atveju tai turės mažo reikšmingumo 
teigiamas pasekmes (+) DR dėl regionuose naujai kuriamų darbo vietų šiame sektoriuje.  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Besikeičianti kultūros tinklo misija bei demografinė šalies padėtis lemia 
teikiamų kultūros paslaugų koncentracijos būtinybę – atskirų objektų apjungimą į kompleksines 
sociokultūrines paslaugas teikiantį tinklą – paslaugų sistemą. Regionų centrų kultūrinę infrastruktūrą 
turėtų būti siekiama pritaikyti kokybiško kultūrinio turinio sklaidai, tačiau reikėtų panaudoti ir 
alternatyvias erdves, paveldo objektus, viešas erdves

55
. Nei vienos, nei kitos alternatyvos 

įgyvendinimo atveju nenumatoma kurti naujos kultūrinės infrastruktūros, o išnaudoti jau esamą, tik 
II-osios alternatyvos atveju, pereinant nuo tiesiogiai vykdomų kultūros sklaidos funkcijų atskiruose 
urbanistiniuose centruose prie partnerysčių tarp skirtingo lygmens urbanistinių centrų kūrimo, 
infrastruktūra bus valdoma efektyviau. Todėl I-osios alternatyvos atveju nenumatomos reikšmingos 
pasekmės (0) IA, II-osios alternatyvos atveju gali būti tikėtinos ir mažai reikšmingos teigiamos 
pasekmės (0/+) IA.  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Kaip jau minėta vertinant 1d tikslą, 
kultūros tinklo materialinė bazė yra pasenusi ir neefektyvi, o jos išlaikymui skiriama apie 70 % visų 
kultūrai skiriamų lėšų

56
. Be to, kultūros paslaugų pasiūlos ir prieinamumo problemas nurodo daugiau 

nei pusė Lietuvos gyventojų. Viena iš jų – prastas paslaugų pasiekiamumas: 16 % teigia, kad 
sudėtinga nuvykti, o 5 % įvardija netinkamą kultūros įstaigų darbo laiką

57
. Pažymėtina, kad 

regionuose taip pat ima trūkti tinkamos kvalifikacijos specialistų. Abiejų alternatyvų įgyvendinimo 
atveju bus reikalingos investicijos į kultūros paslaugų prieinamumo ir pasiūlos didinimą, kvalifikuotų 
darbuotojų pritraukimą. Be to, tikėtina, kad kultūros objektų įveiklinimas, iš turizmo generuojama 
ekonominė nauda kaimo vietovėse nebus tokia didelė kaip didžiuosiuose miestuose. Pvz., neigiamą 
įtaką kultūros paveldo objektų išsaugojimui daro sumažėjęs arba išvis išnykęs kultūros paveldo 
objektų panaudojimo, pritaikymo poreikis kaimo vietovėse pakitus demografinei situacijai ir 
socialinei aplinkai, pvz,. ištuštėjusiuose kaimuose, atokių dvarų sodybų nenaudojami blogos fizinės 
būklės ūkiniai pastatai neturi jokių perspektyvų būti pritaikomi – tam nėra nei galimybių, nei 
poreikio

58
. Todėl I-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju tikėtinos mažo reikšmingumo neigiamos 

pasekmės (-) FI / EG, II-osios alternatyvos atveju dėl efektyvesnio infrastruktūros valdymo ir 
bendradarbiavimo reikšmingų pasekmių nebus arba tikėtinos mažo reikšmingumo neigiamos 

                                                           

54
 „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“ ataskaita, 2017 m. 

55
 „Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Koncepcijos rengimo stadija“, TAEM URBANISTAI UAB, 63 psl., 

paskelbta 2019 m. liepos 10 d. 
56

 „Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Esamos būklės analizė“, TAEM URBANISTAI UAB, 2019 m., 288 

psl., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 d. 
57

 Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“ ataskaita, 2017 m. 
58

 Valstybinės kultūros paveldo komisijos ataskaita „Savivaldybių veikla kultūros paveldo apsaugos srityje 2017 

metais”. 



LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO STRATEGINIS PASEKMIŲ 
APLINKAI VERTINIMAS  

130 

 

 

TIKSLO 
NR. 

VERTINIMO APRAŠYMAI 

pasekmės (0/-) FI / EG.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Kaip rodo LR BP esamos būklės etape atlikta analizė, Lietuvoje kultūros 
paslaugų teikėjų tinklas yra pakankamai tankus, tačiau neužtikrina galimybės teikti aukštos kokybės 
paslaugas. Vertinant tai tik iš pasiekiamumo perspektyvos, kultūrinių paslaugų koncentravimas daliai 
gyventojų santykinai augins susisiekimo poreikius, kas mobilumo kontekste nėra teigiama pasekmė. 
Kultūrinė infrastruktūra priskirtina prie būtinojo poreikių paslaugų, tačiau pagal savo esmę nėra 
kasdienio vartojimo paslauga, todėl santykinai išaugę susisiekimo poreikiai nebūtų reikšmingi. 
Įvertinant tai, kultūros paslaugų koncentravimas neturėtų reikšmingų pasekmių arba tikėtinos mažo 
reikšmingumo neigiamos pasekmės (0/-) MOB. Tokios pasekmės tikėtinos abiejų alternatyvų atveju. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Kultūros paslaugų ir objektų apjungimas į kompleksines 
sociokultūrines paslaugas teikiantį tinklą, vietos bendruomenių įtraukimas į kultūros paveldo 
išsaugojimo ir puoselėjimo procesus, tikėtina, padidintų jų lankomumą (prieinamumą). I-osios 
koncepcijos alternatyvos atveju kultūros paslaugų pasiskirstymas pagrįstas hierarchiniu principu, o 
siūlomas optimizuoti kultūros paslaugų tinklas užtikrina tolygų kultūros paslaugų pasiskirstymą ir 
gerina jų pasiekiamumą teritoriniu atžvilgiu, tačiau tai neužtikrina kokybiško kultūros paslaugų 
turinio. II-osios alternatyvos atveju kultūros paslaugų sklaida vykdoma kompleksiškai, taikant 
partnerysčių principus, kas didina skirtingos kokybės paslaugų teikimo įvairovę ir prieinamumą, 
bendradarbiavimą, kokybiškų paslaugų pasiekiamumą. Visuomenės įtraukimas į kultūrines veiklas, 
kartu įveiklinant kultūros paveldo objektus, tikėtina, efektyviau įgyvendintas gali būti II-osios 
alternatyvos atveju, kuomet taikant partnerysčių principą sudaromos palankesnės sąlygos 
bendruomenių veiklai, turinčiai glaudų ryšį su kultūrinėmis veiklomis. Bendrai vertinant abiejų 
koncepcijos alternatyvų atvejais numatomas teigiamos (+) pasekmės ŽSG, tačiau II-osios alternatyvos 
atveju galimos reikšmingos teigiamos pasekmės (++), kadangi taikomas partnerystes tarp 
gyvenamųjų vietovių skatinantis principas. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Paslaugų apjungimas ir koncentracija leis efektyviau vystyti reikalingą 
infrastruktūrą. Tokios sistemos sukūrimas turės teigiamos įtakos konkrečių regionų centrų 
gyvybingumui, taip pat identiteto formavimui ir palaikymui. UA požiūriu šiam tikslui įgyvendinti 
koncepcijoje nenumatyta jokių konkrečių alternatyvių sprendinių, todėl nenumatomos nei teigiamos, 
nei neigiamos pasekmės (0) UA. II-osios koncepcijos alternatyvoje bendrame kontekste numatytas 
esamos viešųjų paslaugų infrastruktūros pritaikymas pagal poreikį, įvertinant gyventojų 
dinamiškumą, todėl būtų pagal poreikį įsisavinami esami pastatai ir kita infrastruktūra, taip pat 
įveiklinamos viešosios erdvės, kultūros paveldo objektai, alternatyvios erdvės, kas prisideda prie 
gyvenamųjų vietovių gyvybingumo. Bendrai vertinant I-osios koncepcijos alternatyvos atveju 
pasekmių UA nenumatoma (0), o II-osios alternatyvos atveju – pasekmių nenumatoma, arba 
tikėtinos mažai reikšmingos pasekmės (0/+).  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Lietuvos kultūros politikos 
strategijoje teigiama, kad Lietuvos gyventojai, įsikūrę skirtingose vietovėse, turi įgyti lygesnes 
galimybes gyventi turiningą kultūrinį gyvenimą, gauti kokybiškas viešąsias paslaugas. Aktualiuose 
regioninio planavimo dokumentuose, pavyzdžiui, Lietuvos regioninės politikos baltojoje knygoje, 
nustatoma, per kokį laiką (pėsčiomis, viešuoju transportu, automobiliu) turi būti prieinami vietos 
lygiu veikiantys kultūrinės infrastruktūros taškai. Tačiau kultūros paslaugų prieinamumas nebūtinai 
susijęs su atstumais ir infrastruktūros objektais. Paslaugų prieinamumo standartai, pagrįsti tik 
teritoriniais principais, o ne kokybine išteklių ir paklausos analize, gali neužtikrinti tolygaus kokybiškų 
kultūros paslaugų teikimo

59
. Kultūros tinklo aktyvinimas tiesiogiai veiks gyventojus ir gyvenamąsias 

teritorijas, daugeliui nagrinėjamų gamtinių komponentų neturės jokios įtakos. Teigiamai paveiks 

                                                           

59
 LR Vyriausybės nutarimu patvirtinta Lietuvos kultūros politikos strategija, 2019 m. birželio 26 d. Nr. 665, 25.2 

punktas, žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 16 d.,  
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kraštovaizdį ir paveldą, nes investicijos į kultūros tinklą sugrįš ne tik paslaugų kokybės augimu, bet 
kultūros objektų ir alternatyvių viešųjų erdvių aplinkos bei infrastruktūros vystymu. Vietos 
bendruomenių skatinimas dalyvauti kultūros paveldo išsaugojime ir puoselėjime, plėtojant 
amatininkystės tradicijas, kultūrinį turizmą teigiamai veiks ir kultūros paveldą, ir kraštovaizdžio 
elementus, todėl numatomos teigiamos (+) pasekmės kraštovaizdžiui ir paveldui (KP) abiejų 
alternatyvų atveju, tačiau II-osios alternatyvos partnerystės principų įgyvendinimas leis užtikrinti 
kultūros paslaugų pasiekiamumą įvairiais lygmenimis. Biologinei įvairovei (NBBĮ) ir ištekliams (ANGI) 
tiesioginės reikšmingos pasekmės nenumatomos (0). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | 
Nenumatomos nei teigiamos, nei neigiamos pasekmės (0). 

2c TIKSLAS | Didinti kaimiškų teritorijų lokalių centrų ir aukštesnio lygio urbanistinių rišlumą, 
nekasdienių paslaugų geresnį pasiekiamumą, sukuriant, optimizuojant ir užtikrinant regioninio 
viešojo transporto prieinamumą ir efektyvias paslaugas, didinant įvairiarūšio transporto, privataus ir 
viešojo transporto sąveiką kasdienių kelionių reikmėms.  

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Optimizuojant infrastruktūrinių objektų visumą, siekiama 
sukurti ir stiprinti racionalius, teritorijoms būdingos partnerystės formą ir principus atitinkančius 
specifinius susisiekimo ryšius tarp gyvenamųjų ir kitų savitų teritorijų. LR BP esamos būklės analizėje 
teigiama, kad susisiekimo infrastruktūra Lietuvoje išvystyta pakankamai, bet neužtikrintas 
susisiekimo viešuoju transportu dažnis paros, savaitės darbo ir poilsio dienomis. Tai ypač aktualu 
savivaldybėms, kurios yra nutolusios nuo regiono centrų ir valstybinių kelių. Tikėtina, kad vystant 
aukšto efektyvumo mobilumo paslaugas, II-osios alternatyvos atveju bus užtikrintas didesnis rišlumas 
su aukštesnio lygio urbanistiniais centrais, nekasdienių paslaugų geresnis pasiekiamumas 
(trumpesnės kelionės, didesnis maršrutų tankis), gyventojai dažniau rinksis viešąjį transportą, tačiau, 
atsižvelgiant į neigiamas demografines tendencijas kaimiškose teritorijose, reikšmingų pasekmių 
nebus arba tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) TEV (I-osios alternatyvos atveju 
numatomos nereikšmingos pasekmės (0) TEV).  

DR (DARBO RINKA) | Abiejų alternatyvų įgyvendinimo atveju reikšmingos pasekmės (0) DR 
nenumatomos, nes plėtojant transporto sistemą didelis dėmesys skiriamas papildomų žmogiškųjų 
išteklių nereikalaujančių organizacinių / vadybinių priemonių diegimui, išmaniam eismo 
organizavimui, intelektinių transporto sistemų (ITS) diegimui, todėl tikėtina, kad darbuotojų paklausa 
šiame sektoriuje kaimo vietovėse nedidės.  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Vietinio lygmens paslaugas teikiančių centrų junglumas su regioninio 
lygmens susisiekimo paslaugas teikiančiais centrais užtikrinamas regioninio lygmens koridoriais. I-
osios alternatyvos atveju numatyti 9 regioninės reikšmės susisiekimo koridoriai bei 2 rekreaciniai-
regioninės reikšmės susisiekimo koridoriais, II-osios alternatyvos atveju – 10 tokių koridorių ir 2 
rekreaciniai-regioninės reikšmės susisiekimo koridoriai. Tiek vienos, tiek kitos alternatyvos atveju 
numatytos vidutinio efektyvumo mobilumo paslaugos, taip pat “privežamųjų paslaugų” (mobilumo 
kaip teisės) zona ten, kur neefektyvu išlaikyti viešojo transporto tinklą. II-oje alternatyvoje 
papildomai vystomos aukšto efektyvumo mobilumo paslaugos, kas leis užtikrinti geresnį 
multimodalumą ir kaimiškų teritorijų lokalių centrų gyventojams, todėl II-osios alternatyvos 
įgyvendinimo atveju tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) IA, I-osios alternatyvos 
atveju pasekmės nenumatomos arba tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) IA.  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI / EKONOMINĖ GEROVĖ) | Tikėtina, kad dėl neigiamų demografinių 
tendencijų investicijos į aukštos kokybės viešojo transporto tinklo vystymą kaimo vietovėse 
neatsipirks nei vienos alternatyvos įgyvendinimo atveju, tačiau, kaip ir miestuose, bus gaunama 
netiesioginė ekonominė nauda dėl sutrumpėjusio kelionių laiko, dėl oro taršos sumažėjimo ir 
nelaimingų atsitikimų bei žūčių keliuose skaičiaus mažėjimo. Tiek vienos, tiek kitos alternatyvos 
įgyvendinimo atveju galimos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės (+/-) FI / EG.  
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SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Kaimiškų teritorijų lokalių centrų ir aukštesnio lygio urbanistinių centrų 
didesnis rišlumas, nekasdienių paslaugų geresnį pasiekiamumas, privataus ir viešojo transporto 
didesnė sąveika, mobilumo komponentui sąlygotų reikšmingas teigiamas ilgalaikes pasekmes. Šio 
tikslo įgyvendinimas abiejų alternatyvų atveju yra skirtingas. I-osios alternatyvos atveju yra siūlomos 
vidutinio efektyvumo mobilumo paslaugos, kurios užtikrina regioninių susisiekimo objektų (stočių) 
junglumą su jų įtakos / traukos zonoje esančiomis vietinio susisiekimo sistemomis. II-osios 
alternatyvos atveju didžiajai gyventojų daliai (gyventojų koncentracija pagrindiniuose regionuose tik 
augs) yra sudaromos galimybės naudotis aukšto efektyvumo mobilumo paslaugomis, derinant jas su 
vidutinio efektyvumo paslaugomis. Tikėtina, kad II-osios alternatyvos atveju užtikrinti regioninio 
viešojo transporto prieinamumą bus žymiai paprasčiau dėl plačiau (tiek geografiškai, tiek 
organizacine-partnerysčių prasme) taikomų multimodalumo, geresnio junglumo principų. II-osios 
alternatyvos atveju aukštos kokybės viešojo transporto tinklas organizuojamas su privežamaisiais 
maršrutais. Numatoma bevariklio transporto integracija su viešuoju transportu. Tai sąlygotų 
reikšmingų ilgalaikių teigiamų pasekmių (++) mobilumui, nes sudarytų prielaidas gerinti kelionių 
struktūrą, mažintų taršą. I-osios alternatyvos atveju yra taikomos panašios priemonės, tačiau 
žemesniu lygmeniu, mažesne integracija tarp transportų rūšių, tačiau vis tiek yra užtikrinamas 
keleivių logistikos sistemos sudėtinių dalių junglumas ir susisiekimo nenutrūkstamumas, tad 
numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+).  

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Abiejų koncepcijos alternatyvų atvejais didinant kaimiškųjų 
vietovių ir aukštesnio lygio urbanistinių centrų rišlumą, numatoma gerinti mobilumą, 
multimodalumą, viešojo susisiekimo paslaugas. II-ojoje alternatyvoje, skirtingai nei I-ojoje, 
papildomai numatytos aukšto efektyvumo mobilumo paslaugos, kas užtikrintų geresnes susisiekimo 
paslaugas gyventojams. Todėl I-osios alternatyvos atveju pasekmės ŽSG vertinamos teigiamai (+), o 
II-osios alternatyvos atveju numatomos teigiamos reikšmingos pasekmės (++). Bendrai vertinant 
kaimiškųjų gyvenamųjų vietovių junglumo su aukštesnio lygmens urbanistiniais (paslaugų, 
ekonominiais) centrais užtikrinimas yra svarbus, kadangi prisideda prie regionų atskirties mažinimo.  

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Tiesioginių reikšmingų pasekmių urbanistinei aplinkai abiejų 
koncepcijos alternatyvų atvejais neįžvelgiama (0). 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI). Nors paslaugų ( tame tarpe ir 
kultūros) pasiekiamumas gali prisidėti prie paveldo įveiklinimo ir išsaugojimo, tačiau reikšmingų 
pasekmių gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui nenumatoma (0). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA). Kelių 
transportas – dažniausiai naudojama transporto rūšis – aplinką teršia labiausiai: naujausiais 
duomenimis, jam tenka apie 71 % viso transporto sektoriuje išmetamo CO2 kiekio (lengvieji 
automobiliai išmeta apie du trečdalius šių teršalų). Viena iš didžiausių transporto problemų yra 
spūstys, dėl jų išmetama daug anglies dioksido ir kitų nepageidaujamų teršalų. Ši problema gali būti 
sprendžiama didinant viešojo transporto ir alternatyvių transporto priemonių konkurencingumą prieš 
asmeninius automobilius. Taip galimos teigiamos pasekmės visiems aplinkos komponentams, o ypač 
klimatui ir aplinkos orui abiejų alternatyvų atvejais. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad srautai į kaimiškų 
teritorijų lokalius centrus ir iš jų nebus intensyvūs, poveikis bus mažo reikšmingumo (0/+). 

 

6.2.1. TEMOS APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

LENTELĖ 16: PASLAUGŲ PASISKIRSTYMO URBANISTINĖJE STRUKTŪROJE TEMOS APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 
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APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

 Abiejose alternatyvose įgyvendinant paslaugų sistemos pertvarką didžiausią poveikį patirs ekonominės ir 
socialinės aplinkos komponentai. Gamtinės aplinkos ir aplinkos kokybės komponentams reikšmingos 
pasekmės, ypač neigiamos, mažai tikėtinos. Įgyvendinus paslaugų pasiskirstymo gyvenamųjų vietovių tinkle 
konceptualius sprendinius geriausių rezultatų paslaugų kokybės ir prieinamumo požiūriu galima tikėtis 
vidutiniuose ir didžiuosiuose miestuose, kuriuose numatoma plėtoti visų lygmenų paslaugų paketus – nuo 
būtiniausių iki dalinai reto arba net reto. Juose planuojamo laikotarpio pabaigoje prognozuojama gyvens 
1,5 – 2,0 mln. (apie 70 %) Lietuvos nuolatinių gyventojų. Įgyvendintas siekis “Konkurencingas viešasis 
transportas, užtikrintas kasdienių paslaugų pasiekiamumas alternatyviomis transporto priemonėmis” (1e 
tikslas) reikšmingai kilstels ekonominės ir socialinės gerovės bei aplinkosaugos rodiklius miestuose abiejų 
alternatyvų įgyvendinimo atveju. Šis siekis turėtų būti urbanistinės politikos prioritetas plėtojant 
kompaktiškus miestus (ypač vidutinius ir didelius). Reikšmingos teigiamos pasekmės galimai pasireikš 
mobilumo, žmonių sveikatos ir gerovės, urbanistinės aplinkos komponentams. Įgyvendinant socialinės 
apsaugos sistemos pertvarką (1c tikslas) bei siekiant kultūros plėtros tikslų (1d tikslas), tikėtina plėtosis 
darbo rinka įvairaus dydžio miestuose, reikšmingas teigiamas poveikis bus aplinkos apsaugos 
komponentams (orui, klimato kaitai), dėl mažėjančių automobilių transporto srautų, spūsčių, naudojant 
alternatyvias transporto priemones.  

 Didžiausių investicijų pareikalaus švietimo ir socialinių įstaigų tinklo pertvarka. Tačiau II-os alternatyvos 
atveju investicijų efektyvumas bus ženkliai didesnis, nes savivaldybėms ar viešųjų paslaugų įstaigoms 
sudaromos galimybės bendradarbiauti jungtinės veiklos pagrindu, dalinantis žmogiškaisiais ir 
materialiaisiais ištekliais, projektinėmis veiklomis, bendru sutarimu kurti paslaugų įvairovę ir kokybę. Taigi II 
alternatyvos atveju dėl bendros “partnerysčių” politikos visuose urbanistinės sistemos lygmenyse viešųjų 
paslaugų sistemos pertvarka tikėtina bus lankstesnė, dinamiškesnė, nes vyks aktyviai dalyvaujant 
savivaldybėms, viešųjų paslaugų įstaigoms, visuomenei (NVO, profsąjungoms ir kt.), vietos 
bendruomenėms. Tokiu būdu galima tikėtis ne tik ekonominės naudos dėl veiklų sinergijos efekto, bet ir 
gilių permainų politiniame visuomenės gyvenime, t.y. ūgtelėjusio demokratinio ir pilietinio visuomenės 
sąmoningumo, pasitikėjimo valstybe ir valstybinėmis institucijomis, didesnio politinio aktyvumo ir bendro 
visuomenės sutarimo.  

 Kaimo vietovėse paslaugų struktūros pertvarka duos teigiamus rezultatus socialinės aplinkos 
komponentams (ypač planuojamas lokalių centrų ir aukštesnio lygio urbanistinių centrų rišlumas, 
transporto paslaugų junglumas deklaruojamas 2c tiksle), tačiau pasekmės yra mažesnio reikšmingumo nei 
miestuose. Kaimo vietovėse, ypač nutolusiose nuo plėtojamų metropolinių centrų, gyventojų tankumas yra 
labai mažas ir turi tendenciją mažėti. Tokioje situacijoje centrų, kuriuose teikiamos būtiniausios paslaugos, 
tinklas retėja, tuo pačiu esama paslaugų infrastruktūra tampa pertekline, kurios išlaikymo kaštai našta 
slegia savivaldybių biudžetus. Įgyvendinant konceptualius sprendinius numatoma optimizuoti paslaugų 
infrastruktūrą, diegti funkcijų apjungimo, daugiafunkciškumo (I-oje ir II-oje alternatyvoje), infrastruktūros 
bendro valdymo ir dalinimosi principus (II alternatyvoje). Lokaliame lygmenyje diegti šiuos principus 
geriausiu atveju bus sunku, nes koncepcijoje nenumatyta šiame lygmenyje plėtoti centrų tarpusavio 
rišlumo ir transporto paslaugių junglumo. Paslaugų prieinamumo standartai, pagrįsti teritoriniu paslaugų 
hierarchijos modeliu be kokybinio išteklių ir paklausos pjūvio vietos ir lokaliame lygmenyje, menkina 
galimybes užtikrinti realiai teikiamų paslaugų kokybę.  

 Koncepcijos sprendiniuose abiejų alternatyvų atveju pabrėžiama skirtingo lygmens urbanistinių (kiekvieno 
centro atskirai, centrų lygmens ar viso tikslo bendrai) „solidari atsakomybė" už teikiamų bazinių viešųjų 
paslaugų infrastruktūros tinklo veiklos darną ir teikiamų paslaugų kokybės standartą. Visi urbanistiniai 
centrai yra savivaldybių jurisdikcijoje, kaip administracinis vienetas ar jo dalis, todėl įgyvendinant šią 
nuostatą tiek „konkurencijos“, tiek „partnerysčių“ principu sėkmę nulems skirtingų institucijų siekiamų 
tikslų ir požiūrio integralumo laipsnis. Plėtojant paslaugų infrastruktūrą „konkurencijos“ principą institucijų 
lygmenyje pakeitus „partnerysčių“ principu tikėtina ekonominė nauda viešųjų finansų požiūriu, dėl veiklų 
sinergijos efekto. 
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 SUSISIEKIMO SISTEMOS IR MOBILUMO KONCEPTUALIŲJŲ 6.3.
SPRENDINIŲ VERTINIMAS 

I-OJI ALTERNATYVA | Šioje koncepcijos alternatyvoje skirtingų lygmenų (tarptautinių, nacionalinių ir 
regioninių) koridorių pagrindu formuojama optimali susisiekimo sistema, formuojanti atitinkamų 
lygmenų lygio paslaugas teikiančių urbanistinių centrų, susisiekimo objektų junglumą tarpusavyje bei su 
visomis kaimyninėmis ir Baltijos jūros regiono valstybėmis. Šia koncepcijos alternatyva užtikrinamas 
procesų tęstinumas, išnaudojant esamą infrastruktūrą, atstovaujančią šalies tarptautiškumą Europoje ir 
pasaulyje. I-osios alternatyvos atveju visų susisiekimo paslaugų centrų junglumui bei kokybės užtikrinimui 
šalyje ir į išorę turi būti palaikoma ir kuriama nauja infrastruktūra dalies urbanistinių centrų 
savarankiškumui, ypač siekiant multimodalumo bei alternatyvių kelių sausumos ir jūros transportu. 

Tarptautines susisiekimo paslaugas teikiančių centrų aukšto lygio (efektyvumo) mobilumo paslaugos 
(multimodalumas ir intermodalumas) yra užtikrinamos tarp Vilniaus-Kauno, Panevėžio-Šiaulių ir 
Klaipėdos-Palangos. Vidutinio lygio (efektyvumo) mobilumo paslaugos (multimodalumas bei lokalus 
krovinių konsolidavimas ir paskirstymas) yra užtikrinamos tarp pagrindinių Lietuvos urbanistinių centrų 
(numatoma 10 zonų). Vidutinio efektyvumo mobilumo zonos turi būti planuojamos ir paslaugos jose 
organizuojamos nepriklausomai nuo istoriškai susiklosčiusių maršrutų, administracinių ribų ar viešojo 
transporto vežėjų aptarnaujamų teritorijų. Likusi šalies teritorija padengta mobilumo kaip teisės zona, 
kurioje organizuojamos privežamosios paslaugos. 

Alternatyvos stiprybės: 

 Būtų užtikrintas sąlyginai vienodas visų regionų patrauklumas ir galimybės mobilumo prasme. 

Alternatyvos silpnybės / grėsmės: 

 Kuriant tik tolygumu grindžiamą naują infrastruktūrinę pasiūlą visuomet išlieka rizika, kad 
investicijos bus nerentabilios, tad nebus pasiektas sveikas kaštų / naudos balansas. 

 Nė vienas regionas nesudarytų prielaidų itin aukštos kokybės mobilumui. 
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PAV. 30: I-OSIOS ALTERNATYVOS MOBILUMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO SCHEMA 

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Koncepcijos rengimo stadija 

II-OJI ALTERNATYVA | Kaip ir I-ojoje koncepcijos alternatyvoje, taip ir II-ojoje formuojama susisiekimo 
sistema, užtikrinanti visų urbanistinių centrų tarpusavio junglumą bei ryšius su visomis kaimyninėmis 
valstybėmis, išnaudojant esamą infrastruktūrą. Vienas pagrindinių II-osios koncepcijos alternatyvos 
skirtumų – ši yra paremta tam tikros kokybės susisiekimo paslaugas teikiančių centrų potencialo 
jungtiniam išnaudojimui, užtikrinant susisiekimo sistemos efektyvumą, multimodalumą, alternatyvių 
keliavimo būdų pasiūlą ir sinergiją su kitomis transporto rūšimis. Funkcinių ryšių užtikrinimas būtų 
sprendžiamas per vadybines, ne infrastruktūrines priemones. Šiuo modeliu yra akcentuojama 
partnerystės per susisiekimo sistemą teikiama nauda. 

Skirtingai nei I-osios alternatyvos vystymo strategijos atžvilgiu – šioje alternatyvoje, pasitelkiant suminį 
partneriaujančių miestų susisiekimo ir kitų resursų potencialą, tampa įmanoma ir siūloma organizuoti 
aukšto efektyvumo mobilumo paslaugas (numatomos 5 zonos) tokiose platformose:  

 Vilnius (traukos centras)-Utena-Ukmergė (įtakos zona). 

 Kaunas (traukos centras)-Alytus-Marijampolė. 

 Klaipėda (traukos centras)-Telšiai-Tauragė. 

 Šiauliai (traukos centras)-Mažeikiai. 

 Panevėžys (traukos centras)-Biržai-Rokiškis.  

Kitų urbanistinių centrų, teikiančių regioninio ir / ar vietinio lygmens susisiekimo paslaugas ir per 
formuojamas partnerystes nepatenkančių į aukšto lygio mobilumo zonas, mobilumui užtikrinti siūlomos 
vidutinio efektyvumo paslaugos (numatomos 8 zonos). Likusi šalies teritorija padengta mobilumo kaip 
teisės zona, kurioje organizuojamos privežamosios paslaugos. 

Alternatyvos stiprybės: 

 Pasitelkiant suminį partneriaujančių miestų susisiekimo ir kitų resursų potencialą, tampa 
įmanoma ir siūloma organizuoti aukšto efektyvumo mobilumo paslaugas didelėje Lietuvos dalyje. 
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 Remiantis partnerystės principu prasmės netenka kai kurių regioninės reikšmės koridorių 
infrastruktūrinis stiprinimas, kadangi tą patį rezultatą įmanoma pasiekti mažesnių resursų 
reikalaujančiomis organizacinėmis priemonėmis. 

Alternatyvos silpnybės / grėsmės: 

 Ryšių užtikrinimas partnerystės zonų ribose taip pat reikalauja finansinių resursų (ypač kuriant 
alternatyvą kelių transportui). 

PAV. 31: II-OSIOS ALTERNATYVOS MOBILUMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO SCHEMA 

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Koncepcijos rengimo stadija 
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LENTELĖ 17: SUSISIEKIMO SISTEMOS IR MOBILUMO SIEKIAMI TIKSLAI PAGAL VERTINIMO KOMPONENTUS 

TIKSLO 
NR. 

TIKSLO APRAŠYMAS 

0. BENDROSIOS STRUKTŪRINĖS NUOSTATOS 

0a Pagrindinis susisiekimo sistemos ir jos sudėtinių dalių efektyvumo siekis – sinergija, 
multimodalumas, užtikrinantis nepertraukiamą junglumą (angl. connectivity) tarp miestų, 
regionų, šalių per racionaliai išdėstytus susisiekimo objektus (uostus, stotis, logistikos centrus, 
traukos objektus) ir efektyvius ryšius tarp jų (tame tarpe per išmaniųjų transporto sprendinių 
(toliau, ITS) ir kt. organizacines / vadybines priemones ir paslaugas). 

0b Išlaikyti jungčių tarptautinį reikšmingumą ir visose pagrindinėse tarptautinėse jungtyse užtikrinti 
atitiktį tarptautiniams standartams. Užtikrinti nacionalinio lygmens susisiekimo paslaugas 
teikiančių centrų junglumą su tarptautines susisiekimo paslaugas teikiančiais centrais bei 
jungtimis su kaimyninėmis šalimis.  

0c Stiprinamas rekreaciniais ištekliais pasižyminčių teritorijų pasiekiamumas ir didinamas 
rekreacinis potencialas, įgyvendinant susisiekimo priemones pačiose teritorijose.  

0d Užtikrinti eismo saugos ir saugumo priemonių diegimą, leisiantį pasiekti, kad šalyje 
autoįvykiuose nebūtų žūstančių. Užtikrinti, kad susisiekimo infrastruktūra būtų pritaikyta 
specialiųjų poreikių turintiems žmonių (toliau – SPTŽ) poreikiams. 

1. SĖKMINGI, SOCIALŪS IR TVARŪS MIESTAI 

1a Siekti, kad susisiekimo sistemos infrastruktūra sudarytų sąlygas tvariai kelionių struktūrai 
formuotis, pasiekti svarbiausius ir kasdienius objektus alternatyviais susisiekimo būdais 
(pėsčiomis, dviračiu, viešuoju transportu t.t.). Skatinama skaitmeninės infrastruktūros plėtra. 

1b Siekti, kad susisiekimo sistemos infrastruktūra būtų pritaikyta kuriant didesnę susisiekimo būdų 
ir krovinių pervežimo integraciją taikant multimodalumo ir intermodalumo principus. Siekti, kad 
šioje srityje plačiau būtų taikomi ITS sprendimai ir išmaniosios technologijos („skaitmeninė 
infrastruktūra“). 

2. EKOLOGIŠKAS, EKONOMIŠKAS (TAUSOJANTIS) ŽEMĖS ŪKIS IR GYVYBINGOS KAIMO VIETOVĖS 

2a Didinti įvairiarūšio transporto, privataus ir viešojo transporto sąveiką. 

4. ATSAKINGAI NAUDOJAMA JŪRA IR PAKRANTĖ 

4a Siekti jūros ir sausumos transporto jungčių integracijos ir krovinių pervežimo intermodalumo 
kuriant uosto infrastruktūrą ir logistikos centrus, ypatingai akcentuojant geležinkelių transportą. 

4b Užtikrinti, kad būtų vystomas mažųjų uostų ir prieplaukų tinklas Baltijos jūros priekrantėje, 
skirtas jūrinei rekreacijai ir kitoms jūrinėms veikloms vystyti. 

Toliau lentelėse (žr. Lentelė 18, Lentelė 19 ir Lentelė 20) nurodomi šios temos pasekmių aplinkai 
vertinimo rezultatai ir pasekmių aplinkai vertinimo aprašymai. 
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LENTELĖ 18: SUSISIEKIMO SISTEMOS IR MOBILUMO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO REZULTATAI I-AJAI 
ALTERNATYVAI 

TIKSLO 
NR. 

EKONOMINĖS-
MAKROEKONOMINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI

60
 

SOCIALINĖS-
KULTŪRINĖS RAIDOS 
KOMPONENTAI

61
 

GAMTINĖS 
APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI

62
 

APLINKOSAUGOS 
KOMPONENTAI

63
 

TEV DR IA FI/EG MOB ŽSG UA KP NTBĮ ANGI VK D AO KK 

0a + + + +/- + + + 0/- 0/- 0/- + + + + 

0b + + + +/- + 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

0c 0 0 0/+ 0 + + 0/+ +/- - +/- 0 0 0 0 

0d 0/- 0 + ++ + ++ + 0 0 0 0 0 0 0 

1a 0/+ 0/+ + +/- + + + + + + + + + + 

1b 0/+ 0/+ + +/- + + ++ 0 0 0 + + + + 

2a 0/+ 0/+ + +/- + ++ + 0 0 0 0 0 0 0 

4a + + + 0/+ 0 + 0 - - - 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

4b + 0/+ + + + + + + - + 0/- 0 0/- 0/- 

LENTELĖ 19: SUSISIEKIMO SISTEMOS IR MOBILUMO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO REZULTATAI II-AJAI 
ALTERNATYVAI 

TIKSLO 
NR. 

EKONOMINĖS-
MAKROEKONOMINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI 

SOCIALINĖS-
KULTŪRINĖS RAIDOS 
KOMPONENTAI 

GAMTINĖS APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI 

APLINKOSAUGOS 
KOMPONENTAI 

TEV DR IA FI/EG MOB ŽSG UA KP NTBĮ ANGI VK D AO KK 

0a ++ + + 0/+ ++ + + 0/- 0/- 0/- + + + + 

0b + + + 0/+ ++ 0 ++ 0 0 0 0 0 0 0 

0c 0 + + 0/+ + + + +/- - +/- + + + + 

0d 0/- 0 + ++ + ++ + 0 0 0 0 0 0 0 

1a + 0/+ + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + + 

1b + 0/+ + + ++ ++ ++ 0 0 0 + + + + 

2a + 0/+ + 0/+ + ++ + 0 0 0 0 0 0 0 

4a ++ + ++ + 0 + 0 - - - 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

4b + 0/+ + + + + + + - + 0/- 0 0/- 0/- 

                                                           
60

 TEV – transporto ekonominė veikla, DR – darbo rinka, IA – inžinerinė aplinka, FI/EG – finansiniai ištekliai / ekonominė gerovė. 
61

 MOB – mobilumas, ŽSG – žmonių sveikata ir gerovė, UA – urbanistinė aplinka. 
62

 KP – kraštovaizdis ir paveldas, NBBĮ – natūralios buveinės ir biologinė įvairovė, ANGI – atsinaujinantys ir neatsinaujinantys 
gamtos ištekliai. 
63

 VK – vandens kokybė, D – dirvožemis, AO – aplinkos oras, KK – klimato kaita. 
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LENTELĖ 20: SUSISIEKIMO SISTEMOS TEMOS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS 

TIKSLO NR. VERTINIMO APRAŠYMAI 

0a TIKSLAS | Pagrindinis susisiekimo sistemos ir jos sudėtinių dalių efektyvumo siekis – sinergija, 
multimodalumas, užtikrinantis nepertraukiamą junglumą (angl. connectivity) tarp miestų, regionų, 
šalių per racionaliai išdėstytus susisiekimo objektus (uostus, stotis, logistikos centrus, traukos 
objektus) ir efektyvius ryšius tarp jų (tame tarpe per išmaniųjų transporto sprendinių ir kt. 
organizacines / vadybines priemones ir paslaugas). 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Gera susisiekimo sistema didina gyventojų judumą, 
plečia tarptautinį bendradarbiavimą ir turizmą, gerina verslo sąlygas ir skatina jo plėtrą

64
. I-ojoje 

alternatyvoje tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) TEV, nes vidutinio lygio 
efektyvumo paslaugos visoje Lietuvoje užtikrintų sinergiją tarp įvairių transporto rūšių, efektyvaus 
viešojo ir bevariklio transporto tinklo bei paslaugų tarp lokalių centrų ir pagrindinių regioninių 
urbanistinių centrų. Visa tai skatintų keleivių ir krovinių mobilumą. II-ojoje alternatyvoje tarp 
prioritetinių urbanistinių centrų partnerysčių papildomai vystomos aukšto efektyvumo mobilumo 
paslaugos, kurios užtikrins didesnį multimodalumą ir intermodalumą taikant mažesnių išteklių 
reikalaujančias organizacines / vadybines priemones. Šiose zonose bus ir partnerystės tarp miestų, 
todėl susisiekimo sinergija ir junglumas skatins didelį transporto priemonių intensyvumą. II-osios 
alternatyvos įgyvendinimo atveju numatomos didelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (++) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Tiek vienos, tiek kitos alternatyvos įgyvendinimo atveju numatomos nedidelio 
reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) DR. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą junglumą tarp miestų, 
regionų, šalių per racionaliai išdėstytus susisiekimo objektus ir efektyvius ryšius tarp jų tikėtina, kad 
reikės papildomos darbo jėgos, tačiau jos paklausa nebus tokia didelė dėl diegiamų išmanių 
sprendimų transporto srityje (pvz., ITS, savivaldžių, automatizuoto transporto paslaugų 
operavimas, išmanaus eismo organizavimas, kt.).  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Tiek vienos, tiek kitos alternatyvos atveju numatytos investicijos į 
infrastruktūrą. I-osios alternatyvos atveju visų centrų tarpusavio jungtys ir ryšiai užtikrinami 7 
nacionalinės reikšmės, 9 regioninės reikšmės susisiekimo koridoriais bei 2 rekreaciniais-regioninės 
reikšmės susisiekimo koridoriais. Siūlomos 2 kokybinių lygių mobilumo paslaugos: 10 vidutinio lygio 
(efektyvumo) mobilumo zonų bei “privežamųjų paslaugų” (mobilumo kaip teisės) zona. II-osios 
alternatyvos atveju visų centrų tarpusavio jungtys ir ryšiai užtikrinami 4 nacionalinės reikšmės, 10 
regioninės reikšmės susisiekimo koridoriais bei 2 rekreaciniais-regioninės reikšmės susisiekimo 
koridoriais. Siūlomos 3 kokybinių lygių mobilumo paslaugos: 5 aukšto lygio (efektyvumo) mobilumo 
zonos, 8 vidutinio lygio (efektyvumo) mobilumo zonos bei “privežamųjų paslaugų” (mobilumo kaip 
teisės) zona. Tiek vienos, tiek kitos alternatyvos įgyvendinimo atveju numatytos investicijos į 
infrastruktūrą, tik II-osios alternatyvos atveju netenka prasmės kai kurių regioninės reikšmės 
koridorių infrastruktūrinis stiprinimas, kadangi tą patį rezultatą (aukštą žmonių ir prekių mobilumo 
lygį) įmanoma pasiekti mažesnių išteklių reikalaujančiomis organizacinėmis priemonėms. II-osios 
alternatyvos atveju investicijos į infrastruktūrą panaudojamos efektyviau, be to, papildomai 
siūlomos aukšto efektyvumo mobilumo paslaugos didelėje Lietuvos dalyje, todėl tikėtinos mažo 
reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) IA (I-os alternatyvos atveju tikėtinos mažo reikšmingumo 
teigiamos pasekmės, nors ir bus daugiau infrastruktūros, bet ji išnaudojama bus ne taip efektyviai ir 
intensyviai, nes numatomos vidutinio lygio mobilumo zonos visoje Lietuvoje tolygiai (+) IA).  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Kasmet vidutiniškai 30 % transporto 
sektoriaus pajamų gaunama iš krovinių tvarkymo, sandėliavimo ir logistikos operacijų

65
. Tai rodo, 

kad pajamos gaunamos ne tik iš vežimo, bet ir už šalyje sukurtas papildomas paslaugas. Tokie 
teritoriniai ekonominės aplinkos gerinimo įrankiai, kaip laisvosios ekonominės zonos pramonės ar 

                                                           

64
 Lietuvos susisiekimo ministerija, Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programa, II skyrius, 6 

pastraipa, žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 6 d., https://sumin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/nacionaline-susisiekimo-
pletros-2014-2022-metu-programa. 
65

 Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programa, patvirtinta 2013 m. gruodžio 18 d. LR Vyriausybės 

nutarimu Nr. 1253, žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 6 d., 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463278?jfwid=rivwzvpvg. 

https://sumin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/nacionaline-susisiekimo-pletros-2014-2022-metu-programa
https://sumin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/nacionaline-susisiekimo-pletros-2014-2022-metu-programa
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463278?jfwid=rivwzvpvg
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TIKSLO NR. VERTINIMO APRAŠYMAI 
paslaugų parkai, viešieji logistikos centrai, aukšto efektyvumo mobilumo paslaugos, užtikrinančios 
krovinių logistikos sistemos sudėtinių dalių junglumą, numatytos tiek vienos, tiek kitos alternatyvos 
atveju, tačiau II-osios alternatyvos atveju visoje Lietuvoje teritorijoje atsiranda papildoma 
ekonominė partnerysčių generuojama nauda, prioritetą teikiant mobilumo ir paslaugų teikimo 
vystymo partnerystėms. I-osios alternatyvos atveju kuriant tik tolygumu grindžiamą naują 
infrastruktūrinę pasiūlą visuomet išlieka rizika, kad investicijos bus nerentabilios, todėl I-osios 
alternatyvos konceptualiųjų sprendinių įgyvendinimo pasekmės FI / EG gali būti tiek teigiamos, tiek 
neigiamos (+/-). II-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju aukštą prekių mobilumo lygį įmanoma 
pasiekti mažesnių resursų reikalaujančiomis organizacinėmis priemonėmis, todėl tikėtina, kad 
investicijos atsipirks ir dėl partnerysčių generuojamos ekonominės naudos ilgalaikėje 
perspektyvoje. Be to, aukšto mobilumo zonos bus partnerysčių teritorijoje, kas padidins eismo 
intensyvumą šioje teritorijoje. Dėl to infrastruktūros atsipirkimas bus didesnis. II-osios alternatyvos 
atveju pasekmės nenumatomos arba bus patiriamos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės FI / 
EG (0/+). Be to, abiejų alternatyvų atveju įgyvendinimo atveju, gaunama netiesioginė ekonominė 
nauda dėl oro taršos sumažėjimo ir nelaimingų atsitikimų bei žūčių keliuose skaičiaus mažėjimo.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Ateities mobilumo pagrindas – sistemų, sistemos sudedamųjų dalių, 
susisiekimo priemonių tarpusavio junglumas, dalijimosi priemonių tinklų geografija ir daiktų 
internetas (angl. Internet of things (IoT))

66
. Šių priemonių kompleksas leis susisiekimo (mobilumo) 

sistemai veikti efektyviau, suteiks daugiau komforto visuomenei realizuojant savo poreikius ir 
sudarys prielaidas aplinkos komponentų būklės gerėjimui. Abiejų alternatyvų atveju yra 
numatomas junglumas tarp susisiekimo objektų ir sistemų, tačiau I-osios alternatyvos atveju tai bus 
užtikrinama organizuojant vidutinio efektyvumo mobilumo paslaugas (10 zonų), o II-ojoje vidutinio 
(8 zonos) ir aukšto efektyvumo mobilumo (5 zonos) paslaugas. Šiuo aspektu esminis skirtumas tarp 
šių paslaugų pasireiškia per hierarchinį tinklą: aukšto efektyvumo mobilumo paslaugų atveju 
numatomas tarptautinių susisiekimo objektų junglumas tarpusavyje ir su vietinio susisiekimo 
sistemomis, o vidutinio – regioninių susisiekimo objektų (stočių) junglumas su jų įtakos/traukos 
zonoje esančiomis vietinio susisiekimo sistemomis. I-osios alternatyvos atveju tikėtinos nedidelio 
reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) MOB. II-osios alternatyvos atveju šios paslaugos bus 
teikiamos aukštesniu lygiu, pasireiškiančiu platesne susisiekimo objektų integracija ir junglumu. 
Didesnei gyventojų daliai bus suteiktos aukštesnės kokybės paslaugos, todėl tikėtinos reikšmingos 
teigiamos pasekmės (++) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Taikomi multimodalumo principai, užtikrinantys 
nepertraukiamą junglumą tarp miestų, regionų ir šalių, žmonių sveikatai ir gerovei turėtų teigiamų 
nedidelio reikšmingumo pasekmių (+). Multimodalumo ir junglumo principai gerina aplinkos 
komponentų būklę, didina keliavimo komfortą ir patogumą, sudaro sąlygas žmonėms naudotis 
kokybiškomis paslaugomis šalies teritorijoje. Esminių skirtumų tarp alternatyvų šiuo aspektu nėra, 
kadangi pagrindiniai multimodalumo centrai, tikėtina, bus vystomi pagrindiniuose urbanistiniuose 
centruose. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | I-osios alternatyvos atveju multimodalumas ir sinergija bei 
nepertraukiamas junglumas tarp miestų ir regionų sprendžiamas organizuojant vidutinio 
efektyvumo mobilumo paslaugas, o II-osios alternatyvos atveju per vidutinio ir aukšto efektyvumo 
mobilumo paslaugas. II-osios alternatyvos atveju taip pat yra labiau akcentuojamos organizacinės ir 
vadybinės priemonės, todėl nenumatoma reikšmingų fizinių urbanistinės aplinkos pokyčių. Šio 
tikslo įgyvendinimas UA komponento kontekste pasireikš per augantį urbanistinių centrų 
gyvybingumą, todėl numatomos nedidelio reikšmingumo pasekmės (+) UA. Pagrindiniai aukšto 
multimodalumo centrai abiejų alternatyvų atveju numatomi tuose pačiuose miestuose, todėl 

                                                           

66
 McKinsey & Company, Inc. and Bloomberg New Energy Finance, An integrated perspective on the future of 

mobility, 2016 m., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 8 d., 
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/sustainability/our%20insights/an%20integra
ted%20perspective%20on%20the%20future%20of%20mobility/an-integrated-perspective-on-the-future-of-
mobility.ashx 
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reikšmingų skirtumų tarp abiejų alternatyvų šiame kontekste tikėtina nebus. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Susisiekimo sistemos 
efektyvumas, sinergija, multimodalumas neturės tiesioginio reikšmingo poveikio gamtinės aplinkos 
komponentams (0) abiejų alternatyvų atveju. Stiprinant susisiekimo infrastruktūrą esamuose 
urbanistiniuose centruose neturėtų būti reikšmingo poveikio kraštovaizdžiui (KP), natūralioms 
buveinėms ir bioįvairovei (NBBĮ) bei atsinaujinantiems/ neatsinaujinantiems gamtos ištekliams 
(ANGI). Tačiau racionalus susisiekimo objektų išdėstymas kuriant naujus logistikos centrus bei 
abejose alternatyvose planuojami 3 nauji susisiekimo infrastruktūros objektai (Rail Baltica 
projektas, naujas oro uostas, giliavandenis išorinis jūrų uostas), nors ir lokaliai, gali neigiamai 
paveikti gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) komponentus. Bendras tikslo vertinimas – neigiamos 
mažai reikšmingos ir nereikšmingos pasekmės (-/0) KP, NBBĮ, ANGI. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Dėl 
transporto sistemų visuomenė gali patirti įvairių išlaidų, ypač dėl oro ir triukšmo taršos, šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijų, kraštovaizdžio fragmentacijos. Sumažinti žalingą transporto poveikį 
sveikatai ir aplinkai galima trimis būdais: vengiant nereikalingo transporto, keičiant būtinąjį 
transportą iš aplinkai kenksmingo į ekologiškesnį ir gerinant visų rūšių transporto ekologiškumą, 
įskaitant efektyvų infrastruktūros naudojimą. Susisiekimo sistemos infrastruktūra kuriant didesnę 
susisiekimo būdų ir krovinių pervežimo integraciją, taikant multimodalumo ir intermodalumo 
principus galimas teigiamas (+) poveikis visiems aplinkos elementams, ypač aplinkos oro kokybei ir 
klimatui abiejų alternatyvų atveju. 

0b TIKSLAS | Išlaikyti jungčių tarptautinį reikšmingumą ir visose pagrindinėse tarptautinėse jungtyse 
užtikrinti atitiktį tarptautiniams standartams. Užtikrinti nacionalinio lygmens susisiekimo paslaugas 
teikiančių centrų junglumą su tarptautines susisiekimo paslaugas teikiančiais centrais bei jungtimis 
su kaimyninėmis šalimis.  

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | I-ojoje alternatyvoje tarptautinio lygmens susisiekimo 
paslaugas teikiančių urbanistinių centrų (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos) bei nacionalinio lygmens 
susisiekimo paslaugas teikiančių miestų (Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės) junglumas užtikrinamas 
tarptautinio lygmens ir nacionalinio lygmens susisiekimo koridoriais (Baltarusijos siena-Vilnius-
Kaunas / Šiauliai-Klaipėda-Baltijos jūros regionas, Latvijos siena-Panevėžys-Kaunas / Vilnius-
Marijampolė / Kybartai-Lenkijos / Rusijos Federacijos siena).

67
 Šiais koridoriais būtų užtikrinami 

ryšiai su visomis kaimyninėmis valstybėmis (Latvija, Baltarusija, Lenkija, Rusija). Be to, Europos 
Komisijos ambicija – įrengti 5G tarptautinius koridorius, kuriuose transporto priemonės galėtų 
fiziškai judėti per sienas ir 5G ryšio pagalba būtų galima automatizuoti važiavimą automobiliais

68
. 

Regioninio lygmens susisiekimo paslaugas teikiančių centrų, nepatenkančių į tarptautinio lygmens 
koridorius (Utenos, Alytaus), junglumas su aukštesnio lygmens paslaugas teikiančiais centrais 
užtikrinamas nacionalinio lygmens susisiekimo koridoriais

69
. Numatomos mažo reikšmingumo 

teigiamos pasekmės (+) TEV, nes tai užtikrins sklandų tranzito krovinių judėjimą Vakarų-Rytų ir 
Rytų-Vakarų kryptimis

70
. II-ojoje alternatyvoje numatytas toks pats tarptautinio lygmens 

susisiekimo paslaugų užtikrinimas, tačiau regioniniu lygmeniu Utenos ryšiams su Vilniaus ir Kauno 
miestais bei Alytaus su Kauno miestu formuojami regioninio lygmens koridoriai. Šiuo modeliu yra 

                                                           

67
 TAEM URBANISTAI UAB, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Erdvinio vystymo ir funkcinių prioritetų 

alternatyvos. I-oji alternatyva. 2019 m., 113 psl., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 6 d. 
68

 Europos Komisija, Cross-border corridors for Connected and Automated Mobility (CAM), žiūrėta 2019 m. 

rugpjūčio 22 d., 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cross-border-corridors-connected-and-automated-mobility-cam. 
69

 ibid. 
70

 ibid. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cross-border-corridors-connected-and-automated-mobility-cam
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akcentuojama partnerysčių per susisiekimo sistemą teikiama nauda, kadangi tiek Alytus, tiek Utena 
patektų į aukšto efektyvumo mobilumo zonas, kur funkcinių ryšių užtikrinimas būtų sprendžiamas 
labiau per vadybines, ne infrastruktūrines priemones. Nors II-osios alternatyvos atveju nacionalinių 
koridorių skaičius mažėja, tačiau centrų tarpusavio jungtys ir ryšiai užtikrinami per vadybines / 
organizacines priemones, todėl tikėtinos tokios pačios mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) 
TEV, kaip ir I-osios alternatyvos atveju.  

DR (DARBO RINKA) | Tiek vienos, tiek kitos alternatyvos įgyvendinimo atveju numatomos nedidelio 
reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) DR. Siekiant pagrindinių ambicijų tarptautinėje erdvėje, 
kurios susijusios su keleivių ir krovinių logistika, kad šalis taptų lydere Baltijos šalyse pervežant 
keleivius ir krovinius, tai turės teigiamos įtakos transporto srityje dirbančių darbuotojų paklausai.  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | I-osios alternatyvos atveju visų susisiekimo paslaugos centrų junglumui 
bei kokybės užtikrinimui šalyje ir į išorę turi būti palaikoma ir kuriama nauja infrastruktūra, ypač 
siekiant multimodalumo bei alternatyvių kelių sausumos ir jūros transportu. Šia koncepcijos 
alternatyva užtikrinamas per eilę metų įvykusių procesų tęstinumas, išnaudojant esamą 
infrastruktūrą, atstovaujančią šalies tarptautiškumą Europoje ir pasaulyje, tuo pačiu kuriant naują 
infrastruktūrinę pasiūlą dalies urbanistinių centrų savarankiškumui. Kaip ir I-ojoje koncepcijos 
alternatyvoje, taip ir II-ojoje formuojama susisiekimo sistema, užtikrinanti visų urbanistinių centrų 
tarpusavio junglumą bei ryšius su visomis kaimyninėmis valstybėmis, išnaudojant esamą 
infrastruktūrą. II-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju dalis infrastruktūrinių sprendimų 
(atsisakoma 3-ijų nacionalinės reikšmės koridorių) pakeičiami organizacinėmis / vadybinėmis 
priemonėmis, todėl II-osios alternatyvos atveju investicijos į infrastruktūrą panaudojamos 
efektyviau, be to, papildomai siūlomos aukšto efektyvumo mobilumo paslaugos didelėje Lietuvos 
dalyje, todėl tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) IA (I-osios alternatyvos atveju 
tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės, nors ir bus daugiau infrastruktūros, bet ji 
išnaudojama bus ne taip efektyviai ir intensyviai, nes numatomos vidutinio lygio mobilumo zonos 
visoje Lietuvoje tolygiai (+) IA). Abiejų alternatyvų atveju turės būti užtikrinami aukštos kokybės 
kelių standartai. Aukštos kokybės keliai – keliai, kurie yra svarbūs tolimojo susisiekimo krovininio ir 
keleivinio transporto eismui ir kurie jungia pagrindinius miestų ir ekonominius centrus, sujungia su 
kitų rūšių transportu, taip pat kalnuotus, nutolusius, prieigos prie jūros neturinčius ir periferinius 
NUTS 2 regionus sujungia su centriniais Europos Sąjungos regionais

71
. Siekiant užtikrinti saugų ir 

patikimą eismą, atliekama tinkama tų kelių techninė priežiūra.  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Remiantis Lietuvos valstybės ilgalaikės 
raidos strategija, prioritetas teikiamas rekonstravimui ir modernizavimui tų transporto 
infrastruktūros objektų, kurie sutampa su Europos Komisijos nustatytomis svarbiausiomis 
perspektyvinėmis ES transporto tinklo sudedamosiomis dalimis

72
. Pirmiausia turi būti gerinama 

kelių infrastruktūra tarptautiniuose koridoriuose. Geras kelių tinklas yra regioninės plėtros 
pagrindas, o jungtys su TEN-T yra svarbus regionų centrų ekonomikos augimo pagrindas. 
Gyventojų, gyvenančių regionuose, judumui ir transporto paslaugų prieinamumui būtina tęsti TEN-
T privažiuojamųjų kelių modernizavimą, trūkstamų jungčių plėtrą. Kita vertus, infrastruktūros plėtra 
skatina ekonominę plėtrą

73
. Tačiau kuriant tik tolygumu grindžiamą naują infrastruktūrinę pasiūlą 

visuomet išlieka rizika, kad investicijos bus nerentabilios. Todėl I-osios alternatyvos įgyvendinimo 
atveju tikėtinos tiek teigiamos, tiek neigiamos (+/-) pasekmės FI / EG. II-osios alternatyvos 
įgyvendinimo atveju aukštą prekių mobilumo lygį įmanoma pasiekti mažesnių išteklių 
reikalaujančiomis organizacinėmis priemonėmis, todėl tikėtina, kad investicijos gali atsipirkti ir dėl 

                                                           

71
 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013, dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo 

plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES, 2013 m., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 22 d., 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1315&from=LT. 
72

 TAEM URBANISTAI UAB, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Esamos būklės analizė, Susisiekimo 

sistemos, 2019 m., 518 psl., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 d., 
https://drive.google.com/file/d/1rR9dsDlP4bXM419uCH7USOR5DXIruSCw/view. 
73

 Lietuvos susisiekimo ministerija, Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014 – 2015 metų programa, II skyrius, 6 

pastraipa, žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 6 d., 
https://sumin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/nacionaline-susisiekimo-pletros-2014-2022-metu-programa. 

https://drive.google.com/file/d/1rR9dsDlP4bXM419uCH7USOR5DXIruSCw/view
https://sumin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/nacionaline-susisiekimo-pletros-2014-2022-metu-programa
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partnerysčių generuojamos ekonominės naudos ilgalaikėje perspektyvoje. Todėl nenumatoma jokių 
pasekmių arba numatomos nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmės FI / EG (0/+).  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Abiejų alternatyvų atveju tarptautinių jungčių reikšmingumo užtikrinimas 
traktuotinas vienodai. I-osios alternatyvos atveju visų centrų tarpusavio jungtys ir ryšiai užtikrinami 
7 nacionalinės reikšmės, 9 regioninės ir 2 rekreaciniais-regioninės reikšmės susisiekimo koridoriais. 
II-osios alternatyvos atveju jungtys ir ryšiai užtikrinami 4 nacionalinės, 10 regioninės reikšmės ir 2 
rekreaciniais-regioninės reikšmės susisiekimo koridoriais. II-osios alternatyvos atveju Utenos ir 
Alytaus pasiekiamumui formuojami regioninės reikšmės koridoriai, kurių ryšių užtikrinamas būtų 
sprendžiamas per vadybines, ne infrastruktūrines priemones (kaip I-ojoje alternatyvoje). II-ojoje 
alternatyvoje taip pat atsisakoma regioninės reikšmės koridoriaus su Latvija per Biržus, kadangi dėl 
Biržų-Rokiškio-Panevėžio partnerystės šie ryšiai būtų užtikrinami per Panevėžį (tarptautinį 
koridorių). I-osios alternatyvos atveju ryšių užtikrinimas numatomas labiau taikant kietąsias 
priemones, o II-ojoje – vadybines / organizacines. Tikėtina, kad II-osios alternatyvos atveju sistema 
būtų dinamiškesnė ir gebėtų labiau prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų. I-osios alternatyvos atveju 
tarpusavio centrų junglumas būtų organizuojamas per vidutinio efektyvumo mobilumo paketus, 
todėl tikėtinos nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmes (+) MOB. II-osios alternatyvos atveju 
junglumas būtų organizuojamas per vidutinio ir aukšto efektyvumo mobilumo paketus, o tai 
tikėtina sąlygotų didelio reikšmingumo teigiamas pasekmės mobilumui (++). 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Nenumatoma nei teigiamų, nei neigiamų tiesioginių 
reikšmingų pasekmių (0). 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Tarptautinių jungčių reikšmingumas ir tarptautinių standartų 
atitikimas gerins tarptautinių ir nacionalinių urbanistinių centrų pasiekiamumą bei matomumą 
globaliame kontekste. Tam pasitarnaus abiejų alternatyvų atveju numatomos urbanistinių centrų 
partnerystės teikiant tarptautinio lygmens paslaugas. Nacionalinių ir tarptautinių centrų junglumas 
sudarys prielaidas urbanistinės aplinkos gyvybingumui. I-osios alternatyvos atveju junglumas 
numatomas per vidutinio efektyvumo mobilumo paslaugas ir funkcinius ryšius, o II-osios 
alternatyvos atveju per vidutinio ir aukšto efektyvumo mobilumo paslaugas, akcentuojant 
partnerystės per susisiekimo sistemą teikiama naudą. II-osios alternatyvos atveju plačiau bus 
taikomos vadybinės / organizacinės priemonės. Tam tikra prasme, II-osios alternatyvos atveju 
susisiekimo ir urbanistinė sistema bus dinamiškesnė. Įvertinant aukščiau išdėstytus argumentus, 
tikėtina, kad I-osios alternatyvos atveju bus nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) UA, o 
II-osios tikėtinos reikšmingos teigiamos pasekmės (++) UA. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Nenumatoma nei teigiamų, nei 
neigiamų tiesioginių reikšmingų pasekmių (0). Galimos nereikšmingos lokalios pasekmės kuriant 
naujus susisiekimo infrastruktūros objektus ar stiprinant esamus. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | 
Galimos nereikšmingos lokalios pasekmės (0) kuriant naujus susisiekimo infrastruktūros objektus ar 
stiprinant esamus abiejų alternatyvų atveju. 

0c TIKSLAS | Stiprinamas rekreaciniais ištekliais pasižyminčių teritorijų pasiekiamumas ir didinamas 
rekreacinis potencialas, įgyvendinant susisiekimo priemones pačiose teritorijose.  

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nors įgyvendinant II-ąją alternatyvą tarptautinės 
svarbos rekreacinių jungčių sistema papildoma trimis papildomomis tarpvalstybinės svarbos 
rekreacinio pobūdžio jungtimis, o rekreacijos aptarnavimo centrų sistema papildoma 2 nacionalinės 
ir 2 regioninės svarbos rekreacijos aptarnavimo centrais, tačiau susisiekimo priemonės pačiose 
teritorijose turi sudaryti prielaidas ir sąlygas darniai kelionių struktūrai, t.y. generuoti trumpas, 
pėsčiomis arba bemotoriu transportu atliekamas keliones, todėl nei vienos alternatyvos 
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įgyvendinimo atveju reikšmingų pasekmių (0) TEV nebus.  

DR (DARBO RINKA) | I-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju išlaikoma ir toliau vystoma tik šiuo 
metu esamų nacionalinės ir regioninės svarbos rekreacijos aptarnavimo centrų sistema, išlaikoma ir 
formuojama tik tarptautinės svarbos rekreacinių jungčių sistema rytinėje ir vakarinėje LR teritorijos 
dalyje. Tikėtina, kad reikšmingų pasekmių (0) DR nebus. Įgyvendinant II-ąją alternatyvą, 
tarptautinės svarbos rekreacinių jungčių sistema papildoma trimis papildomomis tarpvalstybinės 
svarbos rekreacinio pobūdžio jungtimis, be to, rekreacijos aptarnavimo centrų sistema papildoma 2 
nacionalinės ir 2 regioninės svarbos rekreacijos aptarnavimo centrais (Birštonu ir Neringa bei 
Kėdainiais ir Molėtais). Tarptautinės svarbos rekreacinių jungčių bei rekreacijos aptarnavimo centrų 
sistemų vystymas tikėtina turės mažo reikšmingumo teigiamas pasekmes (+) DR.  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Įgyvendinant I-ąją alternatyvą, išlaikomas ir vystomas esamas 
rekreaciniais ištekliais pasižyminčių teritorijų pasiekiamumas ir jų rekreacinis potencialas. Tikėtinos 
nereikšmingos arba mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) IA. Įgyvendinant II-ąją 
alternatyvą, dėl papildomai kuriamo ir vystomo rekreacinio potencialo tikėtinos mažai reikšmingos 
pasekmės (+) IA.  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | I-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju 
išlaikoma ir vystoma tik šiuo metu esamų rekreacijos aptarnavimo centrų bei jungčių sistema, todėl 
reikšmingų pasekmių FI / EG nebus (0). II-osios alternatyvos atveju kuriant papildomas rekreacijos 
aptarnavimo centrų bei jungčių sistemas, bus patiriamos papildomos investicijos, tačiau tikėtina, 
kad naujose teritorijose išaugę turizmo srautai generuos papildomas pajamas, todėl numatomos 
nereikšmingos arba mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) FI / EG.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Vietinio turizmo skatinimas didinant rekreacinių teritorijų potencialą ir 
pasiekiamumą, įgyvendinant susisiekimo priemones pačiose teritorijose teigiamai veikia mobilumą. 
Tikėtina, kad rekreacinėse teritorijose vystant susisiekimo priemones bus akcentuojama pėsčiųjų – 
dviračių infrastruktūra, o tai sudaro prielaidas aktyviam laisvalaikiui, darnesnei kelionių struktūrai 
formuotis, kuriama alternatyva automobiliui. Tikėtinos nedidelio reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (+) MOB, kadangi nėra susijusios su kasdienių susisiekimo poreikių tenkinimu. Pasekmės 
nenumatomos abiejų alternatyvų atveju. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Vietinio turizmo skatinimas didinant rekreacinių teritorijų 
potencialą ir pasiekiamumą sudaro prielaidas aktyviam laisvalaikiui. Aktyvus laisvalaikis teigiamai 
veikia žmonių sveikatą, tačiau turizmas ir rekreacija yra „paslaugos“, kuriomis naudojamasi labiau 
periodiškai nei kasdien, todėl numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės ŽSG (+). 
Pasekmės numatomos abiejų alternatyvų atveju. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Tiek pirmoje, tiek antroje koncepcijos alternatyvose regioninio 
lygmens koridoriams priskiriami rekreacinio potencialo koridoriai – Palanga-Klaipėda-Šilutė-
Jurbarkas-Birštonas-Druskininkai-Baltarusijos siena-Druskininkai-Varėna-Trakai-Vilnius-Ignalina-
Zarasai-Latvijos siena (2 rekreacinės-regioninės reikšmės susisiekimo koridoriai). II-ojoje 
alternatyvoje siūlomos urbanistinių centrų partnerystės, viena jų yra Vilniaus-Utenos-Ukmergės-
prioritetas teikiamas mobilumo, paslaugų teikimo, rekreacijos ir turizmo partnerystėms. Šis 
sprendinys tikėtina turės teigiamą poveikį urbanistinei aplinkai (UA) šiame regione, kadangi 
regionui, kuriame esančių gyvenamųjų vietovių demografinių rodiklių tendencijos yra neigiamos, 
būtų priskiriama tam tikra specializacija ir prioritetinė vystymo kryptis, o remiantis esamos būklės 
analize, centrų, kurie turi specializaciją, vystymosi rodikliai būna geresni, tikėtina, tai pagerintų ir 
minėtų urbanistinių centrų gyvybingumą. II-osios alternatyvos atveju rekreacijos aptarnavimo 
sistema papildoma 2 nacionalinės (Birštonas ir Neringa) ir 2 regioninės svarbos (Kėdainiai ir 
Molėtai) rekreacijos ir turizmo centrais, todėl stiprinant šių urbanistinių centrų pasiekiamumą, bei 
įgyvendinant susisiekimo priemones miestuose tikėtinos teigiamos (+) pasekmės UA dėl augančio 
lankytojų skaičiaus, gyvybingumo, galimos rekreacinės infrastruktūros plėtros. I-osios alternatyvos 
atveju nenumatomos tiek teigiamos, tiek neigiamos reikšmingos pasekmės, arba nežymios 
teigiamos pasekmės (0/+) UA rekreaciniais ištekliais pasižyminčiose teritorijose įgyvendinant 
susisiekimo priemones. 
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GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Teritorijos pasižyminčios 
rekreaciniais ištekliais paprastai yra gamtiškai vertingos ir saugomos. Beveik visi labiausiai lankomi 
objektai Lietuvoje yra saugomose teritorijose. Jos kasmet vis labiau lankomos, didėja ir jų apkrova. 
Labiausiai poilsiautojų padaugėja vasaros sezono metu valstybiniuose parkuose, kuriuose saugomas 
pajūrio ir ežeringas kraštovaizdis. Didelės rekreacinės apkrovos neigiamai veikia ne tik biologinę 
įvairovę, buveines, bet ir kraštovaizdį ar paveldo vertybes. Įrengiant rekreacinę infrastruktūrą 
galima reguliuoti poilsiautojų, turistų srautus, pritaikyti gamtines, kultūrines teritorijas lankymui, 
pažinimui nepažeidžiant kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo vertybių. 
Stiprinant rekreaciniais ištekliais pasižyminčių teritorijų pasiekiamumą sudaromos sąlygos 
rekreacijai, pažintiniam turizmui vystyti, propaguojamos Lietuvos regionų etnokultūros tradicijos, 
plėtojamas aplinkosauginis švietimas ir kt. Numatomos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės 
(+/-) KP ir ANGI ir neigiamos pasekmės (-) NBBĮ abiejų alternatyvų atveju. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | I-osios 
alternatyvos atveju, išlaikant ir vystant esamas rekreaciniais ištekliais pasižyminčių teritorijų 
pasiekiamumą ir jų rekreacinį potencialą, nenumatomos pasekmės aplinkos komponentams (0). II-
osios alternatyvoje atveju atskirų teritorijų rekreacinio potencialo didinimas ir šių teritorijų 
pasiekiamumo stiprinimas gali turėti teigiamų pasekmių (+) aplinkos komponentams sumažinant ir 
išskaidant lankytojų srautus labiausiai apkrautose rekreacinėse teritorijose. Rekreacijos objektai 
gali daug našiau veikti, kai jie sujungti geru susisiekimo tinklu ir technine infrastruktūra. Tokiame 
tinkle labai palanku plėtoti ekologišką rekreaciją pėsčiomis, dviračiais, vandens telkiniais ir pan.  

0d TIKSLAS | Užtikrinti eismo saugos ir saugumo priemonių diegimą, leisiantį pasiekti, kad šalyje 
autoįvykiuose nebūtų žūstančių. Užtikrinti, kad susisiekimo infrastruktūra būtų pritaikyta 
specialiųjų poreikių turintiems žmonių (toliau – SPTŽ) poreikiams. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Dėl įgyvendinamų saugos priemonių būtų mažinamas 
važiavimo greitis arba atsirastų kiti ribojimai, kurie turėtų neigiamą įtaką transporto sektoriaus 
ekonomikai. Nenumatomos reikšmingos pasekmės arba numatomos mažai reikšmingos neigiamos 
pasekmės (0/-) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Investicijų į inžinerinę aplinką poreikis susisiekimo sistemai augs, 
ypatingas dėmesys bus skiriamas eismo saugos infrastruktūrai ir jos pritaikymui SPTŽ poreikiams . 
Todėl bus būtina tęsti ES transeuropinio transporto tinklo (toliau – TEN-T) kelių ir jų 
privažiuojamųjų kelių modernizavimą, kad būtų užtikrinamos principinės TEN-T gairių nuostatos dėl 
saugaus ir sklandaus susisiekimo. Numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Pagal Lietuvos kelių direkcijos turimą 
informaciją

74
, 2018 m. žala Lietuvos ekonomikai dėl įskaitinių eismo įvykių siekė 271,51 mln. EUR. 

Baltojoje knygoje numatytas tikslas – iki 2050 m. užtikrinti beveik visišką kelių saugą. Sauga turi būti 
užtikrinama tiek vadybinėmis priemonėmis (pvz,. policijos pareigūnų skaičius, kurie prižiūrėtų 
kelius), tiek technologinėmis priemonėmis (ITS, sektoriniai greičio matuokliai). Svarbiausios iš 
planuojamų saugos priemonių – efektyvios inžinerinės ir intelektinės saugaus eismo priemonės. 
Įrengiant saugias žiedines sankryžas, žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius sumažėtų iki 95 %. Numatomos 
trumpalaikės neigiamos pasekmės dėl investicijų į eismo saugumo infrastruktūrą, bet įgyvendinus 
Baltosios knygos

75
 tikslą, jog iki 2050 m. bus užtikrinta beveik visiška kelių sauga, ekonominė nauda 

                                                           

74
 įskaitinių eismo įvykių statistika Lietuvoje, 2015–2018 m. 

75
 Baltoji knyga, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN
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iš sužalojimų ir žūčių sustabdymo atsvers kaštus. Remiantis Centrinės Projektų Valdymo Agentūros 
metodika numatoma, kad statistinio gyvenimo vertė Lietuvoje 2019 m. yra 493 tūkst. EUR

76
. Abiejų 

alternatyvų atveju numatomas didelio reikšmingumo teigiamos reikšmingos pasekmės (++) FI / EG.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Siekiant apsaugoti jautriausius eismo dalyvius – pėsčiuosius ir dviratininkus 
yra vystoma jiems pritaikyta infrastruktūra. Tai gali sąlygoti netiesioginių mažo reikšmingumo 
pasekmių mobilumui (+), kadangi būtų sudarytos sąlygos alternatyviam susisiekimo būdui. 
Susisiekimo infrastruktūra, pritaikyta SPTŽ poreikiams, pagerintų gyvenamosios vietovės būklę, 
susisiekimo objektų pasiekiamumą. Apibendrinant, šio tikslo įgyvendinimas tikėtina sąlygotų 
nedidelio reikšmingumo teigiamų pasekmių mobilumui (+). Eismo saugumo priemonių diegimas yra 
numatytas abiejų alternatyvų atveju, todėl pasekmės numatomos abiem atvejais. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Pastaruosius dešimtmečius nuosekliai diegiamos eismo 
saugos ir saugumo priemonės davė ženklių rezultatų – eismo įvykių ir žuvusių eismo įvykiuose 
skaičiai sumažėjo dvigubai. Abiejų alternatyvų atveju numatoma ir toliau diegti eismo saugumo 
priemones, kurios žmonių sveikatai ir gerovei sąlygos ilgalaikes didelio reikšmingumo pasekmes 
(++). Vystantis pėsčiųjų ir bevariklio transporto infrastruktūrai, keičiantis visuomenės keliavimo 
įpročiams turi būti aktyviau diegiamos eismo saugumo priemonės, nukreiptos į jautriausius eismo 
dalyvius – pėsčiuosius, dviratininkus ir kt. Senėjančios visuomenės akivaizdoje ypatingai svarbus 
tampa infrastruktūros pritaikymas SPTŽ poreikiams. Universalaus dizaino principų taikymas 
numatytas abiejų alternatyvų atveju. Jose akcentuojama absoliuti SPTŽ poreikius atitinkanti 
infrastruktūros visuma, todėl ŽSG numatomos tiesioginės, nuolatinės ir ilgalaikės teigiamos 
pasekmės (++). 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Eismo saugumą urbanizuotoje aplinkoje galima didinti taikant 
tinkamus urbanistinio projektavimo principus, tačiau pačiai urbanizuotai aplinkai eismo saugumo 
priemonių diegimas taip pat gali sąlygoti tam tikrų pasekmių. Eismo saugumo priemonių vienas 
pagrindinių tikslų – sumažinti transporto greitį, padaryti aplinką vienodai aiškią visiems eismo 
dalyviams. Sumažėjęs transporto greitis savo ruožtu mažina triukšmo lygį, todėl atsiranda prielaidos 
vystytis gatvėms – viešosioms erdvėms, gyvybingoms miesto ląstelėms. Eismo saugumas yra 
akcentuojamas abiejų alternatyvų atveju, todėl jų įgyvendinimas sąlygotų mažai reikšmingų 
netiesioginių pasekmių UA (+). Kaimiškose gyvenamosiose vietovėse, kaip ir mieste, numatoma 
taikyti universalaus dizaino principus urbanizuotoje aplinkoje, o tai didina gyvenamųjų vietovių 
kokybinę vertę ir patrauklumą, tačiau universalaus dizaino priemonės turėtų būti kuriamos 
nesudarant vizualinės taršos. Abiejų koncepcijos alternatyvų atvejais pasekmės UA numatomos 
mažai reikšmingos teigiamos (+).  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Nenumatomos nei teigiamos, 
nei neigiamos pasekmės gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio komponentams) (0) abiejų alternatyvų 
atveju. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | 
Nenumatoma nei teigiamų, nei neigiamų tiesioginių reikšmingų pasekmių (0). 

1a TIKSLAS | Siekti, kad susisiekimo sistemos infrastruktūra sudarytų sąlygas tvariai kelionių struktūrai 
formuotis, pasiekti svarbiausius ir kasdienius objektus alternatyviais susisiekimo būdais (pėsčiomis, 
dviračiu, viešuoju transportu t.t.). Skatinama skaitmeninės infrastruktūros plėtra. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Miestuose darnios kelionių struktūros samprata 
pirmiausia apima keliones pėsčiomis, bevarikliu ir kur aktualu – viešuoju transportu (kelionių 
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struktūros ir susisiekimo sistemos sudėtinių dalių prioritetai nustatomi individualiai). Kuriama saugi 
ir komfortiška aplinka išvardintoms susisiekimo formoms bei užtikrinamas išorinis ir vidinis 
susisiekimas visame miestų tinkle efektyviu viešuoju transportu. I-osios alternatyvos atveju 
reikšmingos pasekmės nenumatomos arba tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) 
TEV, nes nors ir bus vystomos vidutinio lygio mobilumo zonos, kelionių intensyvumas VT tarp 
miestų smarkiai didėti neturėtų, nes nebus vystomos partnerystės (išskyrus tarp tarptautinio lygio 
partnerystes). Tikėtina, kad II-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju dėl aukšto efektyvumo 
mobilumo paslaugų užtikrinimo didelėje Lietuvos dalyje, kelionių viešuoju transportu intensyvumas 
padidės, nes aukšto mobilumo zonų teritorijoje bus vystomos partnerystės tarp miestų. Didėjant 
transporto ekonominės veiklos mastui miestuose ir tarp miestų, tikėtinos mažo reikšmingumo 
teigiamos pasekmės (+) TEV.  

DR (DARBO RINKA) | Priklausomai nuo regiono ir viešojo transporto vystymo poreikio, tiek vienos, 
tiek kitos alternatyvos įgyvendinimo atveju reikšmingos pasekmės nenumatomos arba numatomos 
nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) DR. Toks vertinimas grindžiamas prielaida, kad 
ateityje didelis dėmesys skiriamas savivaldžiams automobiliams, automatizuoto transporto 
paslaugų operavimui, išmaniam eismo organizavimui, intelektinių transporto sistemų (ITS) 
diegimui, todėl, nepaisant galimos susisiekimo sistemos / mobilumo plėtros, tikėtina, kad 
darbuotojų paklausa šiame sektoriuje reikšmingai nedidės. Be to, vis daugiau kelionių gyventojai 
atliks pėsčiomis ir dviračiu.  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Regioninio, nacionalinio ir tarptautinio lygmenų susisiekimo paslaugas 
teikiančiuose centruose vietinio susisiekimo sąlygos turi būti įtvirtinamos teikiant prioritetus 
viešojo, bevariklio transporto naudojimui, kelionių pėsčiomis skatinimui teritorijų planavimo 
principais ir nuostatomis formuojant trumpus kelionių atstumus. Miesto susisiekimo sistemoje 
prioritetas teikiamas viešajam transportui. II-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju didelėje 
Lietuvos dalyje tampa įmanoma užtikrinti aukšto efektyvumo mobilumo paslaugas, t.y. aukštos 
kokybės viešojo transporto tinklą su privežamuoju transportu, bevariklio transporto jungtis su 
privežamuoju VT (teikiant vidutinio efektyvumo mobilumo paslaugas, plėtojamas viešojo 
transporto tinklas ir bevariklio transporto jungtys be privežamojo transporto). Tiek vienos, tiek 
kitos alternatyvos atveju bus sudarytos sąlygos tvariai kelionių struktūrai formuotis, tik II-osios 
alternatyvos atveju investicijos bus panaudojamos efektyviau su mažiau infrastruktūros, be to, 
papildomai siūlomos aukšto efektyvumo mobilumo paslaugos didelėje Lietuvos dalyje, todėl 
tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) IA (I-osios alternatyvos atveju tikėtinos mažo 
reikšmingumo teigiamos pasekmės, nors ir bus daugiau infrastruktūros, bet ji išnaudojama bus ne 
taip efektyviai ir intensyviai, nes numatomos vidutinio lygio mobilumo zonos visoje Lietuvoje 
tolygiai (+) IA).  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | I-osios alternatyvos atveju kuriant tik 
tolygumu grindžiamą naują infrastruktūrinę pasiūlą visuomet išlieka rizika, kad investicijos bus 
nerentabilios. II-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju aukštą mobilumo lygį įmanoma pasiekti 
mažesnių resursų reikalaujančiomis organizacinėmis priemonėmis, todėl tikėtina, kad investicijos 
atsipirks ir ilguoju laikotarpiu tai atneš ekonominę naudą, nes aukšto mobilumo paslaugos bus 
vystomos ten, kur jų poreikis yra didžiausias (atsižvelgiant į tarpmiestines partnerystes ir 
populiaciją). Be to, įgyvendinant bet kurią alternatyvą, numatoma netiesioginė ekonominė nauda 
dėl oro taršos sumažėjimo ir nelaimingų atsitikimų bei žūčių keliuose skaičiaus mažėjimo. LR BP 
koncepcijoje nurodytas siektinas tikslas, jog viešojo transporto paslaugas užtikrintų tik savo eiga 
nekuriantis taršos ir CO2 emisijų viešasis transportas

77
. Remiantis CPVA metodika, sutaupymai dėl 

mažesnio taršos lygio miestuose gali siekti net 166 tūkst. EUR už vieną išmestų teršalų toną
78

. Todėl 
I-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju tikėtinos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės (+/-) FI / 
EG. II-osios alternatyvos atveju tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) FI / EG. 
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SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Tiek I-osios alternatyvos atveju, tiek II-osios yra akcentuojama darni kelionių 
struktūra, stiprinama viešojo, bevariklio transporto pozicija bendroje susisiekimo sistemoje. Abiejų 
alternatyvų atveju numatomas multimodalumo užtikrinimas, tik I-uoju atveju tai užtikrintų 
regioninių susisiekimo objektų (stočių) junglumą su jų įtakos/traukos zonoje esančiomis vietinio 
susisiekimo sistemomis, o II-osios atveju tarptautinių susisiekimo objektų junglumas tarpusavyje ir 
su vietinio susisiekimo sistemomis. II-osios alternatyvos atveju didesnei gyventojų daliai būtų 
prieinamos aukšto efektyvumo mobilumo paslaugos, kurių vienas iš kriterijų – aukštos kokybės 
viešojo transporto tinklas su privežamuoju transportu, bevariklio transporto jungtys su 
privežamuoju viešuoju transportu. Dėl to susidarytų palankesnės sąlygos visuomenei pakeisti savo 
keliavimo įpročius. Atkreiptinas dėmesys, kad visuomenės įpročių kitimas yra imlus laikui, todėl 
tinkamai pritaikius ar sukūrus infrastruktūrą, “pereinamuoju” laikotarpiu reikšmingos pasekmės 
mobilumui nebūtų numatomos. Dėl šių priežasčių, numatoma, kad I-osios alternatyvos atveju 
mobilumui būtų sąlygojamos reikšmingos teigiamos pasekmės (+), o II-osios alternatyvoje atveju 
didelio reikšmingumo teigiamos ilgalaikės pasekmės (++).  

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Tvaresnė kelionių struktūra reiškia mažesnę priklausomybę 
nuo automobilių, o tai savo ruožtu yra sietina su nauda žmonių sveikatai ir gerovei dėl dažnesnio 
važiavimo dviračiu ar ėjimo pėsčiomis. Su tuo taip pat sietinas aplinkos kokybės būklės (oro tarša, 
triukšmas) gerėjimas, kas tiesiogiai sąlygoja geresnę sveikatos būklę visuomenei. Abiejų alternatyvų 
atveju yra akcentuojama darni kelionių struktūra, tačiau I-osios alternatyvos atveju bus teikiamos 
vidutinio efektyvumo mobilumo paslaugos, todėl numatomos mažo reikšmingumo ilgalaikės 
pasekmės (+). II-osios alternatyvoje atveju dėl regioninės partnerystės principo atsiranda galimybės 
organizuoti aukšto mobilumo susisiekimo paslaugas žymiai didesnei gyventojų daliai, pasiūlyti 
aukštos kokybės viešojo transporto paslaugas, todėl numatomos ilgalaikės teigiamos reikšmingos 
pasekmės ŽSG (++). 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Tvari kelionių struktūra miestuose gali būti formuojama taikant 
vadybines priemones, vystant susisiekimo infrastruktūros tinklą. Taip pat, darnus judumas gali būti 
padiktuotas miesto struktūros, sąlygojančios trumpus kelionių atstumus. Gyvybingi, optimalaus 
dydžio miestai yra neatsiejami nuo efektyvaus viešojo transporto, tankaus ir plataus dviračių, 
pėsčiųjų takų tinklo, ramaus eismo gatvių, viešųjų erdvių ir t.t. Tai gali būti pasiekta mažinant 
motorizuotų transporto priemonių srautus, bei jiems reikalingos infrastruktūros kiekį miestuose. 
Abiejų alternatyvų atveju yra akcentuojama darni kelionių struktūra, todėl I-osios alternatyvos 
atveju numatomos mažo reikšmingumo ilgalaikės pasekmės urbanizuotai aplinkai (+). II-ojoje 
alternatyvoje dėl regioninės partnerystės principo atsiranda galimybės organizuoti aukšto 
mobilumo susisiekimo paslaugas žymiai didesnei gyventojų daliai, pasiūlyti aukštos kokybės viešojo 
transporto paslaugas, todėl numatomos ilgalaikės teigiamos reikšmingos pasekmės UA (++). 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Sudarant sąlygas tvariai 
kelionių struktūra formuotis (pėsčiomis, dviračiu, viešuoju transportu) mažinama aplinkos tarša, kas 
teigiamai veikia visus gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) komponentus, mažina išteklių naudojimą. 
I-osios alternatyvos atveju numatomos mažo reikšmingumo ilgalaikės teigiamos (+) pasekmės, II-
osios alternatyvos atveju, taikant partnerysčių principą padidėja galimybė organizuoti aukšto 
mobilumo susisiekimo paslaugas, todėl numatomos ilgalaikės teigiamos reikšmingos (++) pasekmės 
visiems gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) elementams. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | 
Neigiamos įtakos aplinkos kokybei mažinimas transporto sektoriuje išlieka aktualus, kadangi 
metinis 2017 m. numatytas išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekio 
transporto sektoriuje limitas (Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 m. programos rodiklis) 
yra 4,55 mln. t. CO2e, tuo tarpu ŠESD kiekis jau 2016 m. viršijo 2017 m. reikšmę 23 % ir sudarė 5,59 
mln. t. Atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) dalis transporte sumažėjo nuo 4,6 % 2015 m. 
iki 3,6 % 2016 m., kai 2020 m. turėtų siekti 10 %. Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 m. 
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programos strateginis tikslas – sukurti darnią, aplinkai nekenksmingą, konkurencingą ir didelę 
pridėtinę vertę kuriančią Lietuvos susisiekimo sistemą. To numatoma siekti <...> skatinant vietinio 
(miestų ir priemiesčių) transporto sistemos darnumą, padidinant energijos vartojimo transporte 
efektyvumą ir sumažinant neigiamą transporto poveikį aplinkai. Taigi, tvarios kelionių struktūros 
formavimas turės reikšmingų ilgalaikių teigiamų (+) pasekmių visiems aplinkos komponentams, o 
ypač aplinkos orui ir klimatui, abiejų alternatyvų atveju. 

1b TIKSLAS | Siekti, kad susisiekimo sistemos infrastruktūra būtų pritaikyta kuriant didesnę 
susisiekimo būdų ir krovinių pervežimo integraciją taikant multimodalumo ir intermodalumo 
principus. Siekti, kad šioje srityje plačiau būtų taikomi ITS sprendimai ir išmaniosios technologijos 
(„skaitmeninė infrastruktūra“). 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Dėl multimodalumo ir intermodalumo principų bei 
taikomų išmaniųjų transporto sistemų (toliau ITS) sprendimų ir išmaniųjų technologijų abiejose 
alternatyvos mažės laiko sąnaudos. Tai skatins krovinių pervežimo efektyvumą. I-ojoje 
alternatyvoje dėl vidutinio efektyvumo mobilumo paslaugų multimodalumo užtikrinimo tikėtina 
pasekmių neturės arba turės mažo reikšmingumo netiesioginės teigiamas pasekmes (0/+) 
transporto ekonominei veiklai (TEV). II-ojoje alternatyvoje dėl aukšto mobilumo paslaugų, kurios 
užtikrins tiek multimodalumą, tiek intermodalumą. Numatomos mažo reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (+) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Dėl teigiamo poveikio transporto ekonominei veiklai galimai ir darbo rinka 
patirs teigiamas pasekmes. Pasekmių apimtis priklausys nuo teritorijų, kuriuose bus taikomi ITS 
sprendimai ir kuriama susisiekimo būdų ir krovinių pervežimo integracija. Taip pat, ateityje 
numatoma, kad ilgalaikėje perspektyvoje vairuotojus galės pakeisti autonominiai (savaeigiai) 
automobiliai ir tai potencialiai sumažins operacinius kaštus pervežimą vykdančioms įmonėms. 
Numatoma, kad JAV operaciniai kaštai galėtų sumažėti 45 % dėl autonominių sunkvežimių

79
. 

Nenumatomos jokios pasekmės arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+). 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Investicijų į inžinerinę aplinką poreikis susisiekimo sistemai augs, 
ypatingas dėmesys bus skiriamas eismo saugos infrastruktūrai, krovinių ir keleivių judumo 
didinimui, transporto ir logistikos paslaugų kokybės didinimui, miestų ir priemiesčių susisiekimo 
sistemos darnumo užtikrinimui bei transporte vartojamos energijos efektyvumo didinimui kaip 
numatyta Nacionalinėje susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programoje

80
. I-ojoje alternatyvoje 

numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) IA. II-ojoje alternatyvoje infrastruktūros 
plėtra numatoma tokiu pat lygiu. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | I-ojoje alternatyvoje bus 
modernizuojama infrastruktūra 11-a regioninio lygmens paslaugas teikiančiuose centruose ir todėl 
diegiant naują infrastruktūrinę pasiūlą iškyla rizika neišlaikyti sveiko kaštų-naudos balanso. Todėl 
tai turės tiek teigiamas, tiek neigiamas mažo reikšmingumo pasekmes (+/-) FI / EG. II-oje 
alternatyvoje miestuose bus modernizuojama infrastruktūra 8-iuose regioninio lygmens paslaugas 
teikiančiuose centruose. Kaip teigiama nacionalinėje susisiekimo plėtros programoje, šalia 
rekonstruotų vietinės, krašto ir rajoninės reikšmės kelių sparčiai steigiasi verslo įmonės, kuriasi 
naujakuriai, plėtojama įvairesnė veikla (kaimo turizmas, gamybos ir paslaugų įmonės) – geras kelių 
tinklas yra regioninės plėtros pagrindas. Šioje alternatyvoje bus mažesnė rizika dėl kaštų-naudos 
balanso ir tai turės mažo reikšmingumo teigiamas pasekmes (+) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Susisiekimo būdų įvairovė daro susisiekimo sistemą dinamiškesnę ir 
patogesnę. Dalijimosi priemonių tinklų geografija, susisiekimo objektų tarpusavio junglumas, daiktų 
interneto technologijos užtikrina efektyvesnį sistemos veikimą, leidžia optimizuoti kelionių 

                                                           

79
 McKinsey and Company. Distraction or disruption? Autonomous trucks gain ground in US logistics. 2018 m. 

https://www.mckinsey.com/industries/travel-transport-and-logistics/our-insights/distraction-or-disruption-
autonomous-trucks-gain-ground-in-us-logistics 
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 Lietuvos susisiekimo ministerija, Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014 – 2015 metų programa. 

https://www.mckinsey.com/industries/travel-transport-and-logistics/our-insights/distraction-or-disruption-autonomous-trucks-gain-ground-in-us-logistics
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maršrutus, o tai tiesiogiai sąlygoja teigiamus poslinkius aplinkos komponentų būklei. 
Abiejų alternatyvų atveju yra akcentuojama multimodalumas, intermodalumas, susisiekimo būdų 
sinergija bei integracija, todėl mobilumo aspektui yra numatomos teigiamos pasekmės. I-osios 
alternatyvos atveju bus siūlomos vidutinio efektyvumo mobilumo paslaugos, o II-osios – vidutinio ir 
aukšto efektyvumo mobilumo paslaugos. I-osios alternatyvos atveju tikėtinos mažo reikšmingumo 
teigiamos pasekmės (+) MOB. II-osios alternatyvos atveju šie principai taikomi plačiau, apima 
didesnę visuomenės dalį, todėl tikėtinos reikšmingos teigiamos pasekmės (++) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | I-osios alternatyvos atveju multimodalumas ir 
intermodalumas numatomas tarptautinio ir nacionalinio lygmens centruose bei per vidutinio 
efektyvumo mobilumo paketus. II-osios alternatyvoje atveju multimodalumas ir intermodalumas 
numatomas tarptautinio ir nacionalinio lygmens centruose bei per vidutinio ir aukšto efektyvumo 
mobilumo paketus. Mobilumo paketai ir junglumas sudaro sąlygas transporto spūsčių mažėjimui, 
gerina oro kokybę, mažina ŠESD kiekį, o tai savo ruožtu sąlygoja teigiamą įtaką žmonių sveikatai 
(netiesiogiai). Žmonių gerovės augimas būtų pasiektas per tam tikrus laiko sutaupymus ar aukštesnį 
komfortą realizuojant savo susisiekimo poreikius (tiesiogiai). II-osios alternatyvoje atveju per 
formuojamas partnerystes aukšto efektyvumo mobilumo paslaugų arealuose būtų užtikrinamas 
aukštos kokybės viešojo transporto tinklas su privežamuoju transportu ir bevariklio transporto 
jungtys su privežamuoju viešuoju transportu. Tai paliestų didesnę dalį visuomenės ir atsirastų 
prielaidos efektyviau išnaudoti multimodalumo ir intermodalumo centrų naudą, todėl II-osios 
alternatyvos atveju numatomas didelio reikšmingumo netiesioginės ir tiesioginės pasekmės (++) 
ŽSG. II-osios alternatyvos atveju tikėtinos mažo (mažesnio) reikšmingumo netiesioginės ir 
tiesioginės pasekmės (+) ŽSG, kadangi susisiekimo sistemos ir jos dalių tarpusavio integracijai svarbi 
regioninė partnerystė (I-osios alternatyvos atveju tokia nenumatoma). 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Intermodalumo centrai urbanizuotai aplinkai gali sąlygoti teigiamas 
pasekmes dėl oro ir triukšmo taršos mažėjimo. Reikšmingesnės pasekmės yra numatomas dėl 
multimodalumo centrų (angl. transit hubs) vystymo. Tokių centrų vystymas efektyviau ir racionaliau 
išnaudoja žemę, taip pat sąlygoja teigiamus aplinkos būklės pokyčius (mažėja oro, triukšmo tarša). 
Taikant šiuolaikinius urbanistinio projektavimo principus atsiranda prielaidos multimodalumo 
centrams tapti traukos objektais. Tokie objektai užtikrina ne tik keleivių susisiekimo poreikius, 
tačiau veikia kaip tam tikras katalizatorius vystant gretimas teritorijas, kadangi savyje koncentruoja 
didelius keleivių srautus. Tokiu būdu yra sukuriamos gyvybingos struktūros, kurios urbanistinei 
aplinkai sąlygoja ilgalaikes reikšmingas pasekmes (++). Labiausiai tikėtina, kad tokie multimodalumo 
centrai bus vystomi tik ten, kur kertasi reikšmingi keleivių ir transporto srautai t.y. tarptautinio ir 
nacionalinio lygmens centruose, todėl šios pasekmės yra numatomos abiejų alternatyvų atveju. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Nenumatomos nei teigiamos, 
nei neigiamos pasekmės gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio komponentams) (0) abiejų alternatyvų 
atveju. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | 
Transporto sektorius kelia neigiamą poveikį klimato kaitai, didindamas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų apimtis, kurias labiausiai veikia CO2 išmetimai, taip pat neigiamai veikia oro kokybę (azoto 
oksidų, anglies monoksido, kietųjų dalelių išmetimai), didina triukšmo lygį. Pagal tarptautinius 
įsipareigojimus Lietuva klimato kaitos padarinių švelninimo srityje iki 2030 m. (nuo 2005 m. lygio) 
turės sumažinti ŠESD emisijas ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (ATLPS) 
nedalyvaujančiuose sektoriuose, į kurį įeina ir transporto sektorius, 9 %. ŠESD išmetimai iš lengvųjų 
automobilių 2018 m. sudarė 56,68 %, o iš sunkiųjų krovininių automobilių – 33 % visų transporto 
sektoriaus ŠESD. ŠESD augimas transporto sektoriuje, palyginti su 2000 m., kasmet sudarė 3,7 %. 
Klimato kaitai, oro taršai ir triukšmui neigiamą poveikį daro ir mažas geležinkelių elektrifikacijos 
mastas (7 % visų geležinkelio linijų 2017 m.). Augantį neigiamą poveikį aplinkai lemia mažas 
energijos vartojimo efektyvumas, maža alternatyvių degalų naudojimo apimtis, nepakankamai 
darni miestų ir priemiesčių transporto sistema, mažai kontroliuojama aglomeracijų plėtra. 
Susisiekimo sistemos infrastruktūra kuriant didesnę susisiekimo būdų ir krovinių pervežimo 
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integraciją taikant multimodalumo ir intermodalumo principus galimas teigiamas (+) poveikis 
visiems aplinkos elementams, ypač aplinkos oro kokybei ir klimatui abiejų alternatyvų atveju. 

2a TIKSLAS | Didinti įvairiarūšio transporto, privataus ir viešojo transporto sąveiką. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Tvarios kelionių struktūros formavimas, „Statyk ir 
važiuok“ aikšteles ir viešojo transporto vystymas galėtų užtikrinti didesnį pervežtų keleivių skaičių. 
Tai nulemtų didesnę darbų apimtį keleivius pervežančioms įmonėms. I-ojoje alternatyvoje dėl 
vidutinio efektyvumo mobilumo paslaugų multimodalumo užtikrinimo abejose alternatyvose tai 
tikėtina pasekmių neturės arba turės mažo reikšmingumo netiesiogines teigiamas pasekmes (0/+) 
transporto ekonominei veiklai (TEV). II-ojoje alternatyvoje dėl aukšto mobilumo paslaugų, kurios 
užtikrins tiek multimodalumą, tiek intermodalumą. Numatomos mažo reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (+) TEV.  

DR (DARBO RINKA) | Dėl transporto ekonominės veiklos vystymo numatoma, jog galimai būtų 
sukurta daugiau darbo vietų, susijusių su keleivių ar krovinių pervežimu. Nenumatomos 
reikšmingos arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+). 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | I-ojoje alternatyvoje Investicijų į inžinerinę aplinką poreikis susisiekimo 
sistemai augs, kaip numatyta nacionalinėje susisiekimo plėtros programoje

81
. Numatomos mažo 

reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) IA. II-ojoje alternatyvoje investicijų į inžinerinę aplinką 
poreikis susisiekimo sistemai augs. Taip pat bus investuojama į infrastruktūrą šiek tiek mažiau, bet 
išnaudojama efektyviau dėl aukšto lygio mobilumo zonų. Numatomos mažo reikšmingumo 
teigiamos pasekmės (+) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | I-ojoje alternatyvoje numatomos tiek 
teigiamos, tiek neigiamos pasekmės (+/-) FI / EG, nes ši alternatyva vysto aukšto efektyvumo 
mobilumo paslaugas tik tarp Vilnius-Kaunas, Panevėžys-Šiauliai, Klaipėda-Palanga, o visos Lietuvos 
mastu tai neturės didelės įtakos finansiniams ištekliams. Tačiau visoje Lietuvoje tolygiai bus 
vystomos vidutinio efektyvumo mobilumo paslaugos. Investuojant į šio lygio paslaugas iškils rizika 
dėl kaštų / naudos balanso, nes nei vienas regionas (išskyrus miestų, teikiančių tarptautines, 
nacionalines susisiekimo paslaugas) nesudarytų (dėl finansinių iššūkių) prielaidų itin aukštos 
kokybės mobilumui (ypač didžiausių traukos centrų atžvilgiu), kas galbūt atneštų didesnę 
ekonominę naudą. Visur kitur vystomos vidutinio efektyvumo zonos. II-ojoje alternatyvoje 
atsiranda aukšto efektyvumo mobilumo paslaugos aplink pagrindinius centrus. Tai reiškia, kad 
didžiojoje Lietuvos dalyje, kuri liečia didžiąją gyventojų dalį, būtų užtikrinamos aukštos kokybės 
viešojo transporto paslaugos ir išvystytas tinklas, multimodalumas ir junglumas. Tai pareikalaus 
investicijų trumpuoju laikotarpiu. Tikėtina, kad ilguoju laikotarpiu tai atneš didelę ekonominę 
naudą, nes aukšto mobilumo paslaugos bus vystomos ten kur didžiausias jų poreikis (atsižvelgiant į 
populiacijos dydį), todėl viešojo transporto naudojimo intensyvumas bus didesnis. Taip pat 
numatoma netiesioginė ekonominė nauda dėl mažėjančios taršos: koncepcijoje nurodytas siektinas 
tikslas, jog viešojo transporto paslaugas užtikrintų tik savo eiga nekuriantis taršos ir CO2 emisijų 
viešasis transportas

82
. Tačiau didžiojoje dalyje kaimo gyvenamųjų vietovių matomas gyventojų 

skaičiaus mažėjimas, dėl to ilgalaikėje perspektyvoje pasekmių reikšmingumas galimai sumažės. 
Todėl nenumatoma reikšmingų pasekmių arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (0/+) FI / EG.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Kaimiškose vietovėse, kur gyventojų tankumas yra retesnis, mobilumo 
poreikių tenkinimas tampa sudėtingesnis dėl prastesnio rentabilumo, todėl turi būti ieškomi 
alternatyvūs finansavimo modeliai, paremti tiek viešais, tiek privačiais finansais; šiuo aspektu 
išryškėja bendruomenių aktyvumas ir įsitraukimas į procesą. Sąveikos tarp įvairių transporto rūšių 
didinimas turi teigiamų pasekmių mobilumui. Kaimiškose vietovėse auga infrastruktūros išlaikymo 

                                                           

81
 Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programa, LR susisiekimo ministerija, 2013 m. 

82
 TAEM URBANISTAI UAB, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Vystymo kryptys ir prioritetai. 2019 m., 

40 psl., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 6 d. 
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kaštai mažėjant gyventojų skaičiui. Abiejų alternatyvų atveju teritorijose, kuriose nėra galimybės 
arba yra neracionalu teikti vidutinio efektyvumo susisiekimo paslaugas, gyventojų mobilumo 
užtikrinimui būtinas paslaugas siūloma organizuoti “pagal poreikį” (angl. on demand) principu. Tai – 
organizacinė priemonė (veikianti vietiniame lygmenyje, taxi principu) ir sudaranti galimybę iškilus 
poreikiui gauti būtinas paslaugas susisiekimui (buitinėms kelionėms, darbo-mokslo santykiams 
užtikrinti). Tokiu būdu net ir atokiai, retai užstatytose teritorijose gyvenantys žmonės turėtų teisę į 
pakankamą asmeninį mobilumą bei prekių gavimą, neeikvojant resursų neefektyviam viešojo 
transporto tinklui palaikyti. Taikant “pagal poreikį” principus, gyventojai galėtų būti privežami iki 
viešojo transporto stočių, kuriose būtų teikiamos vidutinio ir/ar aukšto lygio mobilumo paslaugos. 
Panašus rezultatas galėtų būti pasiekiamas įrengiant kombinuotų kelionių aikšteles, kurios galėtų 
būti pasiekiamos dviračiu. Įvertinant tai, abiejų alternatyvų atveju numatomos nedidelio 
reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Susisiekimo infrastruktūros pritaikymas kaimiškose 
vietovėse, kuriant privataus ir viešojo transporto sąveiką, sąlygotų reikšmingas teigiamas pasekmes 
ŽSG (++) ne vien dėl aplinkosauginių aspektų (sąlyginai mažesnė tarša dėl sąveikos), tačiau ir dėl 
vietos gyventojams sudarytų sąlygų patenkinti bazinius poreikius. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Didinant įvairiarūšio transporto kaimiškose gyvenamosiose 
vietovėse galimai nežymiai išaugs naujos, specifinės infrastruktūros poreikis, o tai abiejų 
alternatyvų atvejais gali turėti teigiamų pasekmių urbanistinei aplinkai ir jos vystymui, 
urbanizuotose teritorijose atsiradus naujoms teritorijų funkcijoms. Taip pat įvairioms transporto 
rūšims pritaikytos urbanizuotos vietovės yra vystomos taikant darnumo principus, o tai kuria 
kompleksinį požiūrį į planavimą ir kelia gyvenamųjų vietovių vertę, didina patrauklumą ir 
gyvybingumą. Abiejų koncepcijos alternatyvų atvejais numatomos mažo reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (+) UA.  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Nenumatomos nei teigiamos, 
nei neigiamos pasekmės gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio komponentams) (0) abiejų alternatyvų 
atveju. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | 
Nenumatomos nei teigiamos, nei neigiamos pasekmės (0) abiejų alternatyvų atveju. 

4a TIKSLAS | Siekti jūros ir sausumos transporto jungčių integracijos ir krovinių pervežimo 
intermodalumo kuriant uosto infrastruktūrą ir logistikos centrus, ypatingai akcentuojant 
geležinkelių transportą. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Tarptautinių logistikos jūrų transportu paslaugų 
perspektyvinėmis jungtimis siūloma užtikrinti junglumą su Baltijos ir kt. šalių uostais, ypač trumpųjų 
nuotolių krovinių ir keleivių logistikos vykdymui (neapsiribojant). Vienas svarbiausių uždavinių – 
spręsti tarptautinio lygmens paslaugas teikiančio valstybinio jūros uosto Klaipėdoje matomumą ir 
paslaugų spektro didinimą tarptautiniame kontekste, taip pat jūrų uostų pasiekiamumo ir 
aptarnavimo sausumos transportu problematiką. Itin aktuali geležinkelio paslaugų plėtra ir sinergija 
su jūrų transporto logistikos paslaugomis svarstant giliavandenio jūrų uosto alternatyvą

83
. Tiek 

vienos, tiek kitos alternatyvos įgyvendinimo atveju pasekmės TEV bus teigiamos, tačiau II-osios 
alternatyvos įgyvendinimo atveju dėl formuojamų partnerysčių ir aukšto lygio (efektyvumo) 
mobilumo paslaugų plėtros tikėtinos didelio reikšmingumo teigiamos pasekmės TEV jūros ir 
pakrantės teritorijoje (I-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju – +, II-osios alternatyvos – ++).  

DR (DARBO RINKA) | Tiek vienos, tiek kitos alternatyvos įgyvendinimo atveju, siekiant jūros ir 

                                                           

83
TAEM URBANISTAI UAB, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Koncepcijos rengimo stadija. 

Tarptautinės / šalies transporto jungtys ir infrastruktūra oro ir vandens keliais, 2019 m., 37 psl. 
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sausumos transporto jungčių integracijos ir krovinių pervežimo intermodalumo kuriant uosto 
infrastruktūrą ir logistikos centrus, tikėtinos nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmės DR (+) 
jūros ir pakrantės teritorijoje.  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | II-osios alternatyvos atveju, teikiant aukšto efektyvumo mobilumo 
paslaugas jūros ir pakrantės teritorijoje, išsiplečia aukšto efektyvumo mobilumo paslaugų teikimo 
zona ir apima didelę dalį nagrinėjamos teritorijos (Klaipėdos-Tauragės-Telšių partnerysčių zonoje 
prioritetas teikiamas mobilumo, paslaugų teikimo, jūros ir pakrantės teikiamo ekonominio 
potencialo įsisavinimui). Teikiant aukšto efektyvumo mobilumo paslaugas, užtikrinamas 
intermodalumas (krovinių konsolidavimas ir paskirstymas, infrastruktūrinės ir organizacinės 
priemonės, užtikrinančios krovinių logistikos sistemos sudėtinių dalių junglumą) didesnėje 
teritorijos dalyje (ne tik atkarpoje Klaipėda-Palanga, kaip I-osios alternatyvos atveju). Todėl I-osios 
alternatyvos įgyvendinimo atveju tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) IA, II-osios 
alternatyvos įgyvendinimo atveju – didelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (++) IA dėl 
papildomai diegiamų inžinerinių sprendimų.  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Vidaus transporto krovinių ir keleivių 
judumas gali būti padidintas pagerinus ir modernizavus vidaus vandenų transporto keleiviams ir 
kroviniams vežti skirtą infrastruktūrą, pagerinus sąveiką su kitomis transporto rūšimis. Be to, 
kasmet vidutiniškai 30 % transporto sektoriaus pajamų gaunama iš krovinių tvarkymo, 
sandėliavimo ir logistikos operacijų

84
. Tai rodo, kad pajamos gaunamos ne tik iš vežimo, bet ir už 

šalyje sukurtas papildomas paslaugas. Tokie teritoriniai ekonominės aplinkos gerinimo įrankiai, kaip 
laisvosios ekonominės zonos pramonės ar paslaugų parkai, viešieji logistikos centrai, aukšto 
efektyvumo mobilumo paslaugos, užtikrinančios krovinių logistikos sistemos sudėtinių dalių 
junglumą, numatytos tiek vienos, tiek kitos alternatyvos atveju, tačiau II-osios alternatyvos atveju 
jūros ir pakrantės teritorijoje atsiranda papildoma ekonominė partnerysčių generuojama nauda, 
Klaipėdos-Tauragės-Telšių partnerysčių zonoje prioritetą teikiant mobilumo, paslaugų teikimo, 
jūros ir pakrantės teikiamo ekonominio potencialo įsisavinimui. I-osios alternatyvos atveju visų 
susisiekimo paslaugų centrų junglumui bei kokybės užtikrinimui šalyje ir į išorę turi būti palaikoma 
ir kuriama nauja infrastruktūra, ypač siekiant multimodalumo bei alternatyvių kelių sausumos ir 
jūros transportu. Tačiau kuriant tik tolygumu grindžiamą naują infrastruktūrinę pasiūlą visuomet 
išlieka rizika, kad investicijos bus nerentabilios, todėl I-osios alternatyvos konceptualiųjų sprendinių 
įgyvendinimo pasekmės FI / EG nenumatomos arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos 
(0/+). II-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju aukštą prekių mobilumo lygį įmanoma pasiekti 
mažesnių resursų reikalaujančiomis organizacinėmis priemonėmis, todėl tikėtina, kad investicijos 
atsipirks ir dėl partnerysčių generuojamos ekonominės naudos ilgalaikėje perspektyvoje bus 
patiriamos mažai reikšmingos teigiamos pasekmės FI / EG (+).  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Abiejų alternatyvų atveju Klaipėdos regione yra numatomas aukšto lygio 
intermodalumas, kas yra skatintina darnaus judumo atžvilgiu, tačiau tai keleivių ir gyventojų 
mobilumui pasekmių nesąlygos (0). 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Krovinių logistikos integracija ir intermodalumas 
akcentuojant geležinkelių infrastruktūrą leidžia sumažinti aplinkos taršą, tad šio tikslo 
įgyvendinimas sąlygoja netiesiogines mažo reikšmingumo teigiamas pasekmes (+) ŽSG. Krovinių 
pervežimo intermodalumas pajūrio regione numatomas abiejų alternatyvų atveju. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Intermodalumo centrai urbanizuotai aplinkai gali sąlygoti teigiamas 
pasekmes dėl oro ir triukšmo taršos mažėjimo, ekonominio gyvybingumo, investicijų pritraukimo, 
tačiau dėl savo lokalumo reikšmingos pasekmės UA nėra numatomos (0). 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
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TIKSLO NR. VERTINIMO APRAŠYMAI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Plėtojant jūros ir sausumos 
transporto jungčių integraciją, kuriant uosto infrastruktūrą ir logistikos centrus visada galimas 
neigiamas poveikis kraštovaizdžiui ir kitiems gamtinės aplinkos komponentams. Susisiekimo 
infrastruktūrą kuriant esamose urbanizuotose teritorijose poveikis gamtinės aplinkos 
komponentams bus minimalus, tačiau kuriant naujus transporto mazgus tiek urbanizuotose tiek 
gamtinėse teritorijose atsiranda kraštovaizdžio vizualinė tarša technogeniniais objektais. Kyla 
pavojus, kad tokių teritorijų sąskaita bus mažinami miškų ar kitų natūralių buveinių plotai pajūryje. 
Pajūryje gausu kultūros paveldo objektų. Atsirandant naujoms technogeninėms teritorijos jiems 
taip pat kyla grėsmė dėl sunaikinimo ar patrauklumo praradimo. Menkėja tokių teritorijų vizualinė 
ir rekreacinė vertė. Abiejose alternatyvose numatomos mažo reikšmingumo neigiamos pasekmės (-
) KP, NBBĮ, ANGI. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | 
Daugiamodalinės krovinių logistikos plėtros galimybes, kai į krovinių pervežimo jungtis būtų 
integruojama į jūrų, oro uostų, sausumos logistikos ir miestų terminalų infrastruktūra, leis 
sumažinti aplinkos taršą (dėl kelių transporto keitimo į geležinkelių transportą keleivių atveju ( šiuo 
metu 98 % keleivių šiaurės–pietų kryptimi vežama kelių transportu) bei geležinkelio elektrifikacijos) 
ir triukšmo lygį. Galimos teigiamos pasekmės visiems aplinkos komponentams (neigiamas poveikis 
galimas tik lokalus, laikinas ir nereikšmingas kuriant uosto infrastruktūrą ir logistikos centrus) tačiau 
dėl sąlyginai nedidelių apimčių jos nebus reikšmingos (+/0). 

4b TIKSLAS | Užtikrinti, kad būtų vystomas mažųjų uostų ir prieplaukų tinklas Baltijos jūros 
priekrantėje, skirtas jūrinei rekreacijai ir kitoms jūrinėms veikloms vystyti. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Tikslo įgyvendinimas padės įsilieti į Europos jūrų 
transporto erdvę, todėl tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) TEV tiek vienos, tiek 
kitos alternatyvos įgyvendinimo atveju.  

DR (DARBO RINKA) | Prioritetinėmis veiklomis priekrantėje, laikantis Pajūrio juostos ir kitų 
reglamentų, nustatomos rekreacija, žvejyba ir uostų infrastruktūros (tiek mažųjų, tiek ir 
giliavandenio) plėtra. Priekrantė – prioritetinė zona rekreacijai ir turizmui. Abiejų alternatyvų 
įgyvendinimo atveju pasekmių nebus arba bus patiriamos nedidelio reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (0/+) DR.  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Abiejų alternatyvų įgyvendinimo atveju bus vystoma jūrinei rekreacijai 
ir kitoms jūrinėms veikloms vystyti pritaikyta infrastruktūra. Tai turės mažo reikšmingumo 
teigiamas pasekmes (+) IA.  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Abiejų alternatyvų atveju yra numatytas 
tikslas vystyti mažųjų uostų ir prieplaukų tinklą Baltijos jūros priekrantėje. Šis siekis pagrįstas 
regioninės politikos tikslais – būtinybe vystyti pakrančių bendruomenių gerovę, patrauklumą ir 
pasiekiamumą, pritaikant naujus uostelius tiek priekrantės žvejų, tiek turizmo poreikiams, sutampa 
su strateginiais valstybės tikslais užtikrinti šalies pasiekiamumą jūra bei įsilieti į bendrą integruotą 
Europos jūrų transporto erdvę. Tikėtinos trumpalaikės mažo reikšmingumo neigiamos pasekmės (-) 
FI / EG, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje jūrinės rekreacijos ir kitų jūrinių veiklų vystymas generuos 
ekonominę naudą, todėl abiejų alternatyvų sprendinių įgyvendinimas turės mažo reikšmingumo 
teigiamas ilgalaikes pasekmes (+) FI / EG.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Vystomas mažųjų uostų ir prieplaukų tinklas Baltijos jūros priekrantėje 
gerintų pasiekiamumą, kurtų alternatyvą tradiciniam susisiekimui, skatintų susisiekimo būdų 
įvairovę, kas savo ruožtų sąlygotų mažo reikšmingumo teigiamas pasekmes mobilumui (+). Šie 
sprendiniai numatomi abiejų alternatyvų atveju. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Jūrinės aplinkos integravimas į gyvenamąją aplinką, bei 
vietinio turizmo skatinimas turi mažo reikšmingumo pasekmių žmonių gerovei (+), kadangi 
sudaromos realios alternatyvos poilsiauti Lietuvoje. Pasekmės numatomos abiejų alternatyvų 



LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO STRATEGINIS PASEKMIŲ 
APLINKAI VERTINIMAS  

155 

 

 

TIKSLO NR. VERTINIMO APRAŠYMAI 
atveju. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Išvystytas mažųjų uostų ir prieplaukų tinklas Baltijos jūros 
priekrantėje kuria specifinį vietovės identitetą ir sudaro prielaidas pakrantės vietovių 
gyvybingumui, todėl abiejų alternatyvų atveju tikėtinos nedidelio reikšmingumo teigiamos 
pasekmės UA (+).  

GAMTINĖS APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Vystant ir plečiant mažųjų 
uostų ir prieplaukų tinklą Baltijos jūros pakrantėje būtų užtikrinamas jūrinių rekreacinių išteklių 
naudojimas. Esamos būklės analizės metu nustatyta, kad Jūros rekreaciniai ištekliai dar ne pilnai 
panaudojami. Pritaikant rekreacinius išteklius naudojimui, turėtų būti sukurta ir jų apsaugos 
sistema, tai teigiamai veiktų jūrinius rekreacinius išteklius. Skatinant jūrinę rekreaciją ir jūrinės 
kultūros bei gamtinio paveldo pažinimą koncepcijos sprendiniai sudaro sąlygas naujų mažųjų 
uostelių ir prieplaukų statybai jūros krante. Jų atsiradimas atnaujintų esamą priekrantės laivybos ir 
žvejybos infrastruktūrą, užtikrinant mažųjų laivų vidaus vandenų kelių ir priekrantės laivybos ryšius, 
žvejybos ir rekreacijos sektorių plėtrą. Siekis vystyti mažųjų uostų ar prieplaukų tinklą Baltijos jūros 
priekrantėje pagrįstas regioninės politikos tikslais – būtinybe vystyti pakrančių bendruomenių 
gerovę, patrauklumą ir pasiekiamumą pritaikant naujus uostelius tiek priekrantės žvejų, tiek 
turizmo poreikiams. Plėtojant turizmo infrastruktūrą palaikomi ir gaivinami tradiciniai amatai, 
folkloras, meno tradicijos, žvejų gyvensenos elementai susiję su jūriniu kultūros paveldu. Tačiau 
parenkant vietas mažųjų uostų statybai turi būti atsižvelgta į vykstančius krantodarus procesus. 
Baltijos jūros pakrantė jautri erozijai, čia įsteigta valstybinės saugomos teritorijos, kurios apima ne 
tik Baltijos jūros pakrantę, bet ir priekrantę, kur saugomas pajūrio ir jūrinis kraštovaizdis, biologinė 
įvairovė, todėl mažųjų uostų ir prieplaukų tinklo Baltijos jūros priekrantėje plėtra gali turėti mažo 
reikšmingumo neigiamą poveikį biologinei įvairovei. Su uostų vystymu yra susijęs uostų akvatorijų 
bei jūros dugno gilinimas ir iškasto grunto tvarkymas. Papildant priekrantę švariu uostų 
akvatorijose iškasamu smėliu, jis yra naudingai panaudojamas stabdant krantų eroziją ir užtikrinant 
gerą gretimų rekreacinių zonų kokybę. Nauji grunto gramzdinimo principai sudaro galimybes 
minimizuoti neigiamą poveikį aplinkai ir kitoms vykdomoms ūkinėms veikloms, ypač žvejybai. 
Priekrantės ir paplūdimių papildymas smėliu yra prioritetinės krantų erozija mažinančios ir 
rekreacinę erdvę sukuriančios priemonės smėlinguose Lietuvos krantuose, neturinti neigiamo 
poveikio aplinkai

85
. Šiuo aspektu tikėtinas mažo reikšmingumo teigiamas poveikis aplinkos 

komponentams. Bendrai vertinant tikslo įgyvendinimą numatomos mažo reikšmingumo teigiamos 
(+) pasekmės KP, neigiamos (-) pasekmės NBBĮ ir teigiamos (+) pasekmės ANGI abiejų alternatyvų 
atveju. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Aktualiausios su oro tarša 
iš laivų susijusios problemos šiuo metu yra sieros ir azoto oksidų bei anglies dioksido ir kietųjų 
dalelių išmetimai iš laivų variklių bei kitų energetinių įrenginių. Baltijos jūros plotas gana nedidelis 
(mažiau kaip 0,12 % pasaulio vandenyno), tačiau dėl labai intensyvios laivybos (daugiau kaip 17 % 
pasaulinės) pasižymi kaip vienas iš jautriausių jūrų regionų oro taršos iš laivų požiūriu. Kenksmingas 
poveikis pasireiškia ne tik jūroje, bet ir tankiai apgyvendintose Baltijos pajūrio teritorijose, ypač 
uostuose, kurių akvatorijos giliai įsiterpia į uostamiesčius. Jūrinė rekreacija ir kitos jūrinės veiklos 
taip pat gali prisidėti prie aplinkos komponentų būklės blogėjimo (-/0), tačiau poveikis trumpalaikis 
ir nereikšmingas.  

D (DIRVOŽEMIS) | Pasekmės dirvožemiui netiesioginės ir mažai reikšmingos, susijusios su aplinkos 
oro tarša ir klimato kaita (0). 
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Priemonės LR BP koncepcijos įgyvendinimo reikšmingoms neigiamoms pasekmėms aplinkai išvengti, sumažinti ar 
kompensuoti 

Tiksluose numatytas susisiekimo infrastruktūros (taip pat ir rekreacinės ar rekreacinių teritorijų pasiekiamumo) 
stiprinimas gali turėti neigiamų pasekmių biologinei įvairovei ir natūralioms buveinėms. Priemones pasekmėms 
sušvelninti ar jų išvengti galima būtų suskirstytos į tiesiogines ir netiesiogines.  

Netiesioginėms būtų priskiriama gamtosauginis švietimas, pažintinio turizmo informacinės sistemos įrengimas. Tai 
ypač aktualu saugomose teritorijose, kur turi derintis gamtos, kultūros paveldo apsaugos interesai bei šių teritorijų 
rekreacinis, pažintinis lankymas. Svarbu sureguliuoti saugomų teritorijų lankytojų srautus, pritaikyti atraktyvias 
vietas lankymui, eksponuoti vertybes, įrengti informacinę ir rekreacinę infrastruktūrą: pažintinius takus arba trasas, 
stovyklavietes, poilsiavietes, atokvėpio vietas, regyklas, masinių renginių vietas ir kt. Tikslingai nukreipiant lankytojų 
srautus, apsaugomos teritorijos, kuriose lankytojai nepageidaujami, kelia grėsmę natūralių vertingų gamtinių, 
kultūrinių teritorijų išlikimui. 

Dėl savo struktūros ir pasiskirstymo visoje šalies teritorijoje pobūdžio, kelių infrastruktūra vienaip ar kitaip daro 
įtaką įvairia biologinės įvairovės verte besiskiriančioms teritorijoms. Prie tiesioginių priemonių, mažinančių 
susisiekimo infrastruktūros poveikį natūralioms buveinėms ir biologinei įvairovei, galima priskirti aplinkosauginių 
priemonių projektavimą, įdiegimą ir priežiūrą tiesiant, rekonstruojant, taisant ir prižiūrint kelius. Lietuvos 
automobilių kelių direkcija yra parengusi dokumentą „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir 
priežiūros rekomendacijos. Biologinės įvairovės apsauga APR-BĮA 10“ (toliau - rekomendacijos). Rekomendacijose 
išdėstyti biologinės įvairovės apsaugos būdai ir priemonės, taikomos planuojant, projektuojant, tiesiant, 
rekonstruojant, taisant ir prižiūrint valstybinės reikšmės automobilių kelius. Tokių priemonių atsakingas taikymas 
padėtų ženkliai sumažinti neigiamą susisiekimo infrastruktūros įtaką biologinės įvairovei, natūralioms buveinėms, 
kraštovaizdžiui. 

Įgyvendinant 4a ir 4b tikslus, vystant ir plečiant mažųjų uostų ir prieplaukų tinklą Baltijos jūros pakrantėje turi būti 
atsižvelgta į vykstančius krantodarus procesus. Baltijos jūros pakrantė jautri erozijai, čia įsteigtos valstybinės 
saugomos teritorijos, kurios apima ne tik Baltijos jūros pakrantę, bet ir priekrantę, kur saugomas pajūrio ir jūrinis 
kraštovaizdis, biologinė įvairovė. Mažųjų uostų įrengimas Baltijos jūros pakrantėje yra numatytas Karklėje ir 
Šventojoje. Šie sprendiniai pažymėti saugomų teritorijų planavimo dokumentuose, pajūrio juostos tvarkymo plano 
sprendiniuose bei kompleksinio planavimo dokumentuose. Įgyvendinant šiuos sprendinius, turėtų būti daromas 
mažiausiais neigiamas poveikis aplinkai. 

Su uostų vystymu yra susijęs uostų akvatorijų bei jūros dugno gilinimas ir iškasto grunto tvarkymas. Papildant 
priekrantę švariu uostų akvatorijose iškasamu smėliu, jis gali būti naudingai panaudojamas stabdant krantų eroziją ir 
užtikrinant gerą gretimų rekreacinių zonų kokybę. Nauji grunto gramzdinimo principai sudaro galimybes minimizuoti 
neigiamą poveikį aplinkai ir kitoms vykdomoms ūkinėms veikloms, ypač žvejybai. Priekrantės ir paplūdimių 
papildymas smėliu yra prioritetinės krantų erozija mažinančios ir rekreacinę erdvę sukuriančios priemonės 
smėlinguose Lietuvos krantuose, neturinti neigiamo poveikio aplinkai. 

Konkrečios priemonės leidžiančios sumažinti pasekmes aplinkai ar jo visai išvengti, nustatomos poveikio aplinkai 
vertinimo metu, rengiant planavimo dokumentus ar planuojant ūkinę veiklą. 

6.3.1. TEMOS APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

LENTELĖ 21: SUSISIEKIMO SISTEMŲ TEMOS APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

 Siekiant 0a, 0c, 4b tikslų tikėtinos lokalios mažo reikšmingumo arba nereikšmingos neigiamos pasekmės 
gamtinės aplinkos komponentams, tarp jų biologinei įvairovei abiejose alternatyvose. Susisiekimo jungčių 
išdėstymas kuriant naujus logistikos centrus, planuojami 3 nauji susisiekimo infrastruktūros objektai (Rail 
Baltica projektas, naujas oro uostas, giliavandenis išorinis jūrų uostas), nors ir lokaliai, gali neigiamai 
paveikti gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) komponentus. 

 Didžiausią teigiamą reikšmę žmonių sveikatai ir gerovei, taip pat finansinei aplinkai ir ekonominei gerovei 
turės eismo saugumo tikslų įgyvendinimas (0d) abiejose alternatyvose. 

 Siekiant susisiekimo sistemos efektyvumo (0a), tarptautinio ir regioninio junglumo (0b) II-oji alternatyva 
suteikia daugiau galimybių, t.y. turi daugiau reikšmingą teigiamą poveikį ekonominės ir socialinės aplinkos 
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APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

komponentams. 

 Miestuose, tvarios kelionių struktūros siekio (1d), taip pat multimodalumo / intermodalumo sprendiniams 
įgyvendinti, daugiau galimybių suteikia II-oji alternatyva. Ypač reikšmingos teigiamos pasekmės tikėtinos 
socialinės aplinkos komponentams. Susisiekimo infrastruktūros pritaikymas kaimiškose vietovėse, kuriant 
privataus ir viešojo transporto sąveiką (2a), sąlygotų reikšmingas teigiamas pasekmes žmonių sveikatai ir 
gerovei dėl vietos gyventojams sudarytų palankių sąlygų patenkinti bazinius poreikius. Šiuo aspektu abiejų 
alternatyvų poveikis būtų vienodai reikšmingas. 

 II-osios alternatyvos sprendiniai įgyvendinant jūros ir sausumos transporto integracijos siekį darys 
reikšmingesnį poveikį ekonominiams komponentams, nei I-osios alternatyvos sprendiniai. Jūros ir 
pakrantės teritorijoje atsiranda papildoma ekonominė partnerysčių generuojama nauda, Klaipėdos-
Tauragės-Telšių partnerysčių zonoje prioritetą teikiant mobilumo, paslaugų teikimo, jūros ir pakrantės 
teikiamo ekonominio potencialo įsisavinimui. Aukštą prekių mobilumo lygį įmanoma pasiekti mažesnių 
resursų reikalaujančiomis organizacinėmis priemonėmis, todėl tikėtina, kad investicijos atsipirks ir dėl 
partnerysčių generuojamos ekonominės naudos ilgalaikėje perspektyvoje bus patiriamos reikšmingos 
teigiamos pasekmės. Mažųjų uostų plėtra abiejų alternatyvų atveju kels mažo reikšmingumo teigiamas 
pasekmes ekonominės ir socialinės aplinkos komponentams. 

 INŽINERINĖS SISTEMOS KONCEPTUALIŲJŲ SPRENDINIŲ 6.4.
VERTINIMAS 

Inžinerinės sistemos apima energetines sistemas (elektra, šiluma ir dujos), geriamojo vandens tiekimą ir 
nuotekų tvarkymą, atliekų tvarkymą bei ryšius. 

Energetinių sistemų 2030-2050 metų laikotarpio strateginis prioritetas – energiškai darni ir savarankiška 
valstybė. Šio tikslo bus siekiama pereinant prie mažai anglies dioksido išmetančios ekonomikos, 
užtikrinant Lietuvos energetikos sistemos sujungimą su kontinentine Europa (elektros ir gamtinių dujų 
sistemos) bei su suskystintų gamtinių dujų (SGD) infrastruktūros plėtra. Geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo sektoriuje numatomi iššūkiai dėl centralizuoto vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
užtikrinimo bei susijusių kaštų pasidalinimo dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus. Atliekų sektoriuje 
ilgalaikėje perspektyvoje numatomas perėjimas prie žiedinės ekonomikos modelio. Ryšių sektoriuje 
svarbus elektroninių ryšių paslaugos kokybės ir plėtros užtikrinimas visoje šalies teritorijoje, 
universaliosios pašto paslaugos pasiekiamumo užtikrinimas, atsižvelgiant į gyventojų mažėjimo 
tendencijas atskiruose regionuose. 

Inžinerinės sistemos vystymo bendrosios kryptys tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu: 

 Perėjimas prie mažai anglies dioksido išmetančios ekonomikos, didinant energijos vartojimo 
efektyvumą, skatinant AEI plėtrą, alternatyvių degalų naudojimą ir elektrifikaciją transporto 
sektoriuje, sudarant sąlygas, reikalingas netaršios energijos gamybos būdų plėtrai ir kt. 

 Gaminančių vartotojų plėtra. 

 Lietuvos energetikos sistemos sujungimas su kontinentine Europa (elektros ir gamtinių dujų 
sistemos). 

 Suskystintų gamtinių dujų (SGD) infrastruktūros plėtra. 

 Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, prioritetą skiriant atliekų susidarymo mažinimui, efektyviam 
susidariusių atliekų tvarkymui, remiantis atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumu, 
žaliavų vertės išsaugojimui. 

 Elektroninių ryšių paslaugos kokybės ir plėtros užtikrinimas visoje šalies teritorijoje. 

 Aprūpinimas inžinerine infrastruktūra, geriamojo vandens, ryšių poreikių užtikrinimas, nuotekų 
tvarkymo paslaugų užtikrinimas mažiausiais kaštais. 
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I-OJI ALTERNATYVA | Vystant inžinerines sistemas I-osios alternatyvos atveju prioritetas teikiamas 
regionų individualaus veikimo principui, kuomet regionai vystosi pagal administracinį-funkcinį 
suskirstymą, paremtą regionų savarankiškumo principu, kai viešosios investicijos skirstomos kuo tolygiau 
Lietuvos teritorijoje ir kiekviename esamame regione telkiamas platus spektras pagrindinių paslaugų. 
Regioninės aprūpinimo inžinerine infrastruktūra, atliekų tvarkymo, ryšių paslaugos teikiamos 
individualiai, prioritetinės partnerystės neformuojamos. 

Alternatyvos stiprybės: 

 Paprastesnis tarptautinių ir nacionalinių tikslų įgyvendinimas dėl regionų individualaus veikimo. 

Alternatyvos grėsmės:  

 Dėl viešųjų investicijų tolygaus paskirstymo galimas perinvestavimas. 

 Regionai, kuriuose inžinerinės infrastruktūros vystymas tikslingas dėl aplinkosauginių / higienos 
priežasčių, tačiau vartotojų skaičius mažas, patiria didesnius infrastruktūros išlaikymo kaštus, 
lyginant su regionais, kuriuose tokios sistemos vartotojų yra daugiau (pavyzdžiui, centralizuotos 
šilumos tiekimo, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo sistemos). 

 Energijos vartojimo efektyvumo projektai vykdomi konkurencijos principu, neatsižvelgiant į 
galimas partnerystes. 

II-OJI ALTERNATYVA | Kiekvienas regionas prisideda prie tarptautinių ir nacionalinių tikslų įgyvendinimo, 
bei aprūpinimo inžinerine infrastruktūra, geriamojo vandens, ryšių poreikių užtikrinimo, nuotekų 
tvarkymo paslaugų užtikrinimo mažiausiais kaštais. II-osios alternatyvos atveju tikslų siekiama prioritetu 
laikant potencialų apjungimo principą, t.y. ekonomines, konkrečios veiklos ir kitas galimybes siūloma 
išreikšti ir stiprinti per savarankiškų regionų struktūrą. Regioninės aprūpinimo inžinerine infrastruktūra, 
atliekų tvarkymo, ryšių paslaugos teikiamos formuojant prioritetines partnerystes. 

Antros alternatyvos sprendiniai sudarys sąlygas efektyvesniam investicijų bei kaštų naštos paskirstymui. 

Alternatyvos stiprybės: 

 Efektyvesnis viešųjų investicijų paskirstymas. 

 Tolygesnis kaštų naudos paskirstymas. 

Alternatyvos grėsmės:  

 Sudėtingesnis tarptautinių ir nacionalinių tikslų įgyvendinimas dėl galimų bendradarbiavimo 
sunkumų administraciniu lygmeniu.  

LENTELĖ 22: INŽINERINIŲ SISTEMŲ TEMOS TIKSLAI PAGAL VERTINIMO KOMPONENTUS 

TIKSLO NR. TIKSLO APRAŠYMAS 

0. BENDROSIOS STRUKTŪRINĖS NUOSTATOS 

0a Skatinti AEI plėtrą, didžiausią dėmesį skiriant energiją gaminančių vartotojų ir vėjo energetikos plėtrai 
ir tolesniam atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui centralizuotai tiekiamos šilumos gamybai 
diegiant efektyvią biokuro kogeneraciją ir šilumos gamybai namų ūkiuose. Intensyvinti 
atsinaujinančios žemės gelmių šiluminės energijos naudojimą, t.y. išnaudoti geoterminės energijos 
teikiamas galimybes.  

0b Pereiti prie žiedinės ekonomikos modelio siekiant daugkartinio produktų naudojimo (kuo ilgiau 
išlaikant produktų vertę ir vengiant atliekų susidarymo).  

0c Užtikrinti elektroninių ryšių kokybę ir plėtrą visoje šalies teritorijoje.  

0d Išplėtoti regioninės reikšmės dujų infrastruktūros, suskystintų gamtinių dujų (SGD) technologijų, 
paskirstymo ir kompetencijos centro potencialą, Lietuvai galimai tampant SGD sektoriaus paskirstymo 
centru Pietryčių Baltijoje. 

0e Transporto sektoriuje skatinti elektrinių transporto priemonių naudojimą, išlaikyti biodegalų iš I 
kartos žaliavų gamybą bei II kartos biodegalų gamybą ir vartojimą. Ilgalaikėje perspektyvoje siekiama, 
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TIKSLO NR. TIKSLO APRAŠYMAS 

jog iki 2050 metų 50 % transporto sektoriaus suvartojamos energijos sudarytų energija iš 
atsinaujinančių energijos išteklių ir 100 % sumažėtų įprastais degalais (benzinu ir dyzelinu) varomų 
automobilių naudojimas miestuose. 

1. SĖKMINGI, SOCIALŪS IR TVARŪS MIESTAI 

1a Skatinti apsirūpinimą šiluma, pagaminta centralizuoto šilumos tiekimo būdu, pastatuose, prioritetą 
teikiant urbanizuotoms teritorijoms.  

1b Užtikrinti efektyvų inžinerinės infrastruktūros tinklą tankiai apgyvendintose vietovėse ir 
priemiesčiuose.  

2. EKOLOGIŠKAS, EKONOMIŠKAS (TAUSOJANTIS) ŽEMĖS ŪKIS IR GYVYBINGOS KAIMO VIETOVĖS 

2a Optimizuoti inžinerinę infrastruktūrą mažiau apgyvendintose vietovėse, kad ji atitiktų vietos 
gyventojų ir ūkio poreikius.  

4. ATSAKINGAI NAUDOJAMA JŪRA IR PAKRANTĖ 

4a Užtikrinti ir plėtoti infrastruktūrą, reikalingą strateginių objektų įgyvendinimui ir jungčių (energetinių, 
dujų, integruoto vėjo elektrinių tinklo, kt.) su kaimyninėmis šalimis kūrimui ir stiprinimui.  

Toliau lentelėse (žr. Lentelė 23, Lentelė 24 ir Lentelė 25) nurodomi šios temos pasekmių aplinkai 
vertinimo rezultatai ir pasekmių aplinkai vertinimo aprašymai. 

LENTELĖ 23: INŽINERINIŲ SISTEMŲ TEMOS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO REZULTATAI I-AJAI ALTERNATYVAI 

TIKSLO 
NR. 

EKONOMINĖS-
MAKROEKONOMINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI

86
 

SOCIALINĖS-
KULTŪRINĖS RAIDOS 
KOMPONENTAI

87
 

GAMTINĖS APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI

88
 

APLINKOSAUGOS 
KOMPONENTAI

89
 

TEV DR IA FI/EG MOB ŽSG UA KP NTBĮ ANGI VK D AO KK 

0a 0 + + ++ + 0/+ + +/- +/- + + + ++ ++ 

0b 0 + + + 0 + + + + + + + + ++ 

0c 0 0 + 0/+ ++ +/- 0 0 0 0 0 0 0 0 

0d + + + +/- 0 0 0 0 0 0 - - - - 

0e 0 0 + +/- ++ + + 0 + + + + + + 

1a 0 0 +/- +/- 0 + 0 0 + + + + + + 

1b 0 0 +/- +/- + +/- +/- 0 + + + + + + 

2a 0 0 +/- +/- 0/- + 0 0 0 0 + + + + 

4a 0 + ++ ++ + 0 + - - + 0 - 0/+ + 

                                                           
86

 TEV – transporto ekonominė veikla, DR – darbo rinka, IA – inžinerinė aplinka, FI/EG – finansiniai ištekliai / ekonominė gerovė 
87

 MOB – mobilumas, ŽSG – žmonių sveikata ir gerovė, UA – urbanistinė aplinka. 
88

 KP – kraštovaizdis ir paveldas, NBBĮ – natūralios buveinės ir biologinė įvairovė, ANGI – atsinaujinantys ir neatsinaujinantys 

gamtos ištekliai. 
89

 VK – vandens kokybė, D – dirvožemis, AO – aplinkos oras, KK – klimato kaita. 
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LENTELĖ 24: INŽINERINIŲ SISTEMŲ TEMOS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO REZULTATAI II-AJAI ALTERNATYVAI 

TIKSLO 
NR. 

EKONOMINĖS-
MAKROEKONOMINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI 

SOCIALINĖS-
KULTŪRINĖS RAIDOS 
KOMPONENTAI 

GAMTINĖS APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI 

APLINKOSAUGOS 
KOMPONENTAI 

TEV DR IA FI/EG MOB ŽSG UA KP NTBĮ ANGI VK D AO KK 

0a 0 + + ++ + 0/+ + +/- +/- + + + ++ ++ 

0b 0 + + + 0 + + + + + + + + ++ 

0c 0 0 + 0/+ ++ +/- 0 0 0 0 0 0 0 0 

0d + + + +/- 0 0 0 0 0 0 - - - - 

0e 0 0 + +/- ++ + + 0 + + + + + + 

1a 0 0 + + 0 + 0 0 + + + + + + 

1b 0 0 + + + + + 0 + + + + + + 

2a 0 0 0/+ 0/+ 0/- + 0 + + + + + + + 

4a 0 + ++ ++ + 0 + - - + 0 - 0/+ + 

LENTELĖ 25: INŽINERINIŲ SISTEMŲ TEMOS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS 

TIKSLO NR. VERTINIMO APRAŠYMAI 

0a TIKSLAS | Skatinti AEI plėtrą, didžiausią dėmesį skiriant energiją gaminančių vartotojų ir vėjo 
energetikos plėtrai ir tolesniam atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui centralizuotai tiekiamos 
šilumos gamybai diegiant efektyvią biokuro kogeneraciją ir šilumos gamybai namų ūkiuose. 
Intensyvinti atsinaujinančios žemės gelmių šiluminės energijos naudojimą, t.y. išnaudoti geoterminės 
energijos teikiamas galimybes.  

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Sparčiai vystantis AEI sektoriui, vykdant ES keliamus reikalavimus energiją 
pasigaminti iš AE šaltinių tiek transporto, tiek šilumos, tiek pastatų energetikos srityse, nuolat 
tobulėjant technologijoms, kurių paklausa ateityje tik didės, reikės specialistų, kurie sugebės kurti, 
prižiūrėti, montuoti bei projektuoti tokias technologijas. Tikėtinos nedidelio reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (+) DR.  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | AB „Litgrid“ duomenimis, 2018 m. beveik 22,7 % galutinai suvartotos 
elektros buvo pagaminta iš AEI (nevertinant Kruonio HAE ir tinklų sąnaudų). LR BP koncepcijoje 
numatytas siekis, kad elektros energijos iš AEI dalis, palyginti su galutiniu elektros energijos 
suvartojimu, sieks 45 % 2030 m. ir 100 % 2050 m. Vertinant technologijų vystymosi tendencijas 
numatoma, kad, gaminant elektros energiją iš AEI, iš vėjo energijos galėtų būti gaminama didžioji dalis 
– ne mažiau kaip 53 % – elektros energijos, iš saulės šviesos energijos – 22 %, iš biokuro energijos, 
gaunamos didelio efektyvumo kogeneracinėse jėgainėse – 16 %, o iš hidroenergijos – 8 % elektros 
energijos. Iš biodujų galėtų būti gaminama apie 1 % elektros energijos. AB „Litgrid“ duomenimis, AEI 
naudojančių elektrinių galia turėtų išaugti nuo 855 MW 2017 m. iki 1 239 MW 2027 m. Atitinkamai 
augs investicijos į infrastruktūrą, įrengimui bus naudojamos modernesnės ir naujesnės technologijos, 
kurios leis geriau išnaudoti energiją. Įgyvendinant tikslą, kad iki 2050 m. elektros energijos iš AEI dalis, 
palyginti su galutiniu elektros energijos suvartojimu, siektų 100 %. LR BP koncepcijoje nurodyta, kad 
2019 m. kovo mėn. pabaigoje Žemės gelmių registro duomenimis Lietuvos Respublikos teritorijoje 
buvo įregistruotos 673 geoterminių gręžinių sistemos, nors turimas žemės gelmių geoterminis 
potencialas yra kur kas didesnis nei jo išnaudojama. Įvertinus plačias geoterminės energijos 
panaudojimo galimybes (pvz., karštas gelmių vanduo – pastatams šildyti, balneologijai), perimant 
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TIKSLO NR. VERTINIMO APRAŠYMAI 

šilumą šilumokaičiais ar šiluminiais siurbliais arba kaip energijos šaltinis (kai gelmių temperatūra 
viršija 120

o 
C) elektros energijai generuoti, tikėtina, kad investicijos į geoterminės energijos 

technologijas didės. AB „Litgrid“ duomenimis, šiluminių siurblių skaičius didės ir 2027 m. geotermine 
šiluma bus aprūpinta nuo 2 % iki 8 % visų būstų Lietuvoje, kurie sunaudotų apie 153–380 mln. 
kWh/metus

90
. Abiejų alternatyvų įgyvendinimo atveju tikėtinos nedidelio reikšmingumo teigiamos 

pasekmės (+) IA.  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Lietuvos el. energijos gamintojai turi 
konkuruoti su Latvijos ir Švedijos hidroelektrinėmis bei pigia elektra iš Rusijos ir Baltarusijos. 
Atitinkamai nauji el. energijos gamybos pajėgumai nekonkurencingi ir plėtrai Lietuvoje būtinos 
viešosios investicijos. Šiuo metu vėjo energetika plėtojama tik per aukcionus viešosioms investicijoms 
gauti, nes kol kas elektros energijos gamyba iš vėjo nėra pajėgi tiesiogiai konkuruoti su elektros 
energijos biržoje esama kaina

91
. AB „Litgrid“ duomenimis, vėjo energetikos parkus statyti jūroje 

brangiau ir sunkiau nei sausumoje. Brangiau kainuoja statyba, dar atsiranda eksploatacijos kaštai. Kita 
vertus, jūriniai vėjo energetikos parkai greičiau atsiperka, nes vėjas jūroje pučia tolygiau ir daugiau, 
todėl pagaminama daugiau elektros energijos nei sausumos jėgainėse. LR BP koncepcijoje nurodyta, 
kad tikslinga inicijuoti Baltijos jūros regiono integruoto vėjo elektrinių tinklo sukūrimą, sudarant 
galimybę prie ES finansuojamo Danijos, Lenkijos, Švedijos ir Vokietijos vėjo elektrinių tinko prijungti ir 
Lietuvos bei kitų Baltijos šalių jūros teritorijose planuojamus energetinius parkus. Kol kas elektros 
gamybos savikaina jūroje dar yra aukštesnė nei sausumoje, tačiau tikėtina, kad ilgalaikėje 
perspektyvoje investicijos atsipirks, be to, pereinant prie mažiau taršios elektros gamybos bus 
gaunama ir netiesioginė ekonominė nauda FI / EG dėl sumažėjusio į atmosferą išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio. Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje taip pat 
numatytas siekis, kad iš AEI pasigamintą energiją vartojančių savo reikmėms vartotojų iki 2050 m. bus 
ne mažiau kaip 50 % (2020 m. – 2 %), palyginti su visų vartotojų skaičiumi. Šiems vartotojams bus 
suteikiama galimybė iš AEI gaminamą energiją vartoti savo reikmėms, o už perteklinę energiją, 
patiektą į tinklą, gauti rinkos sąlygas atitinkantį atlygį. Energijos vartojimo efektyvumas gerins 
valstybės gyventojų finansinę būklę, didins verslo konkurencingumą, tuo pačiu turės netiesioginės 
ekonominės naudos per išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aplinkos oro teršalų kiekio 
mažinimą, aplinkos oro kokybės gerinimą. Atsižvelgiant į LR BP esamos būklės analizę, didėjant 
biokurą naudojančių įrenginių skaičiui Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje, mažėja 
lyginamosios pirminio kuro sąnaudos energijos vienetui pagaminti (1996 m. kuro sąnaudos šilumos 
tiekimo sektoriuje siekė 101,7 kg n.e./MWh, o 2016 m. — 89,2 kg n.e./MWh

92
). Perėjimas prie pigaus, 

daugiausia vietinės kilmės atsinaujinančio biokuro ne tik mažina šilumos kainas, bet ir sukuria didelę 
naudą šalies ekonomikai, didina energetinį saugumą, padeda spręsti klimato kaitos problemas. 
Geoterminės energijos technologijos daug kainuoja, tačiau šios investicijos pakankamai greitai 
atsiperka (pvz., geoterminio šildymo sistemos įrengimo vidutinis atsipirkimo laikas – 8–10 metų). Be 
to, geoterminiai ištekliai svarbūs ne tik tiesioginiam šilumos tiekimui, tačiau gali būti kompleksiškai 
naudojami ir kitose srityse, tuo didindami šios energijos ekonominį efektyvumą. Geoterminė energija 
taip pat yra saugi aplinkai, neišmeta į atmosferą CO2, neužima didelių plotų, nepadaro žalos natūraliai 
aplinkai, šią energiją gali naudoti ir individualūs vartotojai, ir stambios įmonės. Abiejų alternatyvų 
įgyvendinimo atveju tikėtinos didelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (++) FI / EG.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | AEI plėtra sudaro prielaidas elektros energijos decentralizavimui, o tai savo 
ruožtu gali lemti platesnę elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtrą. Patrauklesnės sąlygos 
elektromobilių eksploatacijai sąlygotų nedidelio reikšmingumo teigiamų pasekmių (+) MOB. AEI plėtra 
numatoma abiejų alternatyvų atveju, todėl tikėtinos pasekmės MOB yra lygiavertės abiejų alternatyvų 
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 AB „Litgrid“, Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planas 2018–2027 m., 22 psl., 

žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 13 d., http://www.regula.lt/SiteAssets/posedziai/2019-02-28/4_litgrid_priedas.pdf. 
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 Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: Energetika (I-a tarpinė vertinimo ataskaita), 7 psl., 

žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 13 d., http://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Energetika(1).pdf 
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 TAEM URBANISTAI UAB, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Esamos būklės analizė. Inžinerinės 

infrastruktūros sistemos, 2019 m., 582 psl., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 d., 
https://drive.google.com/file/d/14R6cf_lmlXhsIc3cFO-vr4D2soZeL8aC/view. 

http://www.regula.lt/SiteAssets/posedziai/2019-02-28/4_litgrid_priedas.pdf
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http://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Energetika(1).pdf
https://drive.google.com/file/d/14R6cf_lmlXhsIc3cFO-vr4D2soZeL8aC/view
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atveju.  

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | AEI naudojimo skatinimas bendrine prasme turi netiesioginį 
teigiamą, tačiau ilgalaikį poveikį ŽSG, kuris siejamas su aplinkos kokybės gerinimu ir netiesiogiai su 
žmonių sveikata. Tiesioginis poveikis žmonių sveikatai ir gerovei matomas vertinant AEI plėtrą namų 
ūkio reikmėms, kas numatoma abiejų koncepcijos alternatyvų atvejais. AEI naudojimas gali 
pareikalauti didesnių privačių lėšų investicijų (pvz,. geoterminio šildymo įrangai), tačiau šios 
investicijos atsiperka gana greitai, be to, tikėtina, kad ilgainiui atsirandant daugiau AEI naudotojų 
galimas įrangos kainos mažėjimas. Bendrai vertinant pasekmių ŽSG nenumatoma, arba numatomos 
mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) ŽSG. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | AEI naudojimas namų ūkiuose (pvz., žemės gelmėse susikaupusios 
šiluminės energijos naudojimas) yra veiksminga priemonė pastatų energetiniam efektyvumui didinti, 
o tai prisideda prie urbanistinės aplinkos kokybės gerinimo, todėl abiem alternatyvų atvejais 
numatomos teigiamos pasekmės (+) UA.  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | LR BP koncepcijoje numatytas 
siekis, kad elektros energijos iš AEI dalis, palyginti su galutiniu elektros energijos suvartojimu, sieks 45 
% 2030 m. ir 100 % 2050 m. Vertinant technologijų vystymosi tendencijas numatoma, kad, gaminant 
elektros energiją iš AEI, iš vėjo energijos galėtų būti gaminama didžioji dalis – ne mažiau kaip 53 % – 
elektros energijos, iš saulės šviesos energijos – 22 %, iš biokuro energijos, gaunamos didelio 
efektyvumo kogeneracinėse jėgainėse – 16 %, o iš hidroenergijos – 8 % elektros energijos. Iš biodujų 
galėtų būti gaminama apie 1 % elektros energijos. Plėtojant vėjo energetiką didžiausias konfliktas 
atsiranda dėl vizualinės kraštovaizdžio taršos, vyksta reikšminga kraštovaizdžio kaita. Vėjo elektrinių 
vertikalės suformuoja agrarinį technogenizuotą kraštovaizdį, tokia kraštovaizdžio kaita ne visur yra 
pageidautina. Tinkamiausios teritorijos vėjo elektrinėms įrengti yra agrarinių lygumų silpnos 
vertikalios išraiškos kraštovaizdis, kuriame jau yra urbanistinio karkaso elementų (inžinerinės ir 
susisiekimo infrastruktūros sistemų antžeminių statinių). Saulės elektrinės, užimančios didelius atvirus 
plotus taip pat laikytinos kaip kraštovaizdžio taršos objektai. Vėjo ir saulės elektrinių statybą riboja 
Saugomų teritorijų įstatymas. Kitas dažniausiai kylantis konfliktas – vėjo elektrinių plėtros zonos ir 
biologinė įvairovė. Potencialūs vėjo energetikos plėtros ir biologinės įvairovės konfliktai kyla todėl, 
kad vėjo elektrinių parkų statybos metu yra pakeičiamos buveinės, veikiant elektrinėms kyla paukščių 
ir šikšnosparnių žūties rizika dėl tiesioginio susidūrimo ar barotraumos, be to, vėjo elektrinių parkas 
yra vizualinis trikdis bei kliūtis migracijos metu.

93
 Vėjo elektrinių parkai gali būti kliūtimi 

migruojantiems ar perskrendantiems paukščiams, todėl vėjo elektrinių statybos vietos turi būti 
parinktos atsižvelgiant į intensyviausių paukščių migracijų kelius. Neigiamoms pasekmėms sušvelninti 
ir galimiems konfliktams išvengti 2015–2017 m. buvo įgyvendintas projektas “VENBIS”, kurio metu 
buvo įvertinta esama vėjo energetikos išvystymo būklė ir plėtros perspektyvos, atlikti tyrimai, 
identifikuotos biologinės įvairovės apsaugai svarbios/jautrios ir konfliktinės vėjo energetikos plėtros 
požiūriu teritorijos, parengta duomenų bazė ir žemėlapiai. Visa tai palengvina vėjo elektrinių vietų 
parinkimą, bei padeda apsaugoti biologinę įvairovę. Atsinaujinančių energetinių išteklių (vėjas, saulė, 
bangos, srovės) naudojimas jūroje, Lietuvos IEZ – nauja Lietuvoje, bet labai aktyviai vystoma Europoje 
bei EK skatinama ūkinės veiklos sritis. Tačiau ir čia turi būti atsižvelgiama į daugelį veiksnių – jūros 
gyliai, inžinerinės geologinės sąlygos, laivybos keliai, vėjo ir bangų potencialas ir be abejo į poveikį 
gamtinėms buveinėms, biologinei įvairovei. Lietuvoje yra išskirtinės sąlygos hidrogeoterminiams 
ištekliams eksploatuoti, taip keičiant įprastinius vis brangstančius iškastinius energijos šaltinius ir 
švelninant negatyvius ekologinius padarinius. Geoterminiai ištekliai svarbūs ne tik tiesioginiam 
šilumos tiekimui. Jie gali būti kompleksiškai naudojami ir kitose ūkio šakose. Geoterminių sluoksnių 
požeminis vanduo pasižymi unikaliomis cheminės sudėties savybėmis ir gali būti naudojamas 
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 Projektas „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (sutrump. – VENBIS)“, 2017 

http://corpi.lt/venbis/index.php/home 
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balneologijoje. Tokių geoterminių-balneologinių išteklių yra Neringoje, Palangoje, kai kuriuose kituose 
Lietuvos rajonuose

94
. Toks geoterminių išteklių naudojimas padidintų teritorijų rekreacinį potencialą, 

sudaro galimybes papildomoms ekonominėms veikloms. Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimas 
bei energijos taupymas ir didesnis energijos vartojimo efektyvumas mažina aplinkos taršą, 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kurios susijusios su klimato kaita, o tai teigiamai 
veikia visą gamtinę aplinką, tausoja gamtinius neatsinaujinančius išteklius, mažina jų naudojimą. 
Įgyvendinant tikslą numatomos tiek teigiamos tiek neigiamos pasekmės (+/-) KP, NBBĮ ir teigiamos 
pasekmės (+) ANGI.  

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KK (KLIMATO KAITA) | EAA ataskaitoje „Atsinaujinančioji energija Europoje 2018 m.“, remiantis 
oficialiais 2016 m. duomenimis ir preliminariais EAA duomenimis dėl 2017 m., apžvelgiama pažanga 
naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius ES. Iš ataskaitos matyti, kad atsinaujinančiosios 
energijos dalis vertinant galutinį energijos suvartojimą padidėjo nuo 16,7 % 2015 m. iki 17 % 2016 m. 
ir iki maždaug 17,4 % 2017 m. Dėl padidėjusio atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo ES 
pavyko sumažinti iškastinio kuro poreikį ir susijusį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 
Remiantis EAA analize, jeigu nuo 2005 m. vis labiau naudojami atsinaujinantieji ištekliai tuo 
laikotarpiu nebūtų pakeitę 11 % ES bendrojo vidaus iškastinio kuro suvartojimo, 2016 m. ES bendrasis 
išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų buvęs maždaug 9 % didesnis, o 2017 m. – 10 
% didesnis. Energijos vartojimo valdymas ir didesnis atsinaujinančių išteklių energijos naudojimas bei 
energijos taupymas ir didesnis energijos vartojimo efektyvumas yra vienos iš svarbių priemonių, 
reikalingų sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir įvykdyti Jungtinių Tautų 
bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolą ir kitus Europos Bendrijos bei tarptautinius 
įsipareigojimus mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Tikslo įgyvendinimas turės 
reikšmingų teigiamų (++) pasekmių klimato kaitos srityje. 

AO (APLINKOS ORAS) | Dėl kietu kuru šildomų namų ūkių į aplinkos orą yra išmetama daug teršiančių 
medžiagų, tarp jų ir kietųjų dalelių. Visų rūšių kuro deginimas būstų, komercinių ir kitokių įstaigų 
pastatų šildymui yra didžiausias KD2,5 šaltinis. Šilumos gamybai namų ūkiuose naudojant 
atsinaujinančius energijos išteklius, intensyvinti atsinaujinančios žemės gelmių šiluminės energijos 
naudojimą, tikėtinos reikšmingos ilgalaikės teigiamos (++) pasekmės aplinkos oro kokybei. 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) | Galimas netiesioginis teigiamas (+) poveikis, susijęs su 
situacijos gerėjimu aplinkos oro ir klimato kaitos srityse. 

0b TIKSLAS | Pereiti prie žiedinės ekonomikos modelio, siekiant daugkartinio produktų naudojimo (kuo 
ilgiau išlaikant produktų vertę ir vengiant atliekų susidarymo). 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Panašu, kad pasekmės DR priklausys nuo to, kaip darbo rinka bus struktūrizuota 
ir reguliuojama. Be to, yra požymių, kad žiedinė ekonomika gali sukurti papildomų darbo vietų 
vietiniame lygyje, ypač pradedančiųjų ir pusiau kvalifikuoto lygio darbuose

95
. Pavyzdžiui, Amsterdamo 

savivaldybė apskaičiavo, kad priėmus žiedinės ekonomikos planą būtų sukurta 2 000 naujų darbo 
vietų, iš jų 700 statybų sektoriuje ir 1 200 žemės ūkyje ir maisto perdirbime

96
. Abiejų alternatyvų 

atveju numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) DR. 
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 Saulius Šliaupa. Lietuvos hidrogeoterminiai ištekliai, 2009 

http://www.lgeos.lt/images/stories/geologijos_akiraciai/2009_03_04/11-19p.pdf 
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 World Economic Forum, Towards the Circular Economy: Accelerating the scale-up across global supply chains, 

2014 m., 19 psl., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 21 d., 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_ENV_TowardsCircularEconomy_Report_2014.pdf. 
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 International Institute for Sustainable Development, Estimating Employment Effects of the Circular Economy, 

2018 m., 4 psl., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 21 d.,https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/employment-
effects-circular-economy.pdf. 
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IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Įmonės siekdamos žiediškumo turės investuoti į pramoninius įrenginius, 
atliekų tvarkymo sistemas ir kitas aplinkosaugines technologijas

97
. Numatomos mažo reikšmingumo 

teigiamos pasekmės (+) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Projektuojant produktus ir paslaugas 
žiediškai, galima mažinti išteklių naudojimą ir gerinti galimybes naudoti medžiagas pakartotinai, jų 
regeneravimą ir tolesnį perdirbamumą

98
. Skaičiuojama, kad vien kova su vienkartiniu plastiku iki 2030 

m. vartotojams padės sutaupyti apie 6,5 mlrd. EUR, taip pat bus išvengta neigiamo poveikio aplinkai 
(apie 11 mlrd. EUR ekvivalentu)

99
. Tačiau Europos Sąjungos verslams tai atsieis papildomus 2 mlrd. 

EUR, o atliekų tvarkymui bus išleisti papildomi 510 mln. EUR. Todėl tikėtina, kad ir Lietuvoje žiedinė 
ekonomika paveiks ne tik perdirbimo pramonės atstovus, tačiau visą verslą. Kita vertus, tai ilguoju 
laikotarpiu atsipirks ekonomikos gerovės didinimui vartotojams, nes galimai mažės produktų kainos 
dėl gaminimo medžiagų kainų sumažėjimo ir bus sumažintas poveikis aplinkai

100
. Numatomos mažo 

reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) FI / EG abiejose alternatyvose. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Žiedinės ekonomikos modelio diegimas su poveikiu žmonių 
sveikatai ir gerovei sietinas netiesiogiai, tiek, kiek šios priemonės taikymas turi pasekmių aplinkos 
(oro, vandens ir kt. žmonių sveikatą tiesiogiai veikiančių komponentų) kokybei. Daugkartinio produktų 
naudojimo ir atliekų mažinimo skatinimas tiesiogiai teigiamai veikia žmonių sveikatą ir gerovę, 
kadangi didinamas žmonių sąmoningumas ir skatinama mažiau vartoti, o tai teigiamai veikia žmonių 
asmeninius finansus ir tuo pačiu gerovę. Numatomos teigiamos pasekmės (+) ŽSG abiejų alternatyvų 
atvejais. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Vienas iš architektūros kokybės kriterijų yra statybos ir kuriamos 
aplinkos ergonomiškumas ir ilgaamžiškumas

101
. Architektūriniai ir urbanistiniai sprendiniai turi būti 

ilgaamžiai, tausojantys aplinką, išlaikantys vertę ir kokybę. LR BP konceptualieji sprendiniai numato į 
žiedinę ekonomiką integruoti urbanizacijos procesus ir skatinti užstatytų teritorijų konversiją. 
Konversijos, kaip ir renovacijos, principų taikymas miesto urbanistinėje aplinkoje ženkliai prisideda 
prie kompaktiškų miestų kūrimo, todėl abiejų koncepcijos alternatyvų atvejais pasekmės UA 
vertinamos teigiamai (+).  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ) ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Šiuo metu beveik pusė ES 
komunalinių atliekų yra perdirbamos arba kompostuojamos (47 % – 2016 m., 31 % – 2004 m.), o 
ketvirtadalis jų vis dar šalinama sąvartynuose. Pagal galiojančius ES teisės aktus iki 2020 m. turėtų būti 
perdirbama 50 % atliekų. Austrija, Belgija, Danija, Vokietija, Nyderlandai ir Švedija komunalinių atliekų 
beveik nešalina sąvartynuose. Lietuvoje 2016 m. buvo perdirbta apie pusė komunalinių atliekų – 
gerokai daugiau nei 2004 m., kai buvo perdirbta tik 3 % Sąvartynuose šalinamų atliekų kiekis 
sumažintas nuo 77 % 2011 m. iki 29,82 % 2016 m. Įdiegus pakuočių užstato sistemą didžioji jų dalis 
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 Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir Socialinių Reikalų Komitetui ir Regionų 

Komitetui, Žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimas, COM/2019/190 final, 2019 m., žiūrėta 2019 m. 
rugpjūčio 21 d., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0190. 
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 Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir Socialinių Reikalų Komitetui ir Regionų 

Komitetui, Žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimas, COM/2019/190 final, 2019 m., žiūrėta 2019 m. 
rugpjūčio 21 d., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0190. 
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 Verslo žinios, Žiedinė ekonomika įsibėgėja - kaip pokyčiai palies Lietuvą?, 2019 m., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 21 

d., https://www.vz.lt/pramone/2019/03/29/ziedine-ekonomika-isibegeja--kaip-pokyciai-palies-lietuva  
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 World Economic Forum, Towards the Circular Economy: Accelerating the scale-up across global supply chains, 

2014 m., 18 psl., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 21 d., 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_ENV_TowardsCircularEconomy_Report_2014.pdf. 
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 Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas 2017-06-08 Nr. XIII-425 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0190
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yra perdirbama, 2016 m. net daugiau kaip 17 % bendro susidarančių komunalinių atliekų kiekio buvo 
panaudota šiluminės ir elektros energijos gamybai

102
, kas teigiamai veikia gamtinių išteklių naudojimą. 

2016 m. šiluminės energijos gamyboje 64 % sudarė vietinės kilmės biomasė (mediena ir jos atliekos), 
o tai kelia grėsmę miško ištekliams. Nors, EUROSTAT duomenimis, atliekos susidarančios žemės, 
miškų ir žuvininkystės ūkyje sudaro tik 1 %

103
, žiedinės ekonomikos principai taip pat gali būti taikomi 

šiose srityse. Kaip tvarkyti ir naudoti žemės ir miškų ūkyje susidarančias biologiškai skaidžias atliekas, 
yra išdėstyta Gerosios žemės ūkio praktikos kodekse. Žiedinė ekonomika siekia kiek įmanoma 
sumažinti atliekų kiekį ir išteklių naudojimą pažangiu produktų projektavimu, pakartotiniu produktų 
naudojimu ir taisymu, perdirbimu, darniu vartojimu ir naujoviškais verslo modeliais. Žiedinės 
ekonomikos principų taikymas tiesiogiai siejamas su teigiamu poveikiu kraštovaizdžiui, nes mažina 
sąvartynų poreikį, tuo pačiu teigiamai veikiama biologinė įvairovė, natūralūs gamtos procesai, 
mažinama aplinkos tarša. Numatomas teigiamas poveikis (+) kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, 
išteklių naudojimui (KP, NBBĮ, ANGI). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KK (KLIMATO KAITA) | Samprata „beatliekinė ekonomika, kurioje niekas nešvaistoma veltui“ (EU, 
2013) – pagrindinis aspektas stengiantis pagerinti išteklių naudojimo efektyvumą. Atliekų prevencija, 
pakartotinis naudojimas ir perdirbimas leidžia visuomenei išgauti maksimalią vertę iš išteklių ir 
priderinti sunaudojimą prie realių poreikių. To siekiant sumažėja pirminių išteklių poreikis, todėl 
sumažėja susijusios energijos sąnaudos ir poveikis aplinkai. Kaip išdėstyta Atliekų direktyvoje, viską 
apimanti logika, kuria pagrįsta ES politika dėl atliekų, yra atliekų hierarchija, kur teikiama pirmenybė 
atliekų prevencijai, taip pat pakartotinio naudojimo galimybei, perdirbimui ir atkūrimui, o išmetimas 
yra mažiausiai pageidaujama parinktis. Dėl geresnio atliekų tvarkymo, susijusių su atliekų šalinimu, 
sumažėja žalingų veiksnių tokių kaip tarša dėl deginimo ar tarša dėl sąvartynų. Tai taip pat sumažėja 
žalingi veiksniai, susiję su naujų išteklių išgavimu ir apdorojimu. EAA įvertino, kad dėl geresnio 
komunalinių atliekų tvarkymo ES-27, Šveicarijoje ir Norvegijoje per 1990–2012 m. laikotarpį metinės 
grynosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos sumažėjo 57 mln. tonų CO2 ekvivalentu, o 
didžiausio sumažėjimo pasiekta nuo 2000 m. Du pagrindiniai veiksniai, kurie leido tai įgyvendinti – 
mažesnės metano emisijos iš sąvartynų ir išvengtos emisijos dėl atliekų perdirbimo. Tikslo 
įgyvendinimas turės reikšmingų ilgalaikių teigiamų (++) pasekmių abiejų alternatyvų atvejais. 

AO (APLINKOS ORAS) / VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) | Sąvartynuose, laikomuose 
paskutine vieta atliekų hierarchijoje, išsiskiria metanas – labai galingos šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos, susijusios su klimato kaita. Metaną sintetina sąvartyne esantys mikroorganizmai iš bioskalių 
atliekų, pvz., maisto, popieriaus ir sodo atliekų. Priklausomai nuo sąvartynų įrengimo būdo, jie gali 
teršti žemę ir vandenį. Kai atliekos surenkamos, jos transportuojamos ir apdorojamos. 
Transportavimo metu į atmosferą išsiskiria ir oro teršalai, įskaitant kietąsias daleles. Tikslo 
įgyvendinimas turės ilgalaikių teigiamų (+) pasekmių abiejų alternatyvų atvejais.  

0c TIKSLAS | Užtikrinti elektroninių ryšių kokybę ir plėtrą visoje šalies teritorijoje.  

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Lietuvoje kol kas nėra lygiaverčių galimybių visiems gyventojams naudotis 

                                                           

102
 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, Esama būklė, Santrauka, 2018 m., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 22 

d. 
103

 Europos komisija, Eurostatas, EP Tyrimų tarnyba, 2018 m. žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 22 d. 
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/ziedine-ekonomika/20180328STO00751/atlieku-
tvarkymas-es-faktai-ir-skaiciai-infografikas. 

http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/ziedine-ekonomika/20180328STO00751/atlieku-tvarkymas-es-faktai-ir-skaiciai-infografikas
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/ziedine-ekonomika/20180328STO00751/atlieku-tvarkymas-es-faktai-ir-skaiciai-infografikas
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naujos kartos plačiajuosčio ryšio paslaugomis – miestuose plačiajuosčio ryšio infrastruktūra išplėtota 
puikiai, o kaimo gyvenamosiose vietovėse per menkai

104
. 2016 m. pabaigoje interneto prieigos 

paslaugomis naudojosi 44,7 % Lietuvos Respublikos gyventojų. 2014–2020 m. ES struktūrinės 
paramos laikotarpiu Lietuvoje, ypač kaimo vietovėse, planuojama įgyvendinti 3-iąjį RAIN projekto 
etapą. Plėtojant naujos kartos interneto prieigos infrastruktūrą, kartu su elektroninių ryšių 
operatoriais ir LR ryšių reguliavimo tarnyba nustatytose baltosiose teritorijose planuojama pastatyti 
apie 180 ryšio bokštų ir nutiesti apie 1 465 km šviesolaidinių kabelių linijų, prijungiant naujai 
pastatytus ryšių bokštus ir apie 430 esamų infrastruktūros objektų (ryšio bokštų, kabelinės 
infrastruktūros objektų ir pan.). Naujai sukurta judriojo ir fiksuotojo ryšio infrastruktūra pasieks apie 
254 000 namų ūkių, kurių teritorijos projekto metu bus padengtos naujos kartos plačiajuosčiu ryšiu 
(30 Mbps ir daugiau). Elektroninių ryšių paslaugų kokybės ir plėtros užtikrinimas visoje šalies 
teritorijoje (įskaitant plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų plėtrą Lietuvos kaimo vietovėse), 
atsižvelgiant į gyventojų mažėjimo tendencijas atskiruose regionuose bei sąlygų dalijimosi ekonomikai 
sukūrimas abiejų alternatyvų įgyvendinimo atveju turės mažo reikšmingumo teigiamas pasekmes (+) 
IA.  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Kokybiškų elektroninių ryšių plėtra 
užtikrina didesnį verslo efektyvumą ir skatina produktyvumą. Elektroniniai ryšiai yra neatsiejama 
įvairių įmonių veiklos dalis ir atlieka pagrindinį vaidmenį visais tiekimo grandinės aspektais, pradedant 
vidiniais ryšiais ir ryšiais su tiekėjais bei baigiant ryšiais su vartotojais. Debesų kompiuterija, daiktų 
internetas yra tik du pagrįsti technologinės plėtros pavyzdžiai elektroninių ryšių srityje, kurie galėtų 
pakeisti verslo veiklą. Užtikrinant elektroninių ryšių paslaugos kokybę ir plėtrą šalies teritorijoje, 
tikėtina, kad trumpalaikiu laikotarpiu tai turės mažo reikšmingumo neigiamas pasekmės (-) FI / EG, 
tačiau pagrindiniai investuotojai į elektroninius ryšius bus privačios įmonės. Ilguoju laikotarpiu 
nenumatoma pasekmių arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) FI / EG.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Autonominių automobilių ir autobusų (bendrine prasme viešojo transporto) 
infrastruktūrai būtinas didelis informacijos mainų greitis, todėl 5G ryšio plėtra ir užtikrinimas visos 
šalies teritorijoje sudarytų palankias sąlygas šiai transporto rūšiai. Autonominiai automobiliai 
(naudojantys elektros energiją) tikėtina, kad padarys esminį perversmą transporto sektoriuje. 
Elektroninių ryšių plėtra ir platus interneto prieinamumas taip pat sąlygoja mažesnius susisiekimo 
poreikius dėl virtualiojo mobilumo, kuomet tam tikrus poreikius (e-konsultacijos, e-parduotuvės ir t.t.) 
galima patenkinti niekur nekeliaujant. Tinkama ryšių infrastruktūra sąlygos reikšmingas ilgalaikes 
netiesiogines pasekmes mobilumui (++). Pasekmės numatomos abiejų alternatyvų atveju. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Elektroninių ryšių plėtra ir tinklo užtikrinimas ne tik šalies 
miestuose bet ir kaimiškose gyvenamosiose vietovėse neatsiejamas nuo žmonių gyvenimo kokybės. 
Elektroninių ryšių užtikrinimas atpigina ryšių paslaugas, perkelia verslo, viešojo sektoriaus ir kitas 
paslaugas į elektroninę erdvę, o tai ženkliai prisideda prie kokybiškų paslaugų prieinamumo, didina 
žmonių virtualųjį mobilumą. Tačiau vertintinos ir neigiamos naudojimosi elektroniniais ryšiais 
pasekmės, kuomet susiduriama su privatumo ir duomenų apsaugos, informacijos pertekliaus, žmonių 
priklausomybės nuo elektroninių ryšių priemonių problemos. Bendrai vertinant, elektroninių ryšių 
plėtros ir kokybės užtikrinimo visoje šalies teritorijoje turi tiek teigiamų pasekmių, tačiau ir gali sukelti 
problemų, todėl abiejų alternatyvų atvejais vertinimas yra tiek teigiamas, tiek neigiamas (+/-). 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) UA. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ) ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Nenumatoma pasekmių gamtinės 
aplinkos (kraštovaizdžio) komponentams (0). 

                                                           

104
 TAEM URBANISTAI UAB, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Esamos būklės analizė. Inžinerinės 

infrastruktūros sistemos, 2019 m., 615 psl., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 d., 
https://drive.google.com/file/d/14R6cf_lmlXhsIc3cFO-vr4D2soZeL8aC/view. 

https://drive.google.com/file/d/14R6cf_lmlXhsIc3cFO-vr4D2soZeL8aC/view
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APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KK (KLIMATO KAITA) / AO (APLINKOS ORAS) / VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) | 
Nenumatoma pasekmių aplinkos komponentams (0). 

0d TIKSLAS | Išplėtoti regioninės reikšmės dujų infrastruktūros, suskystintų gamtinių dujų (SGD) 
technologijų, paskirstymo ir kompetencijos centro potencialą, Lietuvai galimai tampant SGD 
sektoriaus paskirstymo centru Pietryčių Baltijoje. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Lietuvai tapus SGD sektoriaus paskirstymo centru, galimai 
atsiras didesnis poreikis SGD pervežimui, o tai padidintų logistikos sektoriaus Lietuvoje krovos apimtis. 
Numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+). 

DR (DARBO RINKA) | Siekiama išplėtoti suskystintų gamtinių dujų klasterio ir suskystintų gamtinių 
dujų kompetencijų centro pajėgumus

105
. Tai užtikrins pakankamą kompetentingų inžinierių kiekį, kad 

Klaipėda taptų SGD distribucijos ir technologijų centru Baltijos jūros regione, kuris generuotų naujas 
darbo vietas ir gebėtų pritraukti SGD srityje dirbančias tarptautines kompanijas. Numatomos mažai 
reikšmingos teigiamos pasekmės (+) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Lietuva siekia tapti suskystintų gamtinių dujų technologijų, jų paskirstymo 
ir šios srities kompetencijos lydere Baltijos jūros regione

106
. Inovatyvumas siejamas ir su išmaniųjų 

energijos tinklų ir išmaniosios energijos apskaitos sistemų diegimu, elektros energijos panaudojimo 
dujoms gaminti (angl. power to gas) technologijų taikymu. Numatomos mažai reikšmingos teigiamos 
pasekmės (+) IA.  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | SGD terminalo išlaikymas kiekvienais 
metais valstybei kainuoja milijonus eurų ir pilnai išsimokėta bus iki 2044 m. pabaigos. Kita vertus, 
remiantis tarptautinės nepriklausomos konsultacinės bendrovės „Pöyry Management Consulting“ 
atlikta studija, SGD terminalas ir po 2024 m. išliks vieninteliu ir pagrindiniu Lietuvos rankose esančiu 
kainų spaudimo instrumentu

107
. Konsultantų vertinimu, neužtikrinus ilgalaikio SGD tiekimo importo, 

nebus užtikrintas pakankamas konkurencinis spaudimas rusiškų dujų kainai. SGD terminalas 
eliminuoja rizikas dėl regione dominuojančio tiekėjo „Gazprom“ galimybių piktnaudžiauti 
dominuojančia padėtimi rinkoje ir nepagrįstai didinti dujų importo kainas vartotojams. Atsisakius SGD 
terminalo, ekspertų vertinimu, „Gazprom“ rusiškų dujų importo kainas galėtų padidinti iki 20 %, kas 
reiškia iki 160 mln. EUR permoką kasmet. Be to, iki 2021 metų įgyvendinus Lietuvos ir Lenkijos 
dujotiekių jungties (GIPL) projektą, kuris sujungs Baltijos šalis ir Suomiją su bendra ES dujų rinka, 
padidins tiekimo saugumą ir tiekimo maršrutų diversifikavimą regione, skatins didesnį regioninės 
rinkos likvidumą bei konkurenciją tarp tiekėjų ir sudarys galimybes efektyviau išnaudoti suskystintų 
gamtinių dujų terminalą Klaipėdoje

108
. Numatomos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės (+/-) 

abiem alternatyvoms. 

                                                           

105
 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija, 2018 m., 47 

psl., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 19 d., 
http://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Nacionaline%20energetines%20nepriklausomybes%20strategij

a_2018_LT.pdf. 
106

 ibid,, žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 19 d., 

http://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Nacionaline%20energetines%20nepriklausomybes%20strategij

a_2018_LT.pdf. 
107

 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Ekonominės infrastruktūros plėtros komisija: ekonomiškai naudingiausias 

sprendimas - SGD laivo-saugyklos įsigijimas, 2018 m., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 14 d., 
https://lrv.lt/lt/naujienos/ekonomines-infrastrukturos-pletros-komisija-ekonomiskai-naudingiausias-sprendimas-
sgd-laivo-saugyklos-isigijimas. 
108

 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija, 2018 m., 5 

psl., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 19 d., 

http://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Nacionaline%20energetines%20nepriklausomybes%20strategija_2018_LT.pdf
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SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) ŽSG. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) UA. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ) ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | LR Bendrojo plano esamoje 
būklėje ir koncepcijos sprendiniuose nurodyta, kad Lietuvos dujų perdavimo sistema yra sujungta su 
SGD terminalo infrastruktūra Klaipėdoje bei Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities), Baltarusijos ir 
Latvijos dujų perdavimo sistemomis. Siekiant integruoti Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkas į bendrą 
ES dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius, efektyviau panaudoti Lenkijos bei Lietuvos SGD 
terminalus bei padidinti dujų tiekimo saugumą, numatoma gamtinių dujų infrastruktūros, 
sujungsiančios Lenkijos bei Lietuvos dujotiekius plėtra. Tuo tikslu Lietuva kartu su Lenkija ir Latvija 
vykdo strateginių dujų perdavimo infrastruktūros projektų vystymą ir įgyvendinimą: „Dujotiekių 
jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos“ (GIPL) ir „Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų 
padidinimas“. Europos Komisija GIPL projektą pripažino didelės svarbos dujų tiekimo saugumą 
užtikrinančiu infrastruktūros projektu, reikšmingai prisidedančiu prie ES energetinio saugumo 
užtikrinimo

109
. GIPL projekto įgyvendinimo darbai pradėti 2009 m., parengta galimybių studija, atliktas 

poveikio aplinkai vertinimas. 2016 m. gauti statybą leidžiantys dokumentai. Tikėtina, kad rengiant 
projektą buvo įvertintos visos neigiamos pasekmės gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) komponentams 
ir numatytos priemonės neigiamoms pasekmėms sumažinti ar joms išvengti. Numatomos 
trumpalaikės nereikšmingos pasekmės (0) visiems gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) komponentams 
(KP, NBBĮ, ANGI) vamzdynų statybos laikotarpiu. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KK (KLIMATO KAITA) / AO (APLINKOS ORAS) / VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) | Lietuvai 
tapus SGD sektoriaus paskirstymo centru, galimai atsiras didesnis poreikis SGD pervežimui, kas lemtų 
didesnį krovininio transporto srautą. Tačiau efektyvinant susisiekimo ir jos sudėtinių dalių sistemą, 
neigiamas poveikis sumažinamas, todėl galimos tik mažo reikšmingo neigiamos (-) pasekmės aplinkos 
kokybės elementams. 

0e TIKSLAS | Transporto sektoriuje skatinti elektrinių transporto priemonių naudojimą, išlaikyti 
biodegalų iš I kartos žaliavų gamybą bei II kartos biodegalų gamybą ir vartojimą. Ilgalaikėje 
perspektyvoje siekiama, jog iki 2050 metų 50 % transporto sektoriaus suvartojamos energijos 
sudarytų energija iš atsinaujinančių energijos išteklių ir 100 % sumažėtų įprastais degalais (benzinu ir 
dyzelinu) varomų automobilių naudojimas miestuose. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) DR. 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

http://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Nacionaline%20energetines%20nepriklausomybes%20strategij

a_2018_LT.pdf. 
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 AB “Amber Grid”, Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2018–2027 m.) tinklo plėtros 

planas, 2018 m. 

http://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Nacionaline%20energetines%20nepriklausomybes%20strategija_2018_LT.pdf
http://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Nacionaline%20energetines%20nepriklausomybes%20strategija_2018_LT.pdf
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IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Įgyvendinant bet kurią koncepcijos alternatyvą, siekiama sukurti sąlygas 
susisiekimo sistemos funkcionavimui alternatyvios energijos pagrindu (elektra ir / ar kitais 
alternatyviais, ŠESD negeneruojančiais energijos šaltiniais). Alternatyvių degalų naudojimui 
prieinamumas turi būti užtikrinamas alternatyvaus kuro papildymo stotelių racionaliu išdėstymu 
miestuose ir regionuose. Iki 2050 m. visas šalies geležinkelio tinklas turi būti elektrifikuotas. 
Elektrifikavimas sudaro prielaidas pereiti nuo iškastinio kuro prie AEI naudojimo. Dėl mažos 
geležinkelių elektrifikacijos dauguma kelionių vykdoma dyzeliniais traukiniais, kurie, palyginti su 
elektriniais, yra gerokai taršesni. Elektrifikavus geležinkelių tinklą, būtų sudarytos prielaidos pereiti 
nuo iškastinio kuro prie AEI naudojimo geležinkelių transporto sektoriuje, sumažinti poveikį aplinkai ir 
padidinti geležinkelių transporto patrauklumą keleiviams, kroviniams vežti naudojant aplinką 
tausojančias priemones

110
. Investuojant į alternatyvaus kuro papildymo stotelių plėtrą bei geležinkelių 

elektrifikaciją, tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) IA.  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Papildomos investicijos į alternatyvaus 
kuro papildymo stotelių plėtrą, viešojo transporto atnaujinimą bei AEI didesnį panaudojimą 
transporto sektoriuje trumpuoju laikotarpiui turės neigiamas pasekmes (-) FI / EG, tačiau ilgalaikėje 
perspektyvoje, skatinant alternatyvių energijos šaltinių (degalų) naudojimą transporte, tai prisidės 
kuriant konkurencingą, efektyviu išteklių naudojimu grindžiamą transporto sistemą ir turės 
netiesioginės ekonominės naudos dėl neigiamos transporto įtakos klimato kaitos procesams 
mažinimo bei gyventojų gerovės užtikrinimo. Kita vertus, kai kuriuose teritorijose dėl neigiamų 
demografinių tendencijų stotelių plėtra ir viešojo transporto atnaujinimas bus brangus kaštų-naudos 
prasme. Tikėtinos tiek neigiamos , tiek teigiamos pasekmės (+/-) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Šiuolaikinės elektra varomos transporto priemonės sukuria didesnę 
susisiekimo būdų įvairovę realizuojant susisiekimo poreikius. Mažėja priklausomybė nuo įprastu kuru 
varomų transporto priemonių, o tai sąlygoja teigiamus poslinkius aplinkos komponentams, tampa 
pigesne alternatyva vartotojui. Dėl progresuojančių elektromobilių baterijų talpos ir įkrovimo greičio, 
atsiranda galimybės patenkinti mobilumo poreikius mažiau urbanizuotose teritorijose principu “pagal 
poreikį”. Mažos talpos viešojo transporto priemonės ar automobiliai gali būti varomi elektra ar 
biodegalais taip pat sėkmingai kaip ir miestuose. Abiejų alternatyvų atveju tikėtinos reikšmingos 
teigiamos pasekmės (++) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Elektrinių transporto priemonių naudojimas tiesioginio 
poveikio ŽSG neturės, tačiau vertintinas netiesioginis poveikis per aplinkos komponentų kokybę, 
kuomet geresnis aplinkos oras, triukšmo ir taršos mažėjimas turės teigiamas pasekmes (+) ŽSG abiejų 
alternatyvų atvejais.  

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Elektrinių transporto priemonių naudojimas turi teigiamas pasekmes 
(+) UA abiejų koncepcijos alternatyvų atvejais, kadangi naudojant šias priemones ne tik mažėja 
transporto sukeliama tarša, tačiau ir mažinamas triukšmo lygis, kas prisideda prie urbanistinės 
aplinkos kokybės gerinimo.  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) KP 

NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI (ATSINAUJINANTYS IR 
NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Aplinkos teršimo mažinimas teigiamai veikia (+) 
natūralias buveines ir biologinę įvairovę NBBĮ, o alternatyvaus kuro naudojimas teigiamai veikia (+) 
gamtinius išteklius ANGI. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Bendrosios šalies kuro ir energijos sąnaudos 2018 m. 

                                                           

110
 Lietuvos susisiekimo ministerija, Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programa, II skyrius, 7.1.2 

punktas, žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 13 d., 
 https://sumin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/nacionaline-susisiekimo-pletros-2014-2022-metu-programa. 

https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas?popup=true&termId=4372
https://sumin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/nacionaline-susisiekimo-pletros-2014-2022-metu-programa
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sudarė 7,69 mln. tonų naftos ekvivalentu ir, palyginus su 2017 m., padidėjo 0,2 % 2018 m., didžiausią 
bendrųjų šalies kuro ir energijos sąnaudų dalį sudarė žalia nafta ir naftos produktai (39,6 %) bei 
gamtinės dujos (23,1 %). Galutinis energijos suvartojimas 2018 m., palyginus su 2017 m., padidėjo 3,8 
% Daugiausia – 39,8 % – energijos buvo sunaudota transporto sektoriuje, namų ūkiuose buvo 
suvartota 26,6 % energijos. 2018 m., palyginti su 2017 m., transporto sektoriuje sunaudota 6,3 % 
energijos, namų ūkiuose – 1,5 % Transporto sektoriuje daugiausia sunaudota kelių transporto 
dyzelino (1,6 mln. tonų), namų ūkių sektoriuje – biokuro (2,35 mln. m3) bei centralizuotai gautos 
šiluminės energijos (5,5 teravatvalandžių (TWh)

111
. Kelių transporte 2018 m. buvo sunaudota daugiau 

nei 1,9 mln. tonų degalų, iš kurių 82,8 % sudaro kelių dyzelinas, 12,1 – automobilių benzinas, 5,1 % – 
suskystintos dujos. Pastaraisiais metais kelių transporto dyzelino populiarumas augo – 2018 m. kelių 
transporte jo sunaudota 6,7 % daugiau nei 2017 m. Benzino paklausa padidėjo 8,7 %, o suskystintų 
naftos dujų – sumažėjo 6,2 %. Biodegalų, kaip alternatyvaus kuro naudojimas, mažina aplinkos taršą. 
Lietuvoje yra naudojamos dvi biodegalų rūšys – biodyzelinas ir bioetanolis. 2018 m. transporte buvo 
suvartota 79 tūkst. tonų biodyzelino ir 12,4 tūkst. tonų bioetanolio. Bendras biodegalų suvartojimas, 
palyginus su praėjusiais metais, padidėjo 8 %. Europos Komisija komunikate „Sauganti Europa: švarus 
oras visiems“ pabrėžia, kad svarbiomis priemonėmis mažinant oro taršą laikytini transporto 
priemonių techniniai patobulinimai, elgsenos pokyčiai, paklausos valdymas, kuro deginančių ir 
pramonės įrenginių veiklos reguliavimas, mažiau taršaus kuro vartojimas ir alternatyviu kuru varomų 
transporto priemonių parko plėtojimas. Pagrindinė išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimo priemonės 
transporto sektoriuje yra multimodalinės ir intermodalinės sistemos plėtojimas ir perėjimo prie 
alternatyvių mažiau taršių energijos šaltinių (pavyzdžiui, elektros, biodegalų) derinimas. Tokiu atveju 
keleiviai ir kroviniai gali būti pervežami pasirenkant energijos vartojimo požiūriu efektyviausias 
transportavimo rūšis, o alternatyvaus kuro naudojimas papildomai sumažins išmetamų teršalų kiekį. 
Tikslo įgyvendinimas turės ilgalaikių teigiamų (+) pasekmių abiejų alternatyvų atvejais. 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) | Netiesioginis teigiamas poveikis (+) abiejų alternatyvų 
atvejais. 

1a TIKSLAS | Skatinti apsirūpinimą šiluma, pagaminta centralizuoto šilumos tiekimo būdu, pastatuose, 
prioritetą teikiant urbanizuotoms teritorijoms.  

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | I-ojoje alternatyvoje centralizuoto šilumos tiekimo tinklas bus vystomas 
tolygiai visuose Lietuvos miestuose, neatsižvelgiant į vartotojų skaičių. Kita vertus, toks vystymas būtų 
neefektyvus kaštų-naudos prasme. I-ojoje alternatyvoje numatomos tiek teigiamos, tiek neigiamos 
pasekmės (+/-) IA. II-osios alternatyvos atveju centralizuotas šilumos tiekimo tinklas bus vystomas 
ten, kur tokios sistemos vartotojų bus daugiau, kas lems efektyvesnį viešųjų investicijų paskirstymą, 
atsižvelgiant į kaštų-naudos balansą. II-ojoje alternatyvoje numatomos mažo reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (+) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Remiantis LR BP esamos būklės analize, 
centralizuotai tiekiama šiluma pasiekia apie 25 % visų šalies gyventojų, bet centralizuotų šilumos 
tinklų sklaida savivaldybėse yra labai netolygi

112
. Didžiausia sklaida 2016 m. pasižymėjo miestų 

savivaldybės, kur centralizuotai tiekiama šiluma aprūpinama nuo 32 % (Panevėžio miesto 
savivaldybėje) iki 40 % (Kauno miesto savivaldybėje). Esant išvystytam centralizuoto šilumos tiekimo 
tinklui, įrengiamos kogeneracinės jėgainės, kuriose vienu metu gaminama ir elektros energija, ir 
šiluma. Taip gaminama elektra ir šiluma yra pigiausia ir mažiausiai sunaudojama kuro. Gamybos etape 

                                                           

111
 Statistikos departamentas, Energetikos statistika, 2018 m., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 

d.,https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?eventId=200543. 
112

 TAEM URBANISTAI UAB, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Esamos būklės analizė. Inžinerinės 

infrastruktūros sistemos, 2019 m., 592 psl., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 d., 
https://drive.google.com/file/d/14R6cf_lmlXhsIc3cFO-vr4D2soZeL8aC/view. 

https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?eventId=200543
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superkama pigesnė atliekinė šiluma iš pramonės įmonių elektrinių ir taip gaunamas didžiulis 
ekonominis efektas nacionaliniu mastu. I-ojoje alternatyvoje miestuose, kuriuose inžinerinės 
infrastruktūros vystymas tikslingas dėl aplinkosauginių / higienos priežasčių, tačiau vartotojų skaičius 
mažas, patiria didesnius infrastruktūros išlaikymo kaštus, negu miestas, kuriame tokios sistemos 
vartotojų yra daugiau. Šilumos, pagamintos centralizuoto šilumos tiekimo būdu, užtikrinimas 
reikalautų pradinių investicijų, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje gali sumažinti šilumos kaštus 
vartotojams. Numatomos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės (+/-) FI / EG. II-ojoje alternatyvoje 
prioritetu laikomas potencialus apjungimo principas, o regioninės aprūpinimo inžinerine 
infrastruktūra paslaugos būtų teikiamos formuojant prioritetines partnerystes. Taip bus atsižvelgiama 
į vartotojų skaičių miestuose, nes, ten kur daugiau vartotojų, tikslinga vystyti centralizuotą šildymo 
tiekimą, o infrastruktūros išlaikymo kaštai bus mažesni. Numatomos mažo reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (+) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Urbanizuotose teritorijose žmonių skatinimas naudotis 
centralizuoto šilumos tiekimo paslaugomis tiesioginių pasekmių sveikatai ir gerovei neturės, tačiau 
vertintinos teigiamos pasekmės, kurios siejamos su aplinkos kokybės gerėjimu, todėl abiejų 
alternatyvų atvejais pasekmės vertinamos teigiamai (+). 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) UA. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ) ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Tikslo įgyvendinimas susijęs su 
aplinkos taršos mažinimu ir tausiu išteklių naudojimu, todėl galimos teigiamos pasekmės (+) NBBĮ ir 
ANGI, kraštovaizdžiui ir paveldui (KP) tiesioginės reikšmingos (0) pasekmės nenumatomos.  

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Namų ūkiuose mažuose deginimo įrenginiuose, ypač 
senesnės technologijos, yra sunkiai kontroliuojamas degimo procesas, todėl teršalų emisijos gali būti 
10–50 kartų didesnės, lyginant su centralizuoto šildymo didesniais kurą deginančiais įrenginiais. 
Pagrindinis poveikis aplinkos orui deginant biokurą susijęs su kietųjų dalelių emisijomis. Tai yra viena 
iš didžiausių aplinkosauginių problemų Lietuvoje. Kietųjų dalelių emisijos dideliuose deginimo 
įrenginiuose, kuriuose yra kontroliuojamos degimo sąlygos ir atliekamas dūmų valymas, yra žymiai 
mažesnės (>10 kartų), negu mažuose senos technologijos deginimo įrenginiuose, kur dažniausiai 
nekontroliuojamos degimo sąlygos ir kuro kokybė. Oro kokybės problemas padėtų spręsti šildymo 
sistemų centralizavimas, todėl tikslo įgyvendinimas turės ilgalaikių teigiamų (+) pasekmių aplinkos oro 
kokybei bei, netiesiogiai, klimato kaitai. 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) | Netiesioginis teigiamas poveikis (+). 

1b TIKSLAS | Užtikrinti efektyvų inžinerinės infrastruktūros tinklą tankiai apgyvendintose vietovėse ir 
priemiesčiuose. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | I-ojoje alternatyvoje inžinerinės infrastruktūros tinklas bus plečiamas 
tolygiai visoje Lietuvoje. Tačiau miestai, kuriuose inžinerinės infrastruktūros vystymas tikslingas dėl 
aplinkosauginių / higienos priežasčių, tačiau vartotojų skaičius mažas, patiria didesnius infrastruktūros 
išlaikymo kaštus, lyginant su miestais, kuriuose tokios sistemos vartotojų yra daugiau. Numatomos 
tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės (+/-) IA. II-ojoje alternatyvoje inžinerinės infrastruktūros 
tinklas formuojamas partnerysčių principu, atsižvelgiant į miestų vartotojų skaičių ir taip užtikrinant 
kaštų-naudos balansą. Numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) IA. 
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FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Inžinerinės infrastruktūros tinklo plėtra 
priemiesčiuose ar tinklo atnaujinimai tankiai apgyvendintose vietovėse gali nulemti poreikį 
investicijoms. Investicijos į inžinerinės infrastruktūros atnaujinimą ženkliai didina išteklių naudojimo 
efektyvumą: mažiau sunaudojama požeminio vandens, išauga centralizuotai tiekiamos šilumos 
infrastruktūros efektyvumas

113
. Taip pat didėja statybų sektoriaus pajamos. Kita vertus, Lietuvoje 

urbanizuota apie 4 % šalies teritorijos, pagal urbanizacijos lygį lenkiame Europos Sąjungos vidurkį, 
tačiau kalbant apie miestų urbanizacijos tankumą, mūsų valstybė nuo ES vidurkio jau atsilieka. Šis 
faktas rodo, jog perteklinė inžinerinė infrastruktūra susikoncentravusi ne augančiuose miestuose, o 
ten, kur gyventojų tankis nedidelis arba mąžtantis dėl demografinių priežasčių, visuomenės senėjimo, 
emigracijos

114
. I-ojoje alternatyvoje dėl tolygaus viešųjų investicijų pasiskirstymo galimas 

perinvestavimas į kai kuriuos miestus. Numatomos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės (+/-) FI / 
EG. Dėl II-osios alternatyvos atveju vykdomų partnerysčių investicijos į inžinerinę infrastruktūrą 
galimai bus paskirstomos efektyviau, dėl to numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) 
FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Inžinerinės infrastruktūros tinklas efektyvus tampa tankiau urbanizuotose 
teritorijose, kur koncentruojasi didesnė gyventojų dalis. Tokiose teritorijose viešasis transportas dirba 
efektyviau ir reikalauja mažiau subsidijų, daugiau gyventojų gali naudotis šiomis paslaugomis. 
Infrastruktūros plėtra greičiau atsiperka ir bendrai yra rentabilesnė, kuomet jos naudojimosi 
intensyvumas yra didesnis. Tikėtinos nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) MOB. Miestų 
kompaktiškumas akcentuojamas abiejų alternatyvų atvejų, todėl pasekmės numatomos abiem 
alternatyvoms.  

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Inžinerinės infrastruktūros tinklo efektyvumo užtikrinimas 
urbanizuotų vietovių teritorijose turės teigiamas (+) pasekmės ŽSG, kadangi bus sudaryta galimybė 
naudotis efektyvia inžinerine infrastruktūra gyvenamosiose teritorijose. Saugaus geriamojo vandens 
užtikrinimas turi tiesioginių teigiamų pasekmių žmonių sveikatai, o nuotekų tinklo vystymas 
netiesiogiai (per aplinką) veikia žmonių sveikatą ir gerovę. Elektros, dujotiekio ir kitų inžinerinių 
sistemų vystymas prisideda prie gyvenimo komforto, todėl numatomos teigiamos pasekmės žmonių 
gerovei. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Tiek I-osios tiek II-osios koncepcijos alternatyvų atvejais numatoma 
miestus vystyti taikant kompaktiškumo ir kompleksiškumu principus, kompaktiškų miesto vystymo 
principai numato efektyviai naudoti inžinerinės infrastruktūros tinklą. Be to tankiai apgyvendintos 
urbanizuotos teritorijos, kuriose yra gerai išvystytas inžinerinės infrastruktūros tinklas, bei 
užtikrinamas jo efektyvumas, yra patrauklesnės gyventi ir investuoti. Tačiau vykstant neigiamiems 
demografiniams procesams ir vertinant tai, kad prognozuojamas gyventojų skaičiaus mažėjimas ne tik 
kaimo gyvenamosiose vietovėse, bet ir mažesniuose miestuose, galimas perteklinės infrastruktūros 
susidarymas tinklą plečiant tolygiai visoje šalyje, todėl I-osios alternatyvos atveju galimos tiek 
teigiamos, tiek neigiamos (+/-) pasekmės UA. II-osios alternatyvos atveju, taikant partnerysčių ir 
infrastruktūros dalijimosi principus, galimas efektyvesnis infrastruktūros įsisavinimas ir panaudojimas, 
todėl pasekmės vertinamos teigiamai (+).  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ) ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Tikėtina, kad optimizuojant 
inžinerinės sistemos tinklą sumažės aplinkos tarša (paviršiniam ir požeminiam vandeniui, 
dirvožemiui), tai teigiamai veikia (+) biologinę įvairovę ir natūralias buveines (NBBĮ), gamtinius 
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išteklius (ANGI). Vertinama, kad kraštovaizdžiui (KP) gali būti trumpalaikis nereikšmingas poveikis (0) 
statybų metu. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KK (KLIMATO KAITA) / AO (APLINKOS ORAS) | Kuriant kompaktišką miestą, panaudojami vidiniai 
plėtros rezervai, vystoma esama susisiekimo infrastruktūra (ne kuriama nauja), vystoma viešo 
susisiekimo sistema, skatinamas susisiekimas dviračiais, siekiama daugumą socialinės infrastruktūros 
objektų bei želdynus pasiekti pėsčiomis. Tankiai apgyvendintose vietovėse yra didesnės galimybės 
jungtis prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemų. Pramoniniu būdu gaminama šiluma yra švaresnė 
dėl didelėms katilinėms keliamų griežtų aplinkosauginių reikalavimų. Dėl kuro deginimo aukštoje 
temperatūroje iš didelės katilinės išmetama mažiau teršalų, nei iš individualių namų. 

D (DIRVOŽEMIS) / VK (VANDENS KOKYBĖ) | Vandens tiekimo, nuotekų valymo infrastruktūros įranga 
užtikrina minimalų neigiamą poveikį paviršinių ir požeminių vandens išteklių kokybei, užtikrins 
mažėjančią dirvožemio taršą. Tikslo įgyvendinimas turės teigiamą (+) ilgalaikį poveikį aplinkos 
komponentams aplinkos orui, dirvožemiui, požeminiam ir paviršiniam vandeniui, o tuo pačiu ir 
visuomenės sveikatai 

2a TIKSLAS | Optimizuoti inžinerinę infrastruktūrą mažiau apgyvendintose vietovėse, kad ji atitiktų vietos 
gyventojų poreikius.  

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Pagal urbanizacijos laipsnio ES klasifikaciją Lietuva yra vienintelė valstybė 
tarp ES šalių, turinti daugiausiai kaimiškųjų teritorijų (retai apgyvendintų teritorijų)

115
. Taip pat mūsų 

šalyje yra mažiausia vidutinio tankumo teritorijų dalis, lyginant su kitomis ES valstybėmis. 
Urbanizacijos laipsnio neatitikimas Europos Sąjungos šalių vidurkiui ir ženkliai didesnis kaimiškojo tipo 
teritorijų kiekis negali būti vertinamas kaip teigiamas ar neigiamas aspektas dėl urbanizacijos 
pasklidimą įtakojančių veiksnių, t.y. šalies istorinės raidos, gamtinės situacijos ir net tam tikra prasme 
gyvenimo būdo. Galima daryti tik prielaidą, kad, kai nėra nustatytų prioritetų ir įgyvendinimo 
priemonių, dispersinėse teritorijose išlaikyti ar naujai sukurti gyvenimo kokybei reikalingą socialinę ir 
inžinerinę infrastruktūrą yra ekonomiškai nuostolingiau nei koncentruotose teritorijose. I-ojoje 
alternatyvoje inžinerinės infrastruktūros tinklas bus plečiamas tolygiai visoje Lietuvoje. Tačiau 
regionai, kuriuose inžinerinės infrastruktūros vystymas tikslingas dėl aplinkosauginių / higienos 
priežasčių, bet vartotojų skaičius mažas, patiria didesnius infrastruktūros išlaikymo kaštus, lyginant su 
regionais, kuriuose tokios sistemos vartotojų yra daugiau. Be to, kaimiškose teritorijose intensyviai 
vyksta neigiami demografiniai pokyčiai: sparčiausiai visuomenės sens ir gyventojų skaičius mažės 
daugumoje Šiaurės, Šiaurės rytų ir kt. periferinėse savivaldybėse

116
. Numatomos tiek teigiamos, tiek 

neigiamos pasekmės (+/-) IA I-ojoje alternatyvoje. II-ojoje alternatyvoje inžinerinė infrastruktūros 
tinklas formuojamas partnerysčių principu, kas reiškia, jog bus atsižvelgiama į vartotojų skaičių ir taip 
užtikrinimas tolygus kaštų-naudos paskirstymas. II-ojoje alternatyvoje nenumatomos jokios pasekmės 
arba numatomos mažai reikšmingos teigiamos pasekmės (0/+) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Inžinerinės infrastruktūros optimizavimas 
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ženkliai didina išteklių naudojimo efektyvumą: mažiau sunaudojama požeminio vandens, išauga 
centralizuotai tiekiamos šilumos infrastruktūros efektyvumas

117
. Kita vertus, Lietuvoje urbanizuota 

apie 4 % šalies teritorijos, pagal urbanizacijos lygį lenkiame Europos Sąjungos vidurkį, tačiau kalbant 
apie miestų urbanizaciją, mūsų valstybė nuo ES vidurkio jau atsilieka. Šis faktas rodo, jog perteklinė 
inžinerinė infrastruktūra susikoncentravusi ne augančiuose miestuose, o ten, kur gyventojų tankis 
nedidelis arba mažėjantis dėl demografinių priežasčių, visuomenės senėjimo, emigracijos

118
. I-ojoje 

alternatyvoje dėl tolygaus viešųjų investicijų pasiskirstymo ir mažesnio inžinerinės infrastruktūros 
optimizavimo galimas neigiamas kaštų-naudos balansas kaimiškose teritorijose. Numatomos tiek 
teigiamos, tiek neigiamos pasekmės (+/-) FI / EG. Dėl II-ojoje alternatyvoje regioninės aprūpinimo 
inžinerine infrastruktūra, atliekų tvarkymo, ryšių paslaugos teikiamos formuojant prioritetines 
partnerystes todėl inžinerinė infrastruktūra galimai bus valdoma efektyviau, dėl to nenumatomos 
jokios pasekmės arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Optimizuojant infrastruktūrą, ji būtų prižiūrima, tačiau neplėtojama, todėl 
mobilumo kontekste pasireikštų kaip santykinai mažėjančios galimybės gyventojams patogiai 
susisiekti su traukos objektais. Abiejų alternatyvų atveju mobilumui nenumatomos reikšmingos 
pasekmės arba numatomos nedidelio reikšmingumo neigiamos (0/-). 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Žmonių poreikiai, atitinkantys aukštą gyvenimo kokybę, 
nepriklauso nuo gyvenamosios vietos (miestas ar kaimas), todėl siekis atitikti gyventojų poreikius 
vertintinas teigiamai. Abiejose koncepcijos alternatyvose numatytas inžinerinės infrastruktūros tinklo 
optimizavimas, atitinkantis gyventojų poreikius, todėl pasekmės vertinamos teigiamai (+).  

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Kaimo vietovėse urbanistinė aplinka dažnai yra ženkliai prasčiau 
išvystyta, nei miestuose, tačiau tai lemia ne mažesni gyventojų poreikiai, o didesnių investicijų 
poreikis ir jų neatsiperkamumas retai apgyvendintose teritorijose. Įvertinus tai, kad šalies kaimiškose 
gyvenamosiose vietovėse ir toliau prognozuojamas gyventojų skaičiaus mažėjimas, abiejų alternatyvų 
atveju tikėtina, kad inžinerinės infrastruktūros tinklo optimizavimas nelems reikšmingų pokyčių 
mažiau apgyvendintose teritorijose, todėl nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) UA. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ) ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Inžinerinės infrastruktūros 
optimizavimas, kad ir mažiau apgyvendintose vietovėse prisideda prie aplinkos taršos mažinimo, 
racionalesnio išteklių naudojimo. Koncepcijos II-osios alternatyvos atveju numatoma, kad veikiant 
partnerysčių principu aprūpinti gyventojus inžinerine infrastruktūra, geriamuoju vandeniu, užtikrinti 
ryšių poreikius, nuotekų tvarkymo paslaugas galima mažiausiais kaštais. Tai tikėtina prisidės prie 
gyvenimo sąlygų gerinimo kaimo vietovėse, jų gyvybingumo palaikymo. Numatomas teigiamas 
poveikis (+) II-osios alternatyvos atveju ir nereikšmingas poveikis (0) I-osios alternatyvos atveju 
visiems gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) komponentams (KP, NBBĮ, ANGI). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) | Abiejų alternatyvų atveju inžinerinės infrastruktūros 
sprendiniai turės teigiamą ilgalaikį poveikį visiems aplinkos komponentams, moderni vandens 
tiekimo, nuotekų valymo infrastruktūros įranga užtikrins minimalų neigiamą poveikį paviršinių ir 
požeminių vandens išteklių kokybei, užtikrins mažėjančią dirvožemio taršą. Tikslo įgyvendinimas turės 
ilgalaikių teigiamų (+) pasekmių abiejų alternatyvų atvejais. 

KK (KLIMATO KAITA) / AO (APLINKOS ORAS) | Centralizuotai tiekiamos šilumos infrastruktūros plėtra 
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siekiant sumažinti kietojo kuro naudojimą, gali turėti teigiamų pasekmių (+) aplinkos oro kokybei, o 
netiesiogiai ir klimato kaitai. 

4a TIKSLAS | Užtikrinti ir plėtoti infrastruktūrą, reikalingą strateginių objektų įgyvendinimui ir jungčių 
(energetinių, dujų, integruoto vėjo elektrinių tinklo, kt.) su kaimyninių šalių kūrimui ir stiprinimui. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Remiantis Gdansko išorinio uosto vystymo praktika, šio uosto plėtra sukūrė 
daugiau nei 370 tiesioginių darbo vietų

119
. Indukuotos darbo vietos buvo suskaičiuotos vyraujančia 

pasauline ekspertine praktika, kad 1 tiesioginė darbo vieta sukuria 5–7 netiesiogines darbo vietas. 
Šventosios uosto atnaujinimas ir vystymas, naujas išorinis giliavandenis uostas sukurtų papildomų 
darbo vietų krovinių krovos srityje ir laivininkystėje. Taip pat dėl naujo vėjo jėgainių parko jūroje bus 
sukurtos naujos darbo vietos jėgainių priežiūrai ir eksploatacijai. Numatomos mažo reikšmingumo 
teigiamos pasekmės (+) DR įgyvendinant abi alternatyvas. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Koncepcijoje numatoma giliavandenio uosto statyba bei Šventosios uosto 
atstatymas ir vystymas. Taip pat koncepcijoje numatoma vėjo parkų jūroje statyba. Povandeninės 
infrastruktūros plėtra gali užtikrinti efektyvų tam tikrų inžinerinės infrastruktūros dalių tiekimą, ir tuo 
pačiu tai gali sustiprinti tarpvalstybinius ryšius. 2017 metais atnaujintoje Nacionalinėje energetinės 
nepriklausomybės strategijoje (NENS) numatoma atlikti papildomos elektros energijos jungties su 
Švedija (NordBalt II) tikslingumo vertinimą ir priimti sprendimus dėl projekto įgyvendinimo, 
atsižvelgiant į įgyvendinimo poreikį ir galimybes Baltijos regiono mastu. Numatomos didelio 
reikšmingumo ilgalaikės teigiamos (++) pasekmės IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Investicijos į uostų plėtra brangiai 
kainuos

120
, bet tam bus ieškoma užsienio investuotojų. Tai sukurs darbo vietas, kurios padidins 

Lietuvos biudžeto pajamas per surenkamus mokesčius. Remiantis Gdansko išorinio uosto vystymo 
praktika, šio uosto plėtra sukūrė daugiau nei 370 tiesioginių darbo vietų

121
. Indukuotos darbo vietos 

buvo suskaičiuotos vyraujančia pasauline ekspertine praktika, kad 1 tiesioginė darbo vieta sukuria 5–7 
netiesiogines darbo vietas. Todėl tai turės įtakos ir smulkiesiems verslams jūros ir pakrantės 
teritorijoje kas kurs papildomą pridėtinę vertę. AB „Litgrid“ duomenimis, vėjo energetikos parkus 
statyti jūroje brangiau ir sunkiau nei sausumoje. Brangiau kainuoja statyba, dar atsiranda 
eksploatacijos kaštai, bet tikėtina, jog didžioji dalis investicijų bus atliekamos užsienio investuotojų. 
Kita vertus, remiantis LR BP koncepcija, numatoma inicijuoti Baltijos jūros regiono integruoto vėjo 
elektrinių tinklo sukūrimą, sudarant galimybę prie ES finansuojamo Danijos, Lenkijos, Švedijos ir 
Vokietijos vėjo elektrinių tinko prijungti ir Lietuvos bei kitų Baltijos šalių jūros teritorijose planuojamus 
energetinius parkus. Todėl tai nepareikalautų Lietuvos biudžeto lėšų. Be to, jūriniai vėjo energetikos 
parkai greičiau atsiperka, nes vėjas jūroje pučia tolygiau ir daugiau, todėl pagaminama daugiau 
elektros energijos nei sausumos jėgainėse. Kol kas elektros gamybos savikaina jūroje dar yra 
aukštesnė nei sausumoje, tačiau tikėtina, kad ilgalaikėje perspektyvoje investicijos atsipirks, be to, 
pereinant prie mažiau taršios elektros gamybos bus gaunama ir netiesioginė ekonominė nauda FI / EG 
dėl sumažėjusio į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Taip pat vėjo parkus 
reikės eksploatuoti ir prižiūrėti, o tam prireiks papildomos darbo jėgos. Tai duos pridėtinę vertę per 
surenkamus mokesčius, o šių darbuotojų išlaidos regione turės teigiamas pasekmės ekonomikai. 
Energijos vartojimo efektyvumas gerins valstybės gyventojų finansinę būklę, didins verslo 
konkurencingumą, tuo pačiu turės netiesioginės ekonominės naudos per išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ir aplinkos oro teršalų kiekio mažinimą, aplinkos oro kokybės gerinimą. Abiejų 
alternatyvų įgyvendinimo atveju tikėtinos didelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (++) FI / EG.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Mobilumo kontekste aktualūs strateginiai objektai yra jūrų uostas. Nors jūrų 
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uosto esminis plėtros impulsas yra dėl krovos, tačiau bus gerinamos pasiekiamumo sąlygos ir 
susisiekimui. Plečiamo jūrų uosto pasiekiamumo gerinimui bus kuriama papildomai susisiekimo 
infrastruktūra, galimai plečiamas geležinkelio tinklas, sudaromos prielaidos vandens kelių plėtrai. Tai 
mobilumo komponentui sąlygotų teigiamas pasekmes, nes didinamas susisiekimo sistemos junglumas 
ir integracija. Įvertinant tai tikėtinos nedidelio reikšmingumo pasekmės (+) MOB abiejų alternatyvų 
atveju. 
ŽSG (žmonių sveikata ir gerovė). Nenumatomos tiesioginės reikšmingos pasekmės (0) ŽSG. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Įgyvendinant strateginius objektus jūros ir pajūrio teritorijose, vystoma 
infrastruktūra, tikėtina, turės nežymias teigiamas pasekmes UA, kadangi bus sudaromos prielaidos 
teritorijų vystymui, darbo vietų kūrimui, gyvenamojo būsto plėtrai. Abiejų alternatyvų atveju 
numatomos teigiamos mažo reikšmingumo (+) pasekmės. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ) ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Integracija į bendrą Europinę 
energetinę ir telekomunikacijos sistemą bei atsinaujinančių energijos šaltinių įsisavinimas sąlygoja 
povandeninės infrastruktūros plėtrą jūroje. Rezervuodami tam tikrą jūrinės erdvės dalį – įsteigdami 
infrastruktūros koridorius, kuriuose bus apjungiamos esamų ir numatomų objektų jungtys (elektros 
perdavimo ir telekomunikacijų kabeliai, vamzdynai) optimizuojamas būtinų jungčių erdvinis 
išdėstymas ir racionaliai išnaudojama jūros akvatorija. Tuo užtikrinamos palankios ekonominės 
sąlygos galimų atsinaujinančios energetikos objektų sujungimui su sausumos tinklais, taip pat 
maksimaliai sumažinamas galimas neigiamas poveikis jūros dugnui ir jame esančioms buveinėms. 
Tačiau vis tiek visada išlieka rizika pažeisti jautrias jūros ir krantų ekosistemas, užteršti kraštovaizdį 
technogeniniais statiniais, sumažinti estetinį patrauklumą ir vietovės rekreacinį potencialą. 
Numatomos neigiamos pasekmės (-) KP ir NBBĮ. Žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos, sąlygų 
atsinaujinančiai energetikai vystyti jūroje sudarymas, užtikrina gamtinių išteklių naudojimo mažinimą, 
švarios energijos gamybą, todėl numatomas teigiamas ilgalaikis (+) poveikis ANGI. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

Atsinaujinančios energetikos vystymas prisideda prie aplinkos užterštumo mažinimo ir aplinkos 
komponentų gerinimo, tačiau pačių jungčių įrengimas neturės tiesioginių reikšmingų pasekmių 
aplinkos komponentams. 

AO (APLINKOS ORAS) | Vertinant netiesioginį vėjo elektrinių poveikį aplinkos orui, pažymėtina, kad 
vėjo energija yra viena iš atsinaujinančių energijos rūšių, kurios naudojimas mažina iškastinio kuro 
naudojimą, o kartu CO2 ir kitų medžiagų emisijas į aplinkos orą. Tačiau poveikis mažai reikšmingas ir 
netiesioginis (+/0). 

KK (KLIMATO KAITA) | Vėjo energijos naudojimas vaidina didelį vaidmenį kovoje su klimato kaita, o 
atsinaujinančių energijos išteklių integracija į rinką prisideda mažinant šiltnamio dujų emisijas iš 
energetikos sektoriaus. Numatomas teigiamas (+) poveikis KK.  

D (DIRVOŽEMIS) | Vėjo jėgainių pamatų įrengimas jūros dugne, o jų veikimo metu ir vibracijos 
poveikis turės lokalų neigiamą (-) poveikį jūros dugnui ir nuosėdoms. 

VK (VANDENS KOKYBĖ) | Nenumatomas tiesioginis poveikis (0) VK. 

 

6.4.1. TEMOS APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

LENTELĖ 26: INŽINERINIŲ SISTEMŲ TEMOS VERTINIMO APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

 Energijos gamybos ir vartojimo iš AEI (atsinaujinančių energijos išteklių) plėtra planuojamo laikotarpio 
antroje pusėje suponuos reikšmingiausias teigiamas pasekmes ekonominės aplinkos komponentams, ypač 
finansiniams ištekliams ir ekonominei gerovei. Pirmąjį dešimtmetį AEI energijos gamybos pajėgumai bus 
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APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

nekonkurencingi elektros biržoje ir pareikalaus viešųjų investicijų, tačiau tikėtina kad ilgalaikėje 
perspektyvoje jos atsipirks. Siekiant įgyvendinti užsibrėžtus ambicingus energetinės nepriklausomybės 
tikslus (2050 m. 100 % energijos iš AEI), teks įtikinti mažuosius energijos vartotojus investuoti į AEI gamybą 
savo reikmėms. Tai gali tapti našta skurdo ir atskirties kamuojamiems kaimo vietovių ir mažų miestų 
gyventojams bei smulkiems ūkio subjektams. Kita vertus, pereinant prie mažiau taršios elektros gamybos 
bus gaunama ir netiesioginė ekonominė nauda dėl sumažėjusio į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio, sveikesnės gyvenamosios aplinkos. 

 Siekiu transformuoti šalies ekonomiką pereinant prie “Žiedinės ekonomikos” modelio tikimasi kiek 
įmanoma sumažinti atliekų kiekį ir išteklių naudojimą inovatyviais metodais projektuojant produktus, 
pakartotinai juos naudojant, taisant ar remontuojant, perdirbant, darniai vartojant ir diegiant naujoviškus 
verslo modelius. Didžiausią naudą dėl to patirs dirvožemis (nereikės papildomų teritorijų sąvartynams 
įrengti), aplinkos oras (oras ne bus teršiamas išmetimais atliekų surinkimo, laikino saugojimo, rūšiavimo, 
utilizavimo vietose), ir klimato kaitos komponentas (sumažės CO2 ir kitų dujų, sukeliančių klimato kaitą 
kiekiai). Įgyvendinant siekį pirmą dešimtmetį bus sunkumų įtikinant smulkiuosius verslo subjektus taikyti 
inovacijas pelno sąskaita. Tačiau plėtojantis “žiedinės ekonomikos” kultūrai ES ir Lietuvoje ilgainiui įdėtos 
lėšos duos grąžą. 

 Elektroninių ryšių paslaugų kokybės ir plėtros užtikrinimas visoje šalies teritorijoje (įskaitant plačiajuosčių 
elektroninių ryšių tinklų plėtrą Lietuvos kaimo vietovėse), atsižvelgiant į gyventojų mažėjimo tendencijas 
atskiruose regionuose bei sąlygų dalijimosi ekonomikai sukūrimas abiejų alternatyvų įgyvendinimo atveju 
bus reikšmingas plėtojant gyventojų mobilumą. Suderintos priemonės lygiagrečiai įgyvendinant abu tikslus 
(0c ir 0e) duotų papildomą sinergijos naudą susisiekimo, mobilumo bei finansinių išteklių komponentams. 
Tai suponuos palankias sąlygas naudoti autonominius automobilius privataus ir viešojo transporto 
sektoriuje mieste ir kaimo vietovėse. Tinkama elektroninių ryšių kokybė, papildomos investicijos į 
alternatyvaus kuro papildymo stotelių plėtrą, viešojo transporto atnaujinimą bei AEI didesnį panaudojimą 
transporto sektoriuje trumpuoju laikotarpiui pareikalaus nemažai investicijų ir bus brangu kaštų/naudos 
prasme, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje, turės didelę reikšmę kuriant konkurencingą, efektyviu išteklių 
naudojimu grindžiamą viešojo transporto paslaugų sistemą tiek miestuose, tiek kaimo vietovėse. 

 Infrastruktūros, reikalingos strateginių objektų projektams įgyvendinti, kuriant ir stiprinant jungtis 
(energetines, dujų, integruoto vėjo elektrinių tinklo, kt.) su kaimyninėmis šalimis plėtra jūros pakrantėje ir 
priekrantėje bus reikšminga darbo rinkos, inžinerinės aplinkos, finansinių išteklių, ekonominės gerovės 
komponentams, tačiau turės reikšmingas neigiamas pasekmes pajūrio gamtinės aplinkos komponentams. 
Siekiant šalies integracijos į globalias ekonomines, infrastruktūros ir Europos saugumo struktūras 
planuojamos milžiniškos investicijos Valstybinio Klaipėdos jūrų uosto infrastruktūrai, pagrindinių šalies kelių 
ir geležinkelio arterijų plėtrai, naujo giliavandenio uosto statybai - tai pati brutaliausia urbanizacijos forma 
radikaliai ir giliai transformuojanti gamtinę, urbanistinę, gyvenamąją aplinką, vietovės identitetą tuo pačiu 
sukurianti galimybes naujos kokybės kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, smulkaus verslo aplinkai 
formuotis. Šiuo atveju yra svarbu išsaugoti gamtinės. 

 

 ERDVINIŲ EKONOMINIŲ STRUKTŪRŲ KONCEPTUALIŲJŲ 6.5.
SPRENDINIŲ VERTINIMAS 

I-OJI ALTERNATYVA | Regionai vystosi pagal administracinį-funkcinį skirstymą, paremtą lygiateisių 
regionų savarankiškumo principu, kuomet viešosios investicijos skirstomos kuo tolygiau Lietuvos 
teritorijoje ir kiekviename regione telkiamos visos būtinosios viešosios paslaugos.  

Kiekvieno tokios administracinės struktūros regiono tikslas – panaudojant turimus konkurencinius 
pranašumus ir kuriant palankią verslo aplinką, efektyvias ir patogias urbanistinę, viešųjų paslaugų, 
transporto ir mobilumo bei inžinerinę sistemas išlikti traukos centru tiek gyventojams, tiek verslui ir taip 
pateisinti savo administracinį savarankiškumą. 

Alternatyvos stiprybės: 

 Tarptautinio lygmens ekonominių branduolių ir transporto koridorių bei mazgų struktūra. 
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 Tolygiai teritorijoje išplėtotas urbanistinis, infrastruktūros, susisiekimo ir ekonominių centrų 
tinklas, kuriantis teritorine prasme tolygiai vienodas sąlygas gyventojams ir ekonominei veiklai. 

Alternatyvos grėsmės:  

 Tokį urbanistinių centrų tinklą išlaikyti gali tapti sudėtinga ir ekonomiškai neefektyvu dėl 
urbanizacijos tendencijų, ekonominės struktūros pokyčių, technologinės revoliucijos ir jos 
poveikio žemės ūkiui. 

 Nevienodos atskirų regionų startinės pozicijos dėl pernelyg ribotų, pernelyg panašių 
konkurencinių pranašumų ar jų trūkumo. Konkurencinių pranašumų stokojantys regionai ilgainiui 
užprogramuoti tapti ekonomiškai priklausomais ir išlaikomais. 

 Regionų būtinybė koncentruoti visą viešųjų paslaugų spektrą ir tarpusavio konkurencija dėl 
viešųjų finansinių išteklių trukdo specializacijai ir masto ekonomijai, išlieka funkcijų ar 
infrastruktūros dubliavimo gretimose teritorijose grėsmė. 

II-OJI ALTERNATYVA | Miestų partnerystės ir tarpregioninių sinergijų išnaudojimas prisidėtų prie 
efektyvesnio išteklių valdymo ir darnaus, tvaraus bei konkurencingo ekonomikos vystymosi. 

Viešosios investicijos turėtų būti koncentruojamos ekonominiuose donoruose, t.y. ekonominės veiklos 
branduoliuose, kur jos atneštų valstybei didžiausią ekonominę naudą. Ši nauda per perskirstymo 
mechanizmus būtų paskirstyta viešųjų įsipareigojimų, tarp jų ir ekonominių recipientų funkcijų, 
infrastruktūros ir t.t. projektų, finansavimui. 

Regionų vystymo ir planavimo procesai turėtų būti grindžiami specializacija, konkurencinių pranašumų 
išgryninimu, kompetencijų telkimu ir tarpregioninių sinergijų paieška. Sinergijų identifikavimas ir 
partnerystės, teikiant nacionalinio, ar regioninio lygmens paslaugas, padeda efektyviau naudoti 
viešuosius finansinius, administracinius ir žmogiškuosius išteklius. 

Tokiais principais grįstas teritorinis planavimas sumažintų regionų tarpusavio konkurenciją dėl viešųjų 
finansinių išteklių, padėtų išvengti funkcijų dubliavimo gretimose teritorijose ir sutaupyti viešųjų 
finansinių, žmogiškųjų ir administracinių išteklių, kuriuos galima būtų koncentruotai nukreipti pasirinktos 
specializacijos linkme bei kurti atitinkamas mokslo ir švietimo specializuotas bazes. 

Urbanistinių centrų partnerystė ir kooperavimasis teikiant tarptautinio lygmens paslaugas ir kuriant 
infrastruktūrą, suteikia juose įsikūrusiems ekonominiams branduoliams papildomus konkurencinius 
pranašumus ir padidina teritorinės terpės ekonominei veiklai patrauklumą. 

Regioninio lygmens urbanistiniai centrai, veikiantys tarptautinio lygmens transporto struktūroje, suteikia 
juose įsikūrusiems ekonominiams branduoliams potencialo, išnaudojant greta esančių transporto 
koridorių ir logistikos mazgų privalumus, didinti savo vaidmenį tarptautiniame lygmenyje ir pozicionuotis 
pramonės, transporto, logistikos bei sandėliavimo paslaugų srityse. Šiems tikslams pasiekti galima 
naudotis tokiais teritoriniais ekonominės aplinkos gerinimo įrankiais, kaip laisvosios ekonominės zonos, 
pramonės ar paslaugų parkai, viešieji logistikos centrai. 

Regioninio lygmens urbanistiniai centrai, veikiantys nacionalinio lygmens transporto struktūroje, taipogi 
privalo būti valdomi efektyviai, pabrėžiant savo ekonominę specializaciją, viešųjų ir privačių paslaugų 
išskirtinumą, ieškoti naujų konkurencinių pranašumų ir stiprinti esamus. 

Alternatyvos stiprybės: 

 Tarptautinio lygmens ekonominių centrų ir transporto koridorių bei mazgų struktūra. 

 Tiek vertikali, tiek horizontali urbanistinių centrų partnerystė sukuria sąlygas didesniam 
ekonominės plėtros potencialui ir efektyvesniam viešųjų išteklių (įskaitant ir administracinius) 
panaudojimui. 

 Tokiais principais grįstas teritorinis planavimas sumažintų regionų tarpusavio konkurenciją dėl 
viešųjų finansinių išteklių. 

 Toks administracinio-funkcinio suskirstymo modelis padėtų dalintis funkcijomis, ištekliais ir 
infrastruktūra ir išvengti jų dubliavimo gretimose teritorijose. 
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 Toks administracinio-funkcinio suskirstymo modelis leidžia lanksčiau prisitaikyti prie 
besikeičiančių demografinių realijų ir urbanizacijos iššūkių. 

Alternatyvos grėsmės: 

 Sudėtingesnis įgyvendinimas, iššūkiai ir politinės valios poreikis pertvarkant regionų finansavimo 
ir administravimo sistemas. 

LENTELĖ 27: ERDVINIŲ EKONOMINIŲ SISTEMŲ TEMOS SIEKIAMI TIKSLAI PAGAL VERTINIMO KOMPONENTUS 

TIKSLO NR. TIKSLO APRAŠYMAS 

0. BENDROSIOS STRUKTŪRINĖS NUOSTATOS 

0a Lietuvos kertiniai urbanistiniai centrai, išnaudojant susisiekimo, energetinės ir inžinerinės sistemų 
mazgus, mokslo ir inovacijų centrus ir kitus santykinius bei absoliutinius pranašumus, turi įsilieti į 
tarptautines pridėtinės vertės grandines, transporto ir logistikos, ITT, finansinių ir kitų paslaugų 
sistemas. 

0b Skatinant tvarų ekonomikos vystymąsi miestuose ir aukštesnės pridėtinės vertės regionuose kūrimą 
bei industrializaciją, siūlyti infrastruktūrą ekonominei veiklai (LEZ, pramonės-paslaugų parkai, viešieji 
logistikos centrai). 

0c Mažinti regioninę ekonominę atskirtį, ypač žemesnio lygmens urbanistiniuose centruose, ekonominio 
vystymosi ir strateginio planavimo procesus grindžiant specializacija, konkurencinių pranašumų 
išgryninimu, paskatomis kurtis ne tik vietinę paklausą tenkinančioms veikloms, bet ypač į eksportą 
besiorientuojančiam verslui, kompetencijų telkimu, ir tarpusavio sinergijų paieškomis. 

1. SĖKMINGI, SOCIALŪS IR TVARŪS MIESTAI 

1a Pagrindiniuose šalies urbanistiniuose centruose telkti aukštesnių ir aukščiausių technologijų 
pramonės; daug žinių reikalaujančių paslaugų; eksportuojančias ekonomines veiklas. Šios veiklos 
turėtų sumažinti žemos ir vidutiniškai žemos pridėtinės vertės ūkio dalių lyginamąjį svorį. 

2. EKOLOGIŠKAS, EKONOMIŠKAS (TAUSOJANTIS) ŽEMĖS ŪKIS IR GYVYBINGOS KAIMO VIETOVĖS 

2a Spręsti nedarbo ir ilgalaikio nedarbo problemas regionuose užtikrinant darbo vietų pasiekiamumą.  

2b Skatinti gamtinių išteklių naudojimą ekonomiškai prislėgtose savivaldybėse, mažinant išteklių 
išgavimo ribojimus ir aplinkosauginius ribojimus. Tai sudarytų prielaidas ekonominių rodiklių 
gerėjimui, ypač probleminiuose regionuose.  

2c Suformuoti tvarų žemės ūkį, kurio ūkinės veiklos būtų ekonomiškos.  

3. GAMTINĖS TERITORIJOS – EKOLOGINIO BALANSO PAGRINDAS 

3a Užtikrinti ekonomiškai pagrįstų, vietinių, atsinaujinančių ir neatsinaujinančių gamtos išteklių bei 
iškasenų naudojimą siekiant didinti išteklių naudojimo efektyvumą ir kelti ekonomikos sukuriamos 
vertės ir energijos sąnaudų santykį. 

3b Didinti miškų ir kitų rekreacinių teritorijų potencialą turizmo ir sveikatinimo tikslais plėtojant linijinę 
rekreacinę infrastruktūrą (sausumos (pėsčiųjų, dviračių, autokelių trasas) ir vidaus vandenų ar jūrų 
keliais), susiejant su šalies, regiono ir vietos identitetu.  

4. ATSAKINGAI NAUDOJAMA JŪRA IR PAKRANTĖ 

4a Plėtoti ir vystyti turizmo sektorių, panaudojant turimą ir pripažintą rekreacinį potencialą (ypač 
dideliais rekreaciniais ištekliais pasižymi Kuršių nerijos ir žemyninis krantas bei visa jūros priekrantė), 
skatinti iki šiol Lietuvoje naują jūrinę rekreaciją ir jūrinį kultūrinį bei gamtinį paveldą.  

Toliau lentelėse (žr. Lentelė 28, Lentelė 29 ir Lentelė 30) nurodomi šios temos pasekmių aplinkai 
vertinimo rezultatai ir pasekmių aplinkai vertinimo aprašymai. 
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LENTELĖ 28: ERDVINIŲ EKONOMINIŲ SISTEMŲ TEMOS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO REZULTATAI I-AJAI 
ALTERNATYVAI 

TIKSLAI EKONOMINĖS-
MAKROEKONOMINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI

122
 

SOCIALINĖS-
KULTŪRINĖS RAIDOS 
KOMPONENTAI

123
 

GAMTINĖS APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI

124
 

APLINKOSAUGOS 
KOMPONENTAI

125
 

TEV DR IA FI/EG MOB ŽSG UA KP NTBĮ ANGI VK D AO KK 

0a ++ + ++ ++ ++ + + 0/- 0/- 0/- - 0/- +/- - 

0b + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0c 0 0 0 0/- + +/- 0/- 0 0 0 0 0 0 0 

1a 0/+ + 0 +/- 0 + 0 0 0 0 0/- 0/- 0/- 0/- 

2a 0/- 0/+ 0 0/- + + 0 0 0 0 0 0 0 0 

2b 0 + 0 + 0 +/- 0 -- -- -- - - - - 

2c 0 0 +/- + 0 0/+ 0 + + + + + + + 

3a 0 0 0/+ + 0 +/- 0 + + + ++ ++ ++ ++ 

3b 0 0/+ 0/+ 0/+ + + 0 + - 0 +/- +/- +/- +/- 

4a 0 0/+ 0/+ 0/+ + + +/- + + + +/- +/- +/- +/- 

LENTELĖ 29: ERDVINIŲ EKONOMINIŲ SISTEMŲ TEMOS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO REZULTATAI II-AJAI 
ALTERNATYVAI 

TIKSLAI EKONOMINĖS-
MAKROEKONOMINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI 

SOCIALINĖS-
KULTŪRINĖS RAIDOS 
KOMPONENTAI 

GAMTINĖS APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI 

APLINKOSAUGOS 
KOMPONENTAI 

TEV DR IA FI/EG MOB ŽSG UA KP NTBĮ ANGI VK D AO KK 

0a ++ + ++ ++ ++ + + 0/- 0/- 0/- - 0/- +/- - 

0b + + + + 0 0 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 

0c 0 + + + + + 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 

1a + ++ 0 + 0 + 0/+ 0 0 0 0/- 0/- 0/- 0/- 

2a 0/+ + 0 0/+ + + 0 0 0 0 0 0 0 0 

2b 0 + 0 + 0 +/- 0 -- -- -- - - - - 

2c 0 0 +/- + 0 0/+ 0 + + + ++ ++ ++ ++ 

3a 0 0 0/+ + 0 +/- 0 + + + ++ ++ ++ ++ 

                                                           
122

 TEV – transporto ekonominė veikla, DR – darbo rinka, IA – inžinerinė aplinka, FI/EG – finansiniai ištekliai / ekonominė gerovė. 
123

 MOB – mobilumas, ŽSG – žmonių sveikata ir gerovė, UA – urbanistinė aplinka. 
124

 KP – kraštovaizdis ir paveldas, NBBĮ – natūralios buveinė ir biologinė įvairovė, ANGI – atsinaujinantys ir neatsinaujinantys 
gamtos ištekliai. 
125

 VK – vandens kokybė, D – dirvožemis, AO – aplinkos oras, KK – klimato kaita. 
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TIKSLAI EKONOMINĖS-
MAKROEKONOMINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI 

SOCIALINĖS-
KULTŪRINĖS RAIDOS 
KOMPONENTAI 

GAMTINĖS APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI 

APLINKOSAUGOS 
KOMPONENTAI 

3b 0 + + + + + 0 + - 0 +/- +/- +/- +/- 

4a 0/+ + + + + + + +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- 

LENTELĖ 30: ERDVINIŲ EKONOMINIŲ SISTEMŲ TEMOS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS 

TIKSLO 
NR. 

VERTINIMO APRAŠYMAI 

0a TIKSLAS | Lietuvos kertiniai urbanistiniai centrai, išnaudojant susisiekimo, energetinės ir inžinerinės 
sistemų mazgus, mokslo ir inovacijų centrus ir kitus santykinius bei absoliutinius pranašumus, turi įsilieti į 
tarptautines pridėtinės vertės grandines, transporto ir logistikos, ITT, finansinių ir kitų paslaugų sistemas. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Remiantis Nacionaline susisiekimo plėtros 2014–2022 m. 
programa, Klaipėdos uosto veikla yra neatsiejama nuo kelių ir geležinkelių transporto, kuriuo kroviniai 
atvežami į uostą ir iš jo išvežami

126
. Geležinkeliais atvežama ir išvežama 71 % visų krovinių į Klaipėdos 

uostą ir iš jo, tačiau konteineriai daugiausiai vežami kelių transportu – geležinkeliais vežama tik 18 % 
konteinerių

127
. Kita vertus, urbanistinius centrus su kitų valstybių centrais atitinkamai jungia pagrindiniai 

tarptautiniai transporto koridoriai, išsidėstę šiaurės-pietų (I koridorius (Via Baltica) bei planuojama Rail 
Baltica ir koridoriaus atšaka IA (Via Hanseatica), rytų-vakarų (IX koridorius (atšaka IXB- Kijevas-Minskas-
Vilnius-Klaipėda ir atšaka IXD-Kaunas-Kaliningradas)) kryptimis bei sąsajas su pastaraisiais turintys 
vandens ir oro keliai. Be to, abi alternatyvos numato plėsti pagrindines šalies kelių arterijas (automobilių 
keliai, geležinkeliai), jungiančias Lietuvos jūrų uostus ir žemyninę dalį, plėsti esamo Valstybinio Klaipėdos 
jūrų uosto infrastruktūrą, įrengti išorinį giliavandenį uostą Melnragėje arba Būtingėje bei atstatyti 
Šventosios jūrų uostą. Abi alternatyvos turės didelio reikšmingumo teigiamas pasekmes (++) TEV.  

DR (DARBO RINKA) | Numatomas urbanistinių centrų (Vilniaus ir Kauno bei Šiaulių ir Panevėžio), 
teritoriniu aspektu esančių sąlyginai mažu atstumu vienas nuo kito (Europos kontekste), stiprinimas 
taikant partnerystės papildomumo principą. Išnaudojant turimą bei numatomą infrastruktūrą, didžiųjų 
miestų partnerysčių sukuriama sinergija didintų bendrą šalies vaidmenį tarptautiniu lygiu, o tai 
atitinkamai generuotų visokeriopą naudą šalies vidinei gerovei, didintų gyvenimo kokybę regionuose. 
Taip pat būtų plečiamas Valstybinis Klaipėdos jūrų uostas, statomas naujas giliavandenis uostas ir 
gerinama kelių infrastruktūra, kas tiesiogiai ir netiesiogiai abiejose alternatyvose skatins naujų darbo 
vietų kūrimąsi. Numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Įgyvendinant bet kurią alternatyvą, numatomos investicijos į pagrindinius 
susisiekimo, energetinės ir inžinerinės sistemų mazgus (tarptautinės jungtys, SGD, AEI, susisiekimo, 
elektroninių ryšių infrastruktūra), kas turės didelio reikšmingumo teigiamas pasekmes (++) įsiliejant į 
tarptautines pridėtinės vertės grandines, transporto ir logistikos, ITT, finansinių ir kitų paslaugų sistemas. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI / EKONOMINĖ GEROVĖ) | Abiejose alternatyvose būtų tarptautinio 
lygmens ekonominių centrų ir transporto koridorių bei mazgų struktūra. Pagrindiniai tarptautinio 
lygmens susisiekimo mazguose veikiantys ekonominės veiklos branduoliai būtų urbanistinės sistemos 
metropoliniai centrai, telkiantys tarptautinio lygmens viešąsias paslaugas, multimodalinius 
transportavimo ir susisiekimo sprendimus ir kitus specifinius konkurencinius pranašumus, sukuriančius 
tinkamą terpę plačiam ekonominių veiklų spektrui. Numatomas urbanistinių centrų – Vilniaus ir Kauno 
bei Šiaulių ir Panevėžio, teritoriniu aspektu esančių sąlyginai mažu atstumu vienas nuo kito (Europos 
kontekste), stiprinimas taikant partnerystės papildomumo principą. Išnaudojant turimą bei numatomą 
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 Lietuvos susisiekimo ministerija, Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programa, II skyrius, 7.3.1 

pastraipa, žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 6 d., https://sumin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/nacionaline-susisiekimo-
pletros-2014-2022-metu-programa. 
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infrastruktūrą, didžiųjų miestų partnerysčių sukuriama sinergija didintų bendrą šalies vaidmenį 
tarptautiniu lygiu, o tai atitinkamai generuotų visokeriopą naudą šalies vidinei gerovei, didintų gyvenimo 
kokybę regionuose. Šiuos urbanistinius centrus su kitų valstybių centrais atitinkamai jungia pagrindiniai 
tarptautiniai transporto koridoriai išsidėstę šiaurės-pietų (I koridorius (Via Baltica) bei planuojama Rail 
Baltica ir koridoriaus atšaka IA (Via Hanseatica), rytų-vakarų (IX koridorius (atšaka IXB-Kijevas-Minskas-
Vilnius-Klaipėda ir atšaka IXD-Kaunas-Kaliningradas) kryptimis bei sąsajas su pastaraisiais turintys 
vandens ir oro keliai. Nors ir numatomos investicijos Valstybinio Klaipėdos jūrų uosto infrastruktūrai, 
pagrindinių šalies kelių arterijų plėtrai, naujo giliavandenio uosto statymui ir Šventosios uosto 
atstatymui, ilguoju laikotarpiu abiejose alternatyvose numatomos didelio reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (++) FI / EG.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Pagrindinių urbanistinių centrų matomumas tarptautiniame kontekste abiejų 
alternatyvų atveju bus stiprinamas per partnerystes. Jos didins šių centrų tarpusavio junglumą ir 
efektyvumą. Didesniam junglumui sukurti tarp šių centrų, bus aktyviai plečiamos mobilumo paslaugos 
įrengiant multimodalines stotis, akcentuojant alternatyvius susisiekimo būdus, intensyviai taikant 
vadybines/organizacines priemones, ITS sprendimus. Tai ženkliai pagerintų susisiekimo sąlygas tarp 
pagrindinių centrų. Plečiant tarptautinių susisiekimo koridorių ir tarptautinio lygmens paslaugas 
teikiančių centrų sistemą bus užtikrinamos sąlygos šalies integracijai į tarptautinį lygmenį. Abiejų 
alternatyvų atveju tikėtinos reikšmingos teigiamos pasekmės (++) MOB.  

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Pasekmės ŽSG vystant kertinius šalies urbanistinius centrus 
pasireikštų šių centrų gyventojams sudarius galimybes įgyti geresnės kokybės išsilavinimą ir darbą. 
Didžiųjų centrų įsiliejimas ir matomumas tarptautiniame kontekste sudaro galimybes aukštos kokybės 
gyvenimo kokybei kurti. Abiejų koncepcijos alternatyvų atvejais pasekmės ŽSG vertinamos teigiamai (+).   

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Formuojant pagrindinių urbanistinių centrų aplinką, centrų matomumas 
tarptautiniame kontekste sudaro prielaidas pritraukti ekonominėms investicijoms, o tai reikalauja 
aukštesnės architektūrinės miesto infrastruktūros kokybės, tokiu būdu didinama urbanizuotos aplinkos 
kokybė, todėl abiejų alternatyvų atvejais pasekmės UA vertinamos teigiamai (+).  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Stiprinant šalies urbanistinius 
centrus, susisiekimo, inžinerines sistemas visada išlieka rizika, kad tai bus atliekama gamtinių teritorijų 
sąskaita. Dėl intensyvios ūkinės veiklos, o labiausiai dėl statybų mažėja natūralių ir pusiau natūralių 
teritorijų plotai, degraduoja gamtinis kraštovaizdis, didėja jo sąskaida, iš esmės kinta struktūra. 
Urbanistinius centrus stiprinant pasitelkiant mokslo, inovacijų, ITT ir kitų paslaugų pranašumus poveikis 
gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) komponentams nenumatomas. Pasekmės vertinant tikslo 
įgyvendinimą gali būti neigiamos arba nereikšmingos (0/-) visiems gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) 
komponentams. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

Abiejų alternatyvų atvejais numatomos plėsti pagrindinės šalies kelių arterijos (automobilių keliai, 
geležinkeliai), jungiančios Lietuvos jūrų uostus ir žemyninę dalį, plečiama esamo Valstybinio Klaipėdos 
jūrų uosto infrastruktūra, numatoma įrengti išorinį giliavandenį uostą Melnragėje arba Būtingėje bei 
atstatyti Šventosios jūrų uostą. 

VK (VANDENS KOKYBĖ) | Didžiausi teršėjai maistinėmis medžiagomis (nuotekomis) yra kruiziniai laivai ir 
keltai. Kruiziniams laivams ir keltams, turintiems nuotekų valymo įrenginius, leidžiama išvalytas nuotekas 
išpilti į jūrą, tačiau esami reikalavimai nėra pakankamai griežti, o išleidžiamos nuotekos dažnai nebūna 
išvalytos iki reikalaujamo lygio. Be to, nėra sukurtas efektyvus kontrolės ir prevencijos mechanizmas, 
kuris leistų reguliariai tikrinti potencialius laivus teršėjus pačioje jūroje. Jūra plaukioja nemažai ir kitos 
paskirties laivų, kuriuose tepaluoti vandenys, susidarantys iš laivų variklių, neretai išpilami į jūrą. Grėsmę 
kelia ir avarijų sukeliama tarša. Tikslo įgyvendinimas gali turėti neigiamų (-) pasekmių jūros vandens 
kokybei abiejų alternatyvų atveju. 
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KK (KLIMATO KAITA) | Transporto sektorius suvartoja trečdalį visos ES galutinės energijos. Didžioji šios 
energijos dalis gaunama iš naftos. Tai reiškia, kad transporto sektorius išmeta didelę dalį ES šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų ir labai prisideda prie klimato kaitos. Automobiliai, furgonai, sunkvežimiai ir 
autobusai išmeta daugiau kaip 70 %. visų transporto sektoriaus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų. Likusi dalis tenka daugiausia laivybai ir aviacijai. Tikslo įgyvendinimas gali turėti neigiamų (-) 
pasekmių abiejų alternatyvų atveju. 

AO (APLINKOS ORAS) | Automobilių kelių bei geležinkelių plėtra suponuoja didesnį transporto srautą, 
kuris yra didelis oro taršos šaltinis, ypač miestuose. Oro teršalai, pavyzdžiui, kietosios dalelės ir azoto 
dioksidas (NO2), kenkia žmogaus sveikatai ir aplinkai. Dėl intensyvesnio jūrų laivybos eismo didėja laivų 
keliama oro tarša. Tai ypač svarbu uostamiesčiuose, kuriuose iš laivų išmetami oro teršalai – pagrindinė 
oro taršos priežastis. Iš laivų išmetami oro teršalai gali sklisti šimtus kilometrų ir sukelti rūpesčių dėl oro 
kokybės sausumoje. Antra vertus, susisiekimo sistemos infrastruktūrai kuriant didesnę susisiekimo būdų 
ir krovinių pervežimo integraciją, taikant multimodalumo ir intermodalumo principus galimas neigiamas 
oro taršos poveikis dėl autotransporto srautų padidėjimo gali sumažėti. Galimas tiek teigiamas tiek 
neigiamas (+/-) poveikis aplinkos oro kokybei abiejų alternatyvų atveju. 

D (DIRVOŽEMIS) | Tiesioginio poveikio nenumatoma, galimas nereikšmingas neigiamas poveikis, susijęs 
su klimato kaita ir aplinkos oro tarša (0/-) abiejų alternatyvų atveju. 

0b TIKSLAS | Skatinant tvarų ekonomikos vystymąsi miestuose ir aukštesnės pridėtinės vertės regionuose 
kūrimą bei industrializaciją, siūlyti infrastruktūrą ekonominei veiklai (LEZ, pramonės-paslaugų parkai, 
viešieji logistikos centrai). 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Viešiesiems logistikos centrams ir įmonėms, veikiančioms 
laisvosiose ekonominėse zonose, bus reikalingas krovinių ir darbuotojų pervežimas. Todėl numatomos 
mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) abiejų alternatyvų atveju.  

DR (DARBO RINKA) | Aukštesnės vertės industrijų skatinimas, finansavimas ir reikalingos infrastruktūros 
kūrimas gali padėti pritraukti tarptautines įmones, kurių atėjimas į Lietuvą sukurtų daug darbo vietų tiek 
miestuose, tiek kaimiškose teritorijose. Abiejų alternatyvų atveju numatomos mažo reikšmingumo 
teigiamos pasekmės (+) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Aukštos pridėtinės vertės industrijai gali prireikti geresnės inžinerinės 
aplinkos. Dėl to kuriantis šiai industrijai atsiras poreikis atnaujinti elektros ir vandens tiekimo bei atliekų 
tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinti aukšto pralaidumo interneto ryšį ir kt. Kadangi šios jungtys būtų 
diegiamos į specifines vietas, numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) IA. Abiejų 
alternatyvų atveju pasekmės inžinerinei aplinkai bus tokios pat. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Į aukštos pridėtinės vertės industriją 
investuos privatus verslas, o valstybė skatins per infrastruktūros plėtojimą, laikiną atleidimą nuo 
mokesčių ir kitas priemones. Dėl sunkumų pritraukti įmones keltis į mažesnius miestus ar ten steigtis 
reikės papildomų priemonių ar paskatų, norint jas ten pritraukti. Abiejų alternatyvų atveju numatomos 
mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) finansiniams ištekliams. Šios industrijos vystymas ir įmonių 
pritraukimas sukurs daugiau darbo vietų, susidarys šalutiniai teigiami poveikiai vietinei rinkai ir bus 
surenkama daugiau mokesčių. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Industrializacija, darbo vietų kūrimas LEZ, viešuosiuose logistikos centruose 
gerintų darbo vietų pasiekiamumą regionuose, mažintų vidinę migraciją, tačiau dėl savo sąlyginai mažo 
masto ir lokalumo reikšmingesnių pasekmių mobilumui neturėtų (0). Lokaliame lygmenyje, tokie 
objektai augina transporto srautus, ypatingai krovininio, kas turi pasekmių ekonominei veiklai, logistikai. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Abiejų alternatyvų atvejais nenumatoma tiesioginių pasekmių 
ŽSG (0).  

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Taikant kompleksinio planavimo nuostatas ir miestus vystant 
kompaktiškai, būtina numatyti infrastruktūrą ekonominei veiklai. LEZ, pramonės – paslaugų parkai, 
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viešieji logistikos centrai urbanizuotoje aplinkoje įprastai užima dideles teritorijas, todėl II-ojoje 
alternatyvoje numatytas taikyti partnerysčių tarp miestų principas leistų efektyviau naudoti miestų 
(priemiesčių) žemę, dalintis infrastruktūra. I-ojoje alternatyvoje partnerysčių principas numatomas tik 
nacionalinio lygmens urbanistiniuose centruose. Bendrai vertinant I-osios koncepcijos alternatyvos 
atveju nenumatoma pasekmių (0) UA, kadangi susidariusios infrastruktūros masteliškumo arba įtakos 
urbanistinėms struktūroms pasekmės gali (turi) būti sprendžiamos žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo dokumentais, o II-osios alternatyvos atveju partnerysčių principo taikymas sudarytų 
galimybes efektyviau naudoti miestų žemę, vykdant ekonominių veiklų infrastruktūros plėtrą, todėl 
numatomos mažai reikšmingos teigiamos pasekmės (0/+) UA.  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Vystant ekonominių veiklų 
infrastruktūrą miestuose tikėtina, kad bus taikomos kompleksinio planavimo nuostatos, bus numatytos 
teritorijos tiek pramonės plėtrai, tiek ir kompensacinėms (žaliesiems plotams) teritorijos. Neplečiant 
urbanizuotų technogeninių teritorijų į naujas gamtines teritorijas nenumatomos reikšmingos neigiamos 
pasekmės gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) komponentams (0). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Nors LEZ 
teritorijose koncentruojasi prekybos, gamybos, importo ir eksporto, verslo ar kita Lietuvos Respublikos 
įstatymų nedraudžiama veikla užsiimančios įmonės, kurios bendrąja prasme gali daryti neigiamą poveikį 
aplinkos komponentams, šių įmonių koncentracija vienoje zonoje, kurioje yra išvystyta pažangi 
inžinerinė infrastruktūra, daro mažesnį neigiamą poveikį aplinkai nei tų pačių įmonių padrikas 
išsidėstymas visoje Respublikos teritorijoje. Nenumatomos reikšmingos neigiamos pasekmės aplinkos 
komponentams (0) abiejų alternatyvų atveju. 

0c TIKSLAS | Mažinti regioninę ekonominę atskirtį, ypač žemesnio lygmens urbanistiniuose centruose, 
ekonominio vystymosi ir strateginio planavimo procesus grindžiant specializacija, konkurencinių 
pranašumų išgryninimu, paskatomis kurtis ne tik vietinę paklausą tenkinančioms veikloms, bet ypač į 
eksportą besiorientuojančiam verslui, kompetencijų telkimu ir tarpusavio sinergijų paieškomis. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | I-ojoje alternatyvoje bus sunku išlaikyti tolygią erdvinę ekonominę struktūrą dėl 
regionų ekonominio išsivystymo netolygumų bei konkurencinių pranašumų trūkumų. Konkurencinių 
pranašumų stokojantys regionai ilgainiui užprogramuoti tapti ekonomiškai priklausomais ir išlaikomais. 
Dėl šios priežasties taps sunku visoje Lietuvoje tolygiai kurti aukštą pridėtinę vertę kuriančias paslaugas 
ir pramonę, nes gali trūkti kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių

128
. I-ojoje alternatyvoje nenumatomos 

reikšmingos pasekmės (0) DR. II-ojoje alternatyvoje sinergijų identifikavimas ir partnerystės, teikiant 
nacionalinio ar regioninio lygmens paslaugas, padeda efektyviau naudoti viešuosius finansinius, 
administracinius ir žmogiškuosius išteklius. Taip pat urbanistinių centrų partnerystė ir kooperavimasis 
teikiant tarptautinio lygmens paslaugas ir kuriant infrastruktūrą, suteikia juose įsikūrusiems 
ekonominiams branduoliams papildomus konkurencinius pranašumus ir padidina teritorinės terpės 
ekonominei veiklai patrauklumą. Tai padės kurti aukštesnės pridėtinės vertės darbo vietas. Žmogiškieji 
ištekliai bus koncentruojami ir nukreipti pasirinktos urbanistinių centrų specializacijos linkme. II-ojoje 
alternatyvoje numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | I-ojoje alternatyvoje regionų būtinybė koncentruoti visą viešųjų paslaugų 
spektrą ir tarpusavio konkurencija dėl viešųjų finansinių išteklių trukdo specializacijai ir masto 
ekonomijai, išlieka funkcijų ar infrastruktūros dubliavimo gretimose teritorijose grėsmė. I-ojoje 
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alternatyvoje nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) IA. II-ojoje alternatyvoje partnerystėmis ir 
sinergijomis tarp miestų pagrįstas administracinio-funkcinio suskirstymo modelis padėtų dalintis 
funkcijomis, ištekliais ir infrastruktūra ir išvengti jų dubliavimo gretimose teritorijose. II-ojoje 
alternatyvoje numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI / EKONOMINĖ GEROVĖ) | Lietuvos apskritys, sudarytos 1994 m. 
sovietmečiu vystytų tradicinės pramonės centrų aptarnavimo zonų pagrindu, dėl skirtingos geografinės 
padėties bei infrastruktūros pasiekiamumo pasiekė skirtingą ekonominio išsivystymo lygį

129
. Todėl 

regionai pasižymi skirtingomis ekonominėmis startinėmis pozicijomis. I-ojoje alternatyvoje kiekvieno 
regiono tikslas – išnaudojant turimus konkurencinius pranašumus ir kuriant palankią verslo aplinką, 
efektyvias ir patogias urbanistinę, viešųjų paslaugų, transporto ir mobilumo bei inžinerinę sistemas, 
išlikti traukos centru tiek gyventojams, tiek verslui ir taip pateisinti savo administracinį savarankiškumą. 
Tai užtikrintų tolygiai teritorijoje išplėtotą urbanistinį, infrastruktūros, susisiekimo ir ekonominių centrų 
tinklą, kuris kurtų teritorine prasme tolygiai vienodas sąlygas gyventojams ir ekonominei veiklai. Kita 
vertus, dėl nevienodos atskirų regionų startinės pozicijos dėl pernelyg ribotų ar pernelyg panašių 
konkurencinių pranašumų ar jų trūkumo, tokių konkurencinių pranašumų stokojantys regionai ilgainiui 
užprogramuoti tapti ekonomiškai priklausomais ir išlaikomais. Be to, regionų būtinybė koncentruoti visą 
viešųjų paslaugų spektrą ir tarpusavio konkurencija dėl viešųjų finansinių išteklių ir žmogiškųjų išteklių 
trukdo specializacijai ir masto ekonomijai. Sinergija būtų užtikrinama tik tarp miestų-metropolių. Nors 
šioje alternatyvoje būtų vystomas tolygus urbanistinis išsidėstymas, ekonomiškai atskirtis didėtų dėl 
miestų (ypač mažesnių) konkurencingumo ir išteklių trūkumo. Visa tai ribotų šalies ekonominį 
potencialą. I-ojoje alternatyvoje reikšmingų pasekmių nebus arba numatomos mažo reikšmingumo 
neigiamos pasekmės (0/-) FI / EG. II-ojoje alternatyvoje pagrindinių ekonominių centrų tinklas vystomas 
per vertikalias ir horizontalias urbanistinių centrų partnerystes, siekiant viešųjų paslaugų teikimo, 
regioninių susisiekimo, energetinių, inžinerinių ir kt. sistemų mazgų ir išteklių panaudojimo sinergijos. 
Viešosios investicijos būtų koncentruojamos ekonominiuose donoruose, t.y. ekonominės veiklos 
branduoliuose, kur jos atneštų valstybei didžiausią ekonominę naudą. Ši nauda per perskirstymo 
mechanizmus būtų paskirstyta viešųjų įsipareigojimų, tarp jų ir ekonominių recipientų funkcijų, 
infrastruktūros ir t.t. projektų, finansavimui. Regionų vystymo ir planavimo procesai būtų grindžiami 
specializacija, konkurencinių pranašumų išgryninimu, kompetencijų telkimu ir tarpregioninių sinergijų 
paieška. Sinergijų identifikavimas ir partnerysčių teikiamos naudos išnaudojimas sukurtų sąlygas 
didesniam ekonominės plėtros potencialui, duotų konkurencinį pranašumą į eksportą 
besiorientuojančiam verslui. Kita vertus, galima rizika, kad investicijos būtų paskirtos pagrindiniams 
ekonominės veiklos branduoliams. II-ojoje alternatyvoje numatomos mažo reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (+) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Ekonominės atskirties mažinimas regionuose yra suvokiamas kaip darbo vietų 
kūrimas. Mobilumo kontekste tai pasireikštų kaip dalies gyventojų mažėjantys susisiekimo poreikiai, 
todėl numatomos nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) abiejų alternatyvų atveju.  

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Regioninės ekonominės atskirties mažinimas, orientuojantis į 
specializaciją, ypač žemesnio lygmens urbanistiniuose centruose, tikėtina, turės tiek teigiamas tiek 
neigiamas pasekmes (+/-) ŽSG I-osios alternatyvos atveju, kadangi būtų skatinama specializuota veikla ir 
gyventojų užimtumas, tačiau gyventojams gali būti sudėtinga priimti persikvalifikavimo galimybes ar 
spręsti produkcijos realizavimo klausimus, taip pat regionuose tikėtinas kvalifikuotos darbo jėgos 
trūkumas. II-osios alternatyvos atveju, taikant partnerysčių principus, tikėtina didesnis žmogiškųjų 
išteklių, darbo jėgos, kompetencijų mobilumas ir sinergijos, todėl pasekmės ŽSG, tikėtina, bus teigiamos 
(+). 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Ekonominė veiklai, grįstai specializacija, vykdyti gali būti reikalinga 
atitinkamai specialiuosius poreikius tenkinanti urbanizuota aplinka ir miesto infrastruktūra. I-osios 
alternatyvos atveju pasekmės urbanistinei aplinkai nenumatomos, arba galimos mažo reikšmingumo 
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neigiamos (0/-) pasekmės, kadangi specializuotų ekonominių veiklų plėtrai regionuose tikėtina bus 
reikalinga papildoma infrastruktūra, o infrastruktūros dubliavimas ilgainiui gali ją paversti nerentabilia. 
II-osios alternatyvos atveju taikant partnerysčių principą būtų išvengiama perteklinės specializuotos 
infrastruktūros (dubliavimo), todėl pasekmės UA vertinamos nežymiai teigiamai (0/+). 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Nenumatomos reikšmingos 
pasekmės (0) gamtinės aplinkos komponentams. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | 
Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) aplinkos komponentams. 

1a TIKSLAS | Pagrindiniuose šalies urbanistiniuose centruose telkti aukštesnių ir aukščiausių technologijų 
pramonės; daug žinių reikalaujančių paslaugų; eksportuojančias ekonomines veiklas. Šios veiklos turėtų 
sumažinti žemos ir vidutiniškai žemos pridėtinės vertės ūkio dalių lyginamąjį svorį. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Abiejų alternatyvų atveju eksportuojančių ekonominių veiklų 
skatinimas padėtų vystyti transporto ekonominę veiklą. Urbanistinių centrų partnerystė ir 
kooperavimasis teikiant tarptautinio lygmens paslaugas ir kuriant infrastruktūrą, suteikia juose 
įsikūrusiems ekonominiams branduoliams papildomus konkurencinius pranašumus ir padidina 
teritorinės terpės ekonominei veiklai patrauklumą

130
. Regioninio lygmens urbanistiniai centrai, veikiantys 

tarptautinio lygmens transporto struktūroje, suteikia juose įsikūrusiems ekonominiams branduoliams 
potencialo, išnaudojant greta esančių transporto koridorių ir logistikos mazgų privalumus, didinti savo 
vaidmenį tarptautiniame lygmenyje ir pozicionuotis pramonės, transporto, logistikos bei sandėliavimo 
paslaugų srityse

131
. Dėl II-ojoje alternatyvoje vystomų partnerysčių ir urbanistinių centrų sinergijos 

išnaudojamos stipriosios pusės ir papildomi konkurenciniai pranašumai, kurie sąveikoje suteikia 
papildomos vertės vystant eksportuojančias ekonomines veiklas. II-osios alternatyvos įgyvendinimo 
atveju numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) TEV (I-osios alternatyvos atveju 
reikšmingų pasekmių nebus arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) TEV).  

DR (DARBO RINKA) | Remiantis Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
duomenimis, ateityje augs specialistų, technikų ir jaunesniųjų specialistų paklausa. Daugiausia darbo 
vietų Lietuvoje ir kitose ES šalyse iki 2030 m. bus panaikinta tarnautojų, nekvalifikuotų darbininkų 
profesijų grupėse

132
. Technologijų pramonės telkimas urbanistiniuose centruose gali sukurti aukštos 

pridėtinės vertės darbo vietas. I-ojoje alternatyvoje numatomos mažo reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (+) darbo rinkai (DR). II-osios alternatyvos atveju formuojamas urbanistinių centrų 
partnerysčių ir potencialių apjungimo sistemos principinis modelis leis ne tik efektyviau panaudoti 
turimus žmogiškuosius išteklius, bet sudarys prielaidas naujų verslų ir darbo vietų kūrimui aukštesnių ir 
aukščiausių technologijų pramonės; daug žinių reikalaujančių paslaugų; eksportuojančių ekonominių 
veiklų srityse, todėl tikėtinos didelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (++) DR.  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) IA.  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI / EKONOMINĖ GEROVĖ) | I-ojoje alternatyvoje erdvinė ekonominė 
struktūra būtų tolygiai vystoma – teritorijoje būtų išplėtotas urbanistinis, infrastruktūros, susisiekimo ir 
ekonominių centrų tinklas, kuriantis teritorine prasme kuo labiau teritoriškai tolygiai vienodas sąlygas 
gyventojams ir ekonominei veiklai. Tokį urbanistinių centrų tinklą išlaikyti gali tapti sudėtinga ir 

                                                           

130
 TAEM URBANISTAI UAB, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Koncepcijos rengimo stadija, 120 psl., 

paskelbta 2019 m. liepos 10 d. 
131

 ibid. 
132

 Užimtumo tarnyba, Lietuvos užimtumo tendencijos ir ateities prognozės, 69 psl., 2019 m., žiūrėta 2019 m. 

rugjūčio 8 d., https://uzt.lt/wp-content/uploads/2019/04/tendencijos-2.pdf.  

https://uzt.lt/wp-content/uploads/2019/04/tendencijos-2.pdf


LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO STRATEGINIS PASEKMIŲ 
APLINKAI VERTINIMAS  

187 

 

 

TIKSLO 
NR. 

VERTINIMO APRAŠYMAI 

ekonomiškai neefektyvu dėl urbanizacijos tendencijų, ekonominės struktūros pokyčių, technologinės 
revoliucijos ir jos poveikio žemės ūkiui. Be to, konkurencinių pranašumų stokojantys regionai ilgainiui 
užprogramuoti tapti ekonomiškai priklausomais ir išlaikomais. Kita vertus, tai tolygiai visuose Lietuvos 
urbanistiniuose centruose plėtotų ekonominę veiklą, kas leistų miestams ieškoti naujų konkurencinių 
pranašumų aukštesnių ir aukščiausių technologijų pramonėje. I-osios alternatyvos atveju FI / EG 
numatomos tiek teigiamos, tiek neigiamos mažo reikšmingumo pasekmės (+/-). Koncepcijoje teigiama, 
jog tiek vertikali, tiek horizontali urbanistinių centrų partnerystė sukuria sąlygas didesniam ekonominės 
plėtros potencialui ir efektyvesniam viešųjų išteklių (įskaitant ir administracinius) panaudojimui. 
Viešosios investicijos būtų koncentruojamos ekonominiuose donoruose, t.y. ekonominės veiklos 
branduoliuose. Toks urbanistinis koncentravimas didina aglomeracijos ekonomikos formavimą ir 
produktyvumo didėjimą, o tai savo ruožtu lemia didesnį šalies ekonomikos augimą

133
. Dėl to II-osios 

alternatyvos atveju finansiniams ištekliams / ekonominei gerovei numatomos mažo reikšmingumo 
teigiamos pasekmės (+). 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Žmonių gerovei numatomos netiesioginės mažo reikšmingumo 
pasekmės (+) dėl ilgalaikėje perspektyvoje augančios ekonominės gerovės. Kadangi pagrindiniai 
urbanistiniai centrai abiejų alternatyvų atvejų yra vienodi, šios pasekmės numatomos abiem atvejais. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Aukštųjų ir aukščiausių technologijų pramonė nėra imli žaliavai ir 
pasižymi dideliu produktyvumu. Šios pramonės infrastruktūrai reikalingos sąlyginai nedidelės teritorijos. 
I-osios alternatyvos atveju urbanizuotai aplinkai centruose pramonės įmonių plėtra reikšmingų pasekmių 
neturės (0), kadangi sprendiniai įgyvendinami vietos lygmeniu ir jų įgyvendinimas smarkiai 
reglamentuotas kitų teisės aktų. II-osios alternatyvos atveju, kuomet taikomas partnerysčių principas, 
tikėtinos mažai reikšmingos teigiamos pasekmės (0/+) urbanizuotai aplinkai, kadangi taikant 
infrastruktūros dalinimosi nuostatas tikėtina būtų išvengta perteklinės infrastruktūros, tuo pačiu 
tausojama kompaktiškai vystytinų miestų teritorija.  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Nenumatomos tiesioginės 
reikšmingos pasekmės gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) komponentams (0). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Naujosios 
technologijos iš esmės keičia pasaulį, ypač nano-, bio-, informacinių ir komunikacinių technologijų 
srityse. Tai suteikia galimybę sumažinti žmonijos poveikį aplinkai ir padidinti išteklių apsaugą. Tuo tarpu 
pramonė, nepaisant pagerėjimų, reikšmingai prisideda prie daugumos pagrindinių oro taršos ir šiltnamio  
efektą sukeliančių dujų emisijų, dėl kurių daug kur kenkiama aplinkai ir žmogaus sveikatai. Tikslo 
įgyvendinimas dėl aukštosios technologijos pramonės plėtros, kuri nėra imli žaliavoms, nėra tarši ir 
pasižymi dideliu produktyvumu, neturės neigiamų pasekmių aplinkos komponentams, arba jos bus 
nereikšmingos (0/-). 

2a TIKSLAS: Spręsti nedarbo ir ilgalaikio nedarbo problemas regionuose užtikrinant darbo vietų 
pasiekiamumą. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Transporto ekonominė veikla kaimo vietovėse daugiausiai 
susijusi su kasdienių gyventojų poreikių tenkinimu, užtikrinant susisiekimo galimybę ir kokybę. LR BP 
esamos būklės analizės duomenimis, susisiekimo infrastruktūra Lietuvoje išvystyta pakankamai, bet 
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neužtikrintas susisiekimo viešuoju transportu dažnis paros, savaitės darbo ir poilsio dienomis. Didesnis 
dažnis bus užtikrintas įgyvendinant II-ąją alternatyvą ir plėtojant aukšto efektyvumo mobilumo paslaugas 
didelėje Lietuvos dalyje. Šios paslaugos užtikrins geresnį multimodalumą (pvz., aukštos kokybės viešojo 
transporto tinklas su privežamuoju transportu, bevariklio transporto jungtys su privežamuoju viešuoju 
transportu) ir leis lengviau bei greičiau pasiekti net ir toliau esančias darbo vietas. Kaimo vietovių 
gyventojai turės didesnį darbo vietų pasirinkimą, tačiau dėl neigiamų demografinių tendencijų kaimo 
gyvenamosiose vietovėse tikslo įgyvendinimas reikšmingų pasekmių neturės arba tikėtinos mažo 
reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) TEV. Įgyvendinant I-ąją alternatyvą susiduriama su ta pačia 
gyventojų mažėjimo kaimo gyvenamosiose vietovėse problema, susisiekimo paslaugos plėtojamos, 
tačiau dėl mažesnio rišlumo su skirtingų lygmenų urbanistiniais centrais tikėtina, kad reikšmingų 
pasekmių nebus arba numatomos nedidelio reikšmingumo neigiamos pasekmės (0/-) TEV.  

DR (DARBO RINKA) | Gyventojų užimtumas ir pajamos daugelyje apskričių leidžia patenkinti tik 
minimalius išgyvenimo poreikius. Svarbu ne tik tai, kad egzistuoja regioniniai netolygumai, bet ir tai, kad 
pajamų lygis daugelyje apskričių (6 iš 10) nesiekia pačių gyventojų nurodomos (vidutinės) sumos, 
reikalingos patenkinti įprastinius poreikius

134
. Tiek I-ąja, tiek ir II-ąja alternatyvos numato investicijas į 

darbo vietų pasiekiamumo gerinimą, tačiau II-ojoje alternatyvoje tarpregioninių sinergijų išnaudojimas 
prisidėtų prie efektyvesnio išteklių valdymo ir darnaus, tvaraus bei konkurencingo ekonomikos 
vystymosi. Remiantis moksliniais straipsniais, tyrimai rodo, jog urbanistinė koncentracija teikia daug 
naudos. Tai siejama su skurdo ir nelygybės mažinimu

135
. Erdvinis grupavimas skatina informacijos sklaidą 

ir žinių kaupimą, kai šalies ekonomikoje yra nepakankamai žmonių su reikiamomis žiniomis
136

. Toks 
administracinio-funkcinio suskirstymo modelis leistų lanksčiau prisitaikyti prie besikeičiančių 
demografinių realijų kaimo gyvenamosiose vietovėse ir tikėtina, kad turės mažo reikšmingumo teigiamas 
pasekmes (+) darbo rinkai (DR). I-osios alternatyvos atveju reikšmingų pasekmių nebus arba numatomos 
mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) DR.  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | I-ojoje alternatyvoje tolygus vystymasis ir 
konkurencinių pranašumų stoka trukdytų ekonomikos vystymuisi ir darbo vietų pasiūlos augimui. Be to, 
patogesnis ir geras susisiekimas užtikrinant darbo vietų pasiekiamumą papildomai kainuos. Reikšmingų 
pasekmių nebus arba tikėtinos mažo reikšmingumo neigiamos pasekmės (0/-) FI / EG. II-ojoje 
alternatyvoje tarpregioninių sinergijų išnaudojimas prisidėtų prie efektyvesnio išteklių valdymo ir 
darnaus, tvaraus bei konkurencingo ekonomikos vystymosi. Partnerysčių kūrimas tarp skirtingo lygmens 
urbanistinių centrų II-osios alternatyvos atveju sukurs didesnes galimybes darbo rinkos dalyviams ir 
užtikrins geresnį darbo vietų pasiekiamumą teikiant aukšto efektyvumo mobilumo paslaugas. Nepaisant 
mažėjančio gyventojų skaičiaus kaimo vietovėse, geresnis darbo vietų pasiekiamumas gali prisidėti 
sprendžiant nedarbo ir ilgalaikio nedarbo problemas regionuose. Reikšmingų pasekmių nebus arba 
tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamas pasekmes (0/+) darbo rinkai (FI / EG).  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Darbo vietų pasiekiamumas regionuose gali būti sprendžiamas užtikrinant darbo 
vietas trumpesniu atstumu arba užtikrinant patogų ir gerą susisiekimą. Abiem atvejais būtų sąlygojamos 
nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmės mobilumui (+). Artimoje aplinkoje kuriamos darbo vietos 
sudaro prielaidas nesinaudoti motorizuotu susisiekimu, o patogus ir geras susisiekimas, taikant junglumo 
ar dalijimosi ekonomikos principus, prisidėtų prie darnesnės kelionių struktūros. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Nedarbo ir ilgalaikio nedarbo problemų sprendimas regionuose 
yra numatytas abiejų alternatyvų atveju. I-ojoje koncepcijos alternatyvoje numatomas tolygus 
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 Lietuvos regioninės politikos baltoji knyga, 2017–2030 m., 10 psl. žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 8 d., 

http://www.nrp.vrm.lt/data/public/uploads/2018/01/baltoji_knyga_galutinis-2018-01-15.pdf. 
135

 Khalid Sekkat, Urban Concentration and Poverty in Developing Countries, 2017, 
https://doi.org/10.1111/grow.12166. 
136

 Alain Pholo Bala, Urban concentration and economic growth: checking for specific regional effects, 2009 m., 3 

psl. 

http://www.nrp.vrm.lt/data/public/uploads/2018/01/baltoji_knyga_galutinis-2018-01-15.pdf
https://doi.org/10.1111/grow.12166


LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO STRATEGINIS PASEKMIŲ 
APLINKAI VERTINIMAS  

189 

 

 

TIKSLO 
NR. 

VERTINIMO APRAŠYMAI 

gyvenamųjų vietovių tinklo vystymas, kas trukdytų ekonominiam vystymuisi ir darbo vietų pasiūlos 
augimui, II-osios alternatyvos atveju numatyta partnerysčių principo taikymas paslaugų sektoriuje, 
taikant efektyvias mobilumo priemones, kas sudarytų sąlygas konkurencingoms darbo vietoms kurti ir 
jas patogiai pasiekti platesnėje aplinkoje. Bendrai vertinant, darbo vietų pasiekiamumo užtikrinimas 
abiejų koncepcijos alternatyvų atvejais vertinamas kaip turintis ilgalaikes teigiamas pasekmes žmonių 
gerovei (+), kadangi būtų mažinama miestų ir regionų nelygybė. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Poveikis urbanistinei aplinkai (UA) vertinamas per susisiekimo 
infrastruktūros vystymą regionuose. Tiek pirmoje, tiek antroje alternatyvose taikomi multimodalumo 
principai, užtikrinamas gyvenamųjų vietovių pasiekiamumas, todėl abiem atvejais nenumatomos nei 
teigiamos, nei neigiamos pasekmės (0).  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Nors nedarbo problemų sprendimas 
padėtų kaimo vietovėms išlikti gyvybingoms, kas teigiamai veiktų kultūros paveldą, tuo pačiu 
kraštovaizdį, tačiau tai taip pat gali būti susiję su urbanizacijos plėtra, kas darytų neigiamą poveikį 
kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei. Abiejų alternatyvų atveju pasekmės gamtinės aplinkos 
komponentams (KP, NBBĮ, ANGI) būtų nereikšmingos. Nenumatomos reikšmingos (0) pasekmės 
gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) komponentams. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

 VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | 
Nenumatomos nei teigiamos, nei neigiamos pasekmės (0).  

2b TIKSLAS | Skatinti išteklių naudojimą ekonomiškai prislėgtose savivaldybėse, mažinant išteklių išgavimo 
ribojimus ir aplinkosauginius ribojimus. Tai sudarytų prielaidas ekonominių rodiklių gerėjimui, ypač 
probleminiuose regionuose. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

Žemės gelmių išteklių gausa, teritorinis pasiskirstymas nepriklauso nuo teritorijų urbanistinio, funkcinio 
ar administracinio suskirstymo

137
. 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių registre sukauptais 
duomenimis (2018-02-15 būklei), šalies teritorijoje yra detaliai išžvalgyti 834 kietųjų naudingųjų iškasenų 
telkiniai, užimantys apie 82 733 ha (apie 1,27 % LR teritorijos), parengtinai išžvalgyti 1 175 telkiniai, jų 
užimamas plotas – 115 610 ha (apie 1,77 % LR teritorijos) ir nustatyti 457 prognozinių išteklių plotai, 
užimantys apie 67 526 ha (apie 1,03% LR teritorijos))

138
. Detaliai ir parengtinai išžvalgyti kietųjų 

naudingųjų iškasenų telkiniai bei prognozinių išteklių plotai užima 265 869 ha (apie 4,07 % LR 
teritorijos)

139
. Detaliai išžvalgytų kietųjų naudingųjų iškasenų kiekis 2016 m. pabaigoje (2016-12-31) 

siekė apie 2,9 mlrd. m
3
 arba apie 988 m

3
 vienam šalies gyventojui

140
. 2016 m. buvo išgauta 13,8 mln. m

3
 

kietųjų naudingųjų iškasenų, tai sudarė – 0,48 % viso detaliai išžvalgyto kietųjų naudingųjų iškasenų 
kiekio

141
. Dėl šios priežasties išgavimo potencialas yra didelis. Sumažinus išteklių išgavimo ribojimus, 

atsirastų daugiau darbo vietų, susijusių su išgavimu, apdorojimu, pervežimu ir pardavimu, kam nereikia 
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daug kvalifikuotų žmonių. Tai padėtų sumažinti nedarbo lygį regionuose. Abiejų alternatyvų atveju 
numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+). 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Remiantis statistikos departamento 
duomenis, 2017 m. sumokėti mokesčiai už išgautus kietųjų naudingųjų iškasenų išteklius (neskaitant 
naftos ir požeminio gėlo ir mineralinio vandens) sudarė 2,842 mln. Eur

142
. Pažymėtina, kad mokesčiai, 

surenkami už žemės gelmių išteklių naudojimą, dabar paskirstomi taip: 90 % – į valstybės biudžetą, 10 % 
– į savivaldybės, kurios teritorijoje išgaunami žemės gelmių ištekliai, biudžetą, iš jų – 50 % skiriama 
savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimui ir jų sprendinių įgyvendinimui, viešojo intereso 
paslaugų infrastruktūros savivaldybės teritorijoje įgyvendinimui, viešųjų pastatų statybai ir 
modernizavimui, viešųjų ir rekreacinių erdvių įrengimui. Kiti 50 % – Savivaldybių aplinkos apsaugos 
rėmimo specialiajai programai finansuoti. Regionai viešosioms paslaugoms ir infrastruktūrai gauna 
palyginti mažą dalį. Kita vertus, tokių išteklių kaip dolomitas ir durpės išgavimo ribojimų ir 
aplinkosauginių ribojimų sumažinimas leistų naudoti vietinę žaliavą statybose, kurios nereikėtų atsivežti 
iš kitur, galėtų didėti vietinės energijos gamybos apimtys. Išteklių išgavimas reikalautų finansinių išlaidų, 
tačiau potenciali nauda būtų didesnė už kaštus. Abiejų alternatyvų įgyvendinimo atveju numatomos 
nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) FI / EG.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Išteklių išgavimo ir aplinkosauginių ribojimų mažinimas 
ekonomiškai prislėgtose savivaldybės sudarytų prielaidas darbo vietų plėtrai, o tai netiesiogiai teigiamai 
veiktų žmonių gerovę. Kita vertus, tai sąlygotų neigiamas pasekmės aplinkos komponentams, kurie 
tiesiogiai susiję su žmonių sveikata ir gerove. Abiejų alternatyvų atveju numatomos mažo reikšmingumo 
netiesiogines tiek neigiamos, tiek teigiamos pasekmės (+/-) ŽSG. Tai galioja abiejų alternatyvų atveju. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Nenumatoma reikšmingų pasekmių UA (0).  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Tikslo – gerinti ekonominius 
rodiklius, skatinant išteklių naudojimą mažinant aplinkosauginius apribojimus – įgyvendinimas gali turėti 
ilgalaikes neigiamas negrįžtamas pasekmes gamtinei aplinkai KP – kraštovaizdžiui ir paveldui, NBBĮ – 
natūralioms buveinėms ir biologinei įvairovei, ANGI – atsinaujinantiems ir neatsinaujinantiems gamtos 
ištekliais (tame tarpe saugomoms teritorijoms, rūšims, buveinėms, miškams, dirvožemiui, 
naudingosioms iškasenoms ir kt.). Tokio tikslo siekimas prieštarauja ne tik tarptautiniams teisės aktams, 
Nacionalinei darnaus vystymosi strategijai, bet ir užsibrėžtoms Bendrojo plano vertybėms, ambicijoms ir 
vizijoms. Numatomos reikšmingos ilgalaikės neigiamos pasekmės (--) visiems gamtinės aplinkos 
(kraštovaizdžio) komponentams (KP, NBBĮ, ANGI). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA). Susidūrus su 
didėjančia pasauline konkurencija dėl išteklių Europos politikoje vis daugiau dėmesio skiriama 
ekonominio našumo atskyrimui nuo materialumo, t. y. sumažinti ekonomikoje naudojamų išteklių kiekį. 
Efektyvaus išteklių naudojimo Europos plane (EC, 2011c) pabrėžiamos grėsmės, susijusios su 
augančiomis išteklių kainomis ir poveikiu ekosistemoms, kuris atsiranda dėl didėjančių išteklių poreikių. 
Gamtinių išteklių eikvojimas kelia pavojų gerai ekologinei būklei ir ekosistemų atsparumui, kuris šiuo 
atveju suprantamas kaip aplinkos gebėjimas prisitaikyti arba toleruoti trikdžius, nenusileidžiant į žemesnį 
lygmenį kokybės atžvilgiu. Tikslo įgyvendinimas turės neigiamas (-) pasekmes aplinkos komponentams 
abiejų alternatyvų atveju. 
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2c TIKSLAS: Suformuoti tvarų žemės ūkį, kurio ūkinės veiklos būtų ekonomiškos ir tuo pačiu tausojančios 
pagrindinį žemės ūkio objektą – dirvožemį. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) pasekmės DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Viena iš problemų, siejanti inžinerinę infrastruktūrą su dirvožemio 
tausojimu, yra didėjantis nelaidžių dangų kiekis, kuris įrengiant kelius ir aikšteles vis didėja. Dėl to daug 
vandens į dirvožemį nesusigeria, kyla potvyniai, formuojasi nuošliaužos ir kt. Vykdant dirvožemio 
gyvybingumo atstatymo darbus, galimai ne taip sparčiai bus vykdoma inžinerinės infrastruktūros plėtra. 
Atkuriant dirvožemį bus diegiamos modernios melioracijos sistemos, kurios padėtų užtikrinti tinkamą 
dirvožemio būklę žemės ūkiui. Šiuo metu valstybei nuosavybės teise priklausančių melioruotų žemių ir 
melioracijos statinių būklė yra prasta – nustatyta, kad 8 % melioruotos žemės ir vidutiniškai 40 % 
melioracinių statinių techniniu ir agrotechniniu požiūriu yra blogos būklės

143
. Lietuvos kaimo plėtros 

2014–2020 m. programos lėšomis planuojamiems atlikti melioracijos darbams ketinama skirti 
vidutiniškai 10 mln. Eur į metus

144
. Numatomos mažo reikšmingumo tiek teigiamos, tiek neigiamos 

pasekmės agrarinėse teritorijose (+/-). 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Šios pasekmės labiausiai pasireikštų vietiniu 
lygmeniu, kadangi ūkininkams pereiti prie dirvožemį tausojančios veiklos, taikant atitinkamas 
aplinkosaugos priemones, gali prireikti papildomų investicijų. Tačiau, numatoma ilgalaikė ir netiesioginė 
nauda – dirvožemio derlingumą užtikrinančių savybių apsauga nulems žemės ūkio našumą ateityje. 
Užtikrinant tvarų žemės ūkį abiejų alternatyvų įgyvendinimo atveju numatomos mažo reikšmingumo 
teigiamos pasekmės (+) FI / EG.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Dirvožemio tausojimas abiejų alternatyvų atvejais tiesioginio 
poveikio žmonių sveikatai ir gerovei neturės, tačiau netiesiogiai būtų juntamos mažo reikšmingumo 
teigiamos pasekmės dėl gerėjančios aplinkos komponentų būklės. Bendrai vertinant abiejų alternatyvu 
atvejais numatomas vertinimas 0/+. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Pasekmės UA abiejų alternatyvų atvejais nenumatomos (0). 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Koncepcijos sprendiniuose numatyta 
Lietuvos teritorijos dalių vystymo kryptys (tausojančio, palaikomojo ir plėtojamojo tipo) glaudžiai 
susijusios su esamu ir planuojamu teritorijos dalies apsaugos ir naudojimo režimu. Tai turi užtikrinti, kad 
vystant tvarų žemės ūkį, veiklos būtų ekonomiškos ir tausojančios aplinką, dirvožemį. Lietuvos 
agroekosistemos pagal jų žemės ūkio teritorijų našumą skirstomos į molingųjų žemumų, moreninių 
plynaukščių, moreninių aukštumų, smėlingųjų žemumų bei karstinio regiono, kuriose siūlomas skirtingas 
žemės ūkio intensyvumas, ūkininkavimo prioritetai, bei žemėnaudų dydžiai. Taip pat jautriausiose 
antropogeniniu požiūriu teritorijose siūloma keisti žemės ūkio paskirtį į miškų ūkio, didinti teritorijų 
ekologinį stabilumą atsisakant ariminės žemdirbystės, bei didinant daugiamečių pievų ir ganyklų plotus. 
Visose žemės ūkio teritorijose ūkininkauti taikant gerosios žemės ūkio praktikos priemones. Tokių 
sprendinių įgyvendinimas turėtų pagerinti dirvožemį, leistų ūkininkauti tvariai ir ekonomiškai. Pasekmės 
vertinamos teigiamai (+) visiems aplinkos (kraštovaizdžio) komponentams abiejų alternatyvų atveju. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 
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VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Dirvožemio 
degradacijos laipsnį lemia dirvožemio savybės ir dirvožemį formuojantys veiksniai, pavyzdžiui, klimatas, 
žemės naudojimas ar dirvožemio tvarkymas. Dirvožemio degradacijos procesams turi poveikio kai kurios 
ūkininkavimo sistemos ir ūkininkavimo praktika; jos gali padėti labiau apsaugoti ir išsaugoti dirvos 
išteklius. Dėl tvaraus žemės ūkio dirvožemio degradacija, ypač dirvos erozija ir nuošliaužos, labai 
sumažėja, dėl to dažnai padidėja derlius. Be to, sumažėjus dirvožemio ir maistingųjų medžiagų 
nuostoliams, greičiau yrant pesticidams ir pagreitėjus absorbcijai (dėl didesnio organinių medžiagų 
kiekio ir biologinio aktyvumo), pagerėja vandens kokybė. Naudojant mažiau mechanizmų ir susikaupus 
daugiau organinės anglies, sumažėja išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekis. Taikant tvaraus žemės ūkio 
praktiką, Europos dirvožemis kasmet galėtų sulaikyti (izoliuoti) 50–100 milijonų tonų anglies, o tai 
atitinka 70–130 milijonų automobilių išmetamų teršalų

145
. I-osios alternatyvos atveju tikėtinos teigiamos 

ilgalaikės (+) pasekmės visiems aplinkos komponentams, II-uoju atveju – tikėtinos reikšmingos teigiamos 
ilgalaikės (++) pasekmės visiems aplinkos komponentams. 

3a TIKSLAS | Užtikrinti ekonomiškai pagrįstų, vietinių, atsinaujinančių ir neatsinaujinančių gamtos išteklių 
bei iškasenų naudojimą siekiant didinti išteklių naudojimo efektyvumą ir kelti ekonomikos sukuriamos 
vertės ir energijos sąnaudų santykį. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) pasekmės DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Išteklių naudojimo efektyvumą užtikrinantys sprendiniai susiję ne tik su 
gamtos išteklių kuriamos naudos (ar poveikio) įvertinimo sistema ar teritorinio planavimo sistema, bet ir 
tam tikrais inžinerinės aplinkos sprendiniais, kurie sudarys sąlygas santykinai natūraliose teritorijose 
ekonomiškai ir ekologiškai pagrįstam naudingųjų iškasenų eksploatavimui. Abiejų alternatyvų atveju 
reikšmingų pasekmių nebus arba tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Didinant išteklių naudojimo efektyvumą ir 
vystant atsinaujinančių išteklių naudojimą, reikalingos pradinės investicijos, kurios ilguoju laikotarpiu 
atsiperka. Be to, naudojant atsinaujinančius išteklius, taip pat tikėtina nauda dėl oro taršos mažėjimo, 
natūralios aplinkos išsaugojimo. Išeksploatuoti naudingų iškasenų telkiniai gali būti rekultivuojami bei 
pertvarkomi į įvairios paskirties urbanizuotas ar kitas, pvz,. rekreacijai tinkamas, teritorijas. Gamtinėse 
teritorijose darniai vystant ekonomiką, planuojama gamtos išteklių kuriamos naudos (ar poveikio) 
įvertinimo sistema, leidžianti lanksčiai derinti ekonomikos plėtrą ir gamtos išteklių kuriamą naudą 
teritoriniu požiūriu, taip pat teritorinio planavimo sistema, leidžianti perkelti įmanomus gamtos 
elementus į kitą teritoriją, siekiant ekonomikos plėtros (ir atvirkščiai, t.y. galimų perkelti infrastruktūrinių 
objektų perkėlimas, siekiant naudos gamtai ar gamtos išteklių kuriamos ekonominės naudos 
panaudojimo). Tai turės mažo reikšmingumo teigiamas pasekmes bet kurios alternatyvos įgyvendinimo 
atveju (+) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Ekonomiškai pagrįstų neatsinaujinančių išteklių ir iškasenų 
naudojimas didinant naudojimo efektyvumą dėl besikeičiančių aplinkos komponentų gali sąlygoti 
reikšmingų neigiamų ilgalaikių pasekmių ŽSG. Kita vertus, atsinaujinančių išteklių intensyvus naudojimas 
sąlygotų gerėjančią aplinkos būklę dėl mažėjančios taršos, o tai savo ruožtu pagerintų žmonių sveikatą ir 
gerovę bei turėtų ilgalaikių teigiamų reikšmingų pasekmių. Nežinomasis ir kintamasis dydis šiuo aspektu 
išlieka – ekonominis pagrįstumas, kuris apsprendžia, atsinaujinantys ar neatsinaujinantys ištekliai bus 
naudojami. Bendrai vertinama, kad abiejų alternatyvų atvejais numatomos tiek teigiamos tiek neigiamos 
(+/-) pasekmės ŽSG. 
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UA (URBANISTINĖ APLINKA)| Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) UA. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Didesnis išteklių naudojimo 
efektyvumas yra pagrindas siekiant išlaikyti socialinę-ekonominę pažangą ribotų išteklių ir ekosistemų 
pajėgumo pasaulyje. Didesnis efektyvumas yra tik rodiklis, kad gaunami rezultatai yra geresni palyginus 
su sunaudotais ištekliais ir išskirtu teršalų kiekiu. Be išteklių naudojimo ir ekonominio našumo santykio 
vertinimo taip pat svarbu įvertinti, ar poveikis aplinkai dėl išteklių naudojimo visuomenės poreikiams 
mažėja. Tikėtina, kad tikslo, ekonomiškai pagrįstų, atsinaujinančių ir neatsinaujinančių gamtos išteklių ir 
iškasenų efektyvus naudojimas, įgyvendinimas bus siejamas su taupiai išteklius naudojančia ir klimato 
kaitos poveikiui atsparia ekonomika, gamtinių išteklių ir ekosistemų apsauga, tvariu valdymu bei žaliavų 
tiekimu ir tai nedarys neigiamo poveikio aplinkai. Numatomas teigiamas poveikis (+) gamtinės aplinkos 
(kraštovaizdžio) komponentams (KP, NBBĮ, ANGI). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Tyrimai 
rodo, kad per pastaruosius šimtą metų išteklių sunaudojimas skaičiuojant vienam žmogui padvigubėjo, o 
pirminės energijos sąnaudos – patrigubėjo. Tokia išteklių išgavimo sparta ir jų naudojimo būdai menkina 
planetos galimybes mus išlaikyti. Ekonominė veikla daro labai įvairų poveikį aplinkai ir visuomenei. Oro 
tarša, ekosistemų rūgštėjimas, biologinės įvairovės mažėjimas ir klimato kaita – visa tai yra 
aplinkosauginės problemos, kurios smarkiai veikia gerovę. Išteklių naudojimo efektyvumas reiškia „kaip 
nuveikti daugiau turint mažiau“. Mintis apima visuomenės poreikių įtaką aplinkai (plačiąja prasme per 
išteklių išgavimą, teršalų emisijas ir neigiamą poveikį ekosistemoms) ir tuo gaunamą naudą (didesnis 
ekonominis našumas arba geresni gyvenimo standartai). Didesnis dėmesys energijos vartojimo 
efektyvumui atitinka 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijoje ir energetikos sąjungos 
strategijoje nustatytus tikslus. Efektyviau vartojant energiją galima sumažinti energijos sąskaitas, tapti 
mažiau priklausomiems nuo importuojamo kuro ir padėti saugoti aplinką. Tikslo įgyvendinimas turės 
reikšmingų ilgalaikių teigiamų (++) pasekmių aplinkos visiems aplinkos komponentams abiejų 
alternatyvų atveju. 

3b TIKSLAS | Didinti miškų ir kitų rekreacinių teritorijų potencialą turizmo ir sveikatinimo tikslais plėtojant 
linijinę rekreacinę infrastruktūrą (sausumos (pėsčiųjų, dviračių, autokelių trasas)), susiejant su šalies, 
regiono ir vietos identitetu 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | I-ojoje alternatyvoje numatomi tarptautinės svarbos rekreacinės infrastruktūros 
koridoriai, formuojantys visos Europos kontekste reikšmingas jungtis, užtikrinančias gamtiniu ir 
kultūriniu požiūriu vertingų teritorijų apjungimą į vieną sistemą, ir tuo pačiu didesnes Lietuvos 
teritorijoje esančių vertybių eksponavimo, pažinimo bei intensyvesnes įvairaus pobūdžio rekreacinės 
veiklos vystymo galimybes. Rekreacinės veiklos ir susijusių verslų vystymas I-osios alternatyvos atveju 
gali neturėti reikšmingų pasekmių arba mažo reikšmingumo teigiamas pasekmes (0/+) DR.  

II-oje alternatyvoje tarptautinės svarbos rekreacinių jungčių sistema papildoma trimis papildomomis 
tarpvalstybinės svarbos rekreacinio pobūdžio jungtimis. Rekreacijos aptarnavimo centrų sistema 
papildoma 2 nacionalinės ir 2 regioninės svarbos rekreacijos aptarnavimo centrais. Didesnis rekreacinių 
teritorijų potencialo turizmo ir sveikatinimo tikslais išnaudojimas netiesiogiai paveiks susijusius mažus ir 
vidutinius verslus, kurie siūlys papildomas paslaugas ir kurs naujas darbo vietas greta šių teritorijų. II-
ojoje alternatyvoje numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | I-ojoje alternatyvoje numatomas rekreaciniu požiūriu patrauklių teritorijos 
dalių potencialo (rekreacinių resursų prieinamumo) didinimas pasitelkiant technines ir organizacines 
priemones (linijinės rekreacinės infrastruktūros formavimas, pritaikymas ar parengimas lankymui), 
numatomi nacionalinės ir regioninės svarbos rekreacijos aptarnavimo centrai bei juos į vieningą sistemą 
susiejantys linijinės rekreacinės infrastruktūros koridoriai. Reikšmingų pasekmių nebus arba tikėtinos 



LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO STRATEGINIS PASEKMIŲ 
APLINKAI VERTINIMAS  

194 

 

 

TIKSLO 
NR. 

VERTINIMO APRAŠYMAI 

mažai reikšmingos teigiamos pasekmės (0/+) IA. II-ojoje alternatyvoje tarptautinės svarbos rekreacinių 
jungčių sistema papildoma trimis papildomomis tarpvalstybinės svarbos rekreacinio pobūdžio jungtimis, 
numatomas nacionalinės ir regioninės svarbos rekreacijos aptarnavimo centrų sistemos vystymas 
keičiant jų svarbą arba papildant sistemą naujais regioninės svarbos rekreacijos aptarnavimo centrais. 
Tai leis papildomai vystyti linijinę rekreacinę infrastruktūrą naujose teritorijose. Tikėtinos mažo 
reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) IA.  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Mažas vidutinis gyventojų tankis, santykinai 
didelė natūralumą išlaikiusių teritorijų dalis kalvotųjų aukštumų zonoje, Baltijos jūros žemyninėje 
pakrantėje ir Kuršių nerijoje, mažo mastelio erdvės ir itin didelė iškilusių gamtinių ir etnokultūrinių 
kraštovaizdį formuojančių komponentų įvairovė jose formuoja realias galimybes tarptautiniame 
kontekste pasireikšti kaip poilsinės ir galimai gydomosios rekreacijos paslaugas teikiančiai valstybei. 
Rekreacinio potencialo plėtra reikalaus papildomų finansinių išteklių, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje 
juos padengs iš turizmo gaunama ekonominė nauda. Plėtojant linijinę rekreacinę infrastruktūrą, šalia 
kursis maitinimo, apgyvendinimo ir kt. paslaugas teikiančios įstaigos. I-ojoje alternatyvoje reikšmingos 
pasekmės nenumatomos arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) FI / EG. II-
ojoje alternatyvoje papildomai plėtojant linijinę rekreacinę infrastruktūrą naujose teritorijose, bus geriau 
išnaudojamas miškų ir kitų rekreacinių teritorijų potencialas turizmo ir sveikatinimo tikslais, pritraukiami 
papildomi poilsiautojų srautai. Tikėtina didesnė ekonominė nauda ir šalia besikuriantiems verslams, 
todėl numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) FI / EG.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Aktyvaus laisvalaikio skatinimas vystant vietinį turizmą, kuriant linijinę rekreacinę 
infrastruktūrą (ypatingai pėsčiųjų, dviračių, vidaus vandenų) sudaro prielaidas darnesnei kelionių 
struktūrai formuotis, kuriama alternatyva automobiliui. Numatomos nedidelio reikšmingumo teigiamos 
pasekmės MOB (+), kadangi nėra susijusios su kasdienių susisiekimo poreikių tenkinimu. Pasekmės 
numatomos abiejų alternatyvų atveju. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Vietinio turizmo skatinimas didinant rekreacinių teritorijų 
potencialą ir plėtojant linijinę infrastruktūrą sveikatinimo tikslais, turėtų teigiamų mažo reikšmingumo 
pasekmių ŽSG (+). Aktyvus laisvalaikis teigiamai veikia žmonių sveikatą, tačiau turizmas ir rekreacija yra 
„paslaugos“, kuriomis naudojamasi labiau periodiškai nei kasdien, todėl pasekmių reikšmingumas nėra 
didelis. Pasekmės numatomos abiejų alternatyvų atveju. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Pasekmės su urbanizuotomis teritorijomis nesiejamos, todėl pasekmių 
UA nenumatoma (0).  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Miškų ir kitų rekreacinių teritorijų 
potencialo didinimas vystant linijinę infrastruktūrą kraštovaizdžiui, paveldui, bioįvairovei bei ištekliams 
gali turėti tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį. Vystant rekreacinę infrastruktūra didėja atvykstančiųjų 
srautai, didėja teritorijų antropogeninė apkrova. Dėl intensyvėjančios rekreacinės veiklos miškuose, 
vandens telkinių pakrantėse didėja triukšmas, užterštumas buitinėmis ir kitomis atliekomis. Kitas 
intensyvėjančios rekreacinės veiklos padarinys – gyvūnų trikdymas jų veisimosi ar migracijos metu, 
natūralių buveinių sunaikinimas. Kita vertus, įrengiant rekreacinę infrastruktūrą galima reguliuoti 
poilsiautojų, turistų srautus, pritaikyti gamtines, kultūrines teritorijas lankymui, pažinimui nepažeidžiant 
kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo vertybių. Sudarant sąlygas rekreacijai, 
pažintiniam turizmui vystyti propaguojamos Lietuvos regionų etnokultūros tradicijos, plėtojamas 
aplinkosauginis švietimas ir kt. Numatomos teigiamos (+) KP, neigiamos (-) NBBĮ ir nereikšmingos (0) 
ANGI pasekmės gamtinės (kraštovaizdžio) aplinkos komponentams abiejų alternatyvų atveju. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Siekis 
efektyviai naudoti gamtinių teritorijų rekreacinį potencialą sudaro prielaidas išlaikyti ir gausinti gamtinių 
teritorijų, tinkamų rekreacijos paslaugoms tenkinti, kiekį. Šiuo požiūriu tikėtinas teigiamas poveikis 
aplinkos komponentams. Tačiau tik saikingai naudojami rekreaciniai ištekliai gali atsinaujinti ir teikti 
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didžiausią naudą. Tuo tarpu kyla grėsmė, kad viršijus rekreacijai naudojamų gamtinių teritorijų 
naudojimo apkrovas bus padarytas neigiamas poveikis tiek pačioms gamtinėms teritorijoms, tiek ir 
atskiriems aplinkos komponentams. Dėl šių priežasčių galimas tiek teigiamas tiek neigiamas (+/-) 
poveikis aplinkos komponentams abiejų alternatyvų atveju. 

4a TIKSLAS | Plėtoti ir vystyti turizmo sektorių, išnaudojant turimą ir pripažintą rekreacinį potencialą (ypač 
dideliais rekreaciniais ištekliais pasižymi Kuršių nerijos ir žemyninis krantas bei visa jūros priekrantė), 
skatinti iki šiol Lietuvoje naują jūrinę rekreaciją ir jūrinį kultūrinį bei gamtinį paveldą.  

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Prioritetinėmis veiklomis priekrantėje, laikantis Pajūrio 
juostos ir kitų reglamentų, nustatomos rekreacija, žvejyba ir uostų infrastruktūros (tiek mažųjų, tiek ir 
giliavandenio) plėtra. II-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju jūros ir pakrantės teritorijoje papildomai 
išskiriamas dar vienas nacionalinės svarbos rekreacijos aptarnavimo centras – Neringa, todėl tikėtina, 
kad turistų srautai šioj teritorijoje gali išaugti ir tai turės nereikšmingas arba mažo reikšmingumo 
teigiamas pasekmes (0/+) TEV. I-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju reikšmingos pasekmės 
nenumatomos (0).  

DR (DARBO RINKA) | Jūrinių rekreacijų veiklos regione turi didelį potencialą vietinio turizmo srityje
146

. 
Turizmas netiesiogiai prisideda prie smulkiojo ir vidutinio verslų kūrimo regione. Dėl šios veiklos I-osios 
alternatyvos atveju nenumatomos reikšmingos arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (0/+) DR. II-osios alternatyvos įgyvendinimo atveju, vystant Neringą kaip rekreacijos paslaugų 
aptarnavimo centrą, tikėtina, kad šiam statusui palaikyti bus skiriamos papildomos investicijos ir 
išnaudojant rekreacinį potencialą prireiks daugiau darbo jėgos. Numatomos mažo reikšmingumo 
teigiamos pasekmės (+) DR.  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Įgyvendinant I-ąją alternatyvą, išlaikomas ir vystomas esamas rekreaciniais 
ištekliais pasižyminčių teritorijų pasiekiamumas ir jų rekreacinis potencialas. Tikėtinos nereikšmingos 
arba mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) IA. Įgyvendinant II-ąją alternatyvą, dėl papildomai 
kuriamo ir vystomo rekreacinio potencialo Neringoje tikėtinos mažai reikšmingos teigiamos pasekmės 
(+) IA. Suteikus nacionalinės svarbos rekreacijos aptarnavimo centro statusą šiai teritorijai, atsiveria 
galimybės plėtoti laisvalaikio, rekreacijos, susisiekimo (pvz,. aerodromo) ir kt. infrastruktūrą, įvertinant ir 
puoselėjant konservacinį rajono pobūdį. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Abiejų alternatyvų atveju yra numatytas 
tikslas vystyti mažųjų uostų ir prieplaukų tinklą Baltijos jūros priekrantėje. Šis siekis pagrįstas regioninės 
politikos tikslais – būtinybe vystyti pakrančių bendruomenių gerovę, patrauklumą ir pasiekiamumą, 
pritaikant naujus uostelius tiek priekrantės žvejų, tiek turizmo poreikiams, sutampa su strateginiais 
valstybės tikslais užtikrinti šalies pasiekiamumą jūra bei įsilieti į bendrą integruotą Europos jūrų 
transporto erdvę. Turizmo infrastruktūros plėtra, verslinės žvejybos, mėgėjiškos žūklės, vandens sporto, 
poilsio, turizmo ir kitos rekreacinės veiklos vystymas reikalaus papildomų investicijų, tačiau tikėtina, kad 
jūros ir pakrantės teritorijoje išaugę turizmo srautai generuos papildomas pajamas, todėl numatomos 
nereikšmingos arba mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) FI / EG. II-osios alternatyvos atveju 
Neringai suteikus nacionalinės svarbos rekreacijos aptarnavimo centro statusą, atsiveria naujos 
galimybės pritraukti investicijas ir gauti papildomas pajamas iš turizmo. Tikėtinos mažo reikšmingumo 
teigiamos pasekmės (+) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Jūrinė rekreacija ir jūrinė kultūra gali pasireikšti (neapsiribojant) per vystomą 
mažųjų uostų arba prieplaukų tinklą. Abiejų alternatyvų atveju yra numatytas tikslas vystyti mažųjų 
uostų ir prieplaukų tinklą Baltijos jūros priekrantėje. Šis siekis pagrįstas regioninės politikos tikslais – 
būtinybe vystyti pakrančių bendruomenių gerovę, patrauklumą ir pasiekiamumą, pritaikant naujus 
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 TAEM URBANISTAI UAB, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Esamos būklės analizė. Ištekliai ir jų 

naudojimas, 2019 m., 147 psl., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 d., 
https://drive.google.com/file/d/1kyuyTNwXes_MyQ6PlFVFxNUQmMuMvnwk/view. 
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uostelius tiek priekrantės žvejų, tiek turizmo poreikiams, sutampa su strateginiais valstybės tikslais 
užtikrinti šalies pasiekiamumą jūra bei įsilieti į bendrą integruotą Europos jūrų transporto erdvę. Tai 
sudarytų prielaidas alternatyviam susisiekimui, didėtų integracija ir junglumas tarp skirtingų transporto 
rūšių, o tai tikėtina sąlygotų nedidelio reikšmingumo teigiamas pasekmes mobilumui (+). Šios pasekmės 
numatomos abiejų alternatyvų atveju. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Lietuvos pajūrio teritorijos rekreacinis potencialas yra didelis ir 
aktualus tiek daugumai (remiantis skirtingais apklausų duomenimis iki 63 %) šalies gyventojų, tiek 
atvykstantiems turistams. Naujų rekreacijos formų skatinimas abiejų alternatyvų atvejais turės teigiamas 
pasekmes ŽSG, kadangi būtų sudaromos galimybės žmonių rekreacinių, kultūrinių ir pažinimo poreikių 
tenkinimui, bei kokybiškam poilsiui užtikrinti. Abiejų koncepcijos alternatyvų atvejais poveikis ŽSG 
aspektu vertinamas teigiamai (+).   

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Remiantis LR BP esamos būklės analizės duomenimis, geografiniu 
požiūriu daugiausia rekreacinių išteklių koncentruojasi Pajūrio, Pamario ir Baltijos aukštumų, išskyrus 
Sūduvos dalį, ruožuose. Ypač dideliais rekreaciniais ištekliais pasižymi Kuršių nerijos ir žemyninis krantas 
bei visa jūros pakrantė. Abiejų alternatyvų koncepciniai sprendiniai numato šias teritorijas kaip Didelio 
rekreacinio potencialo teritorijas. Ir toliau numatoma vystyti 2 kurortus – Neringos ir Palangos miestus. 
II-osios koncepcijos alternatyvos atveju papildomai numatomas aukščiausio lygmens rekreacijos ir 
turizmo centras Neringoje, kas šiam miestui suteiktų itin didelę svarbą tiek šalies tiek tarptautiniu lygiu 
vystant rekreaciją. Turizmo infrastruktūros plėtra gali lemti didėjančius lankytojų srautus, o tai gali turėti 
neigiamas pasekmes pajūrio gyvenviečių urbanistinei aplinkai. Dauguma jų turi istoriškai 
susiformavusias, jautrias pokyčiams urbanistines struktūras ir išraiškingas charakteristikas. Didėjanti 
rekreacinė apkrova didina spaudimą urbanizuotai aplinkai, kita vertus turizmo infrastruktūros vystymas, 
taikant kompleksiškumo principus, gali prisidėti prie srautų paskirstymo ir gali būti orientuotas į aplinkos 
kokybės gerinimą. Bendrai vertinant, turizmo infrastruktūros plėtra ir rekreacinio potencialo 
naudojimas, jūrinės kultūros, gamtinio paveldo pažinimo skatinimas jūros ir pajūrio teritorijose gali turėti 
tiek teigiamų, tiek neigiamų (+/-) pasekmių UA. Teigiamai vertinamos pasekmės, siejamos su rekreacinės 
aplinkos kokybės gerinimu, vystymu, o neigiamai – didėjantis spaudimas urbanizuotai aplinkai, kuri 
(didžiojoje pajūrio teritorijos dalyje) yra jautri pokyčiams, įtraukta į kultūros vertybių registrą, saugomų 
teritorijų valstybės kadastrą, pripažinta UNESCO vertybe (Kuršių nerija).  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Kuršių nerijos, žemyninio kranto, 
jūros priekrantės rekreacinio potencialo išnaudojimas ir iki šiol Lietuvoje naujos jūrinės rekreacijos ir 
jūrinio kultūrinio bei gamtinio paveldo pažinimo skatinimas yra vieni iš pagrindinių tikslų, siekiant 
užtikrinti valstybės patrauklumą jūrinio turizmo srityje

147
. Skatinant jūrinę rekreaciją ir jūrinės kultūros 

bei gamtinio paveldo pažinimą koncepcijos sprendiniai sudaro sąlygas naujų mažųjų uostelių ir 
prieplaukų statybai jūros krante. Jų atsiradimas atnaujintų esamą priekrantės laivybos ir žvejybos 
infrastruktūrą, užtikrinant mažųjų laivų vidaus vandenų kelių ir priekrantės laivybos ryšius, žvejybos ir 
rekreacijos sektorių plėtrą. Siekis vystyti mažųjų uostų ar prieplaukų tinklą Baltijos jūros priekrantėje 
pagrįstas regioninės politikos tikslais – būtinybe vystyti pakrančių bendruomenių gerovę, patrauklumą ir 
pasiekiamumą pritaikant naujus uostelius tiek priekrantės žvejų, tiek turizmo poreikiams. Su uostų 
vystymu yra susijęs uostų akvatorijų bei jūros dugno gilinimas ir iškasto grunto tvarkymas. Papildant 
priekrantę švariu uostų akvatorijose iškasamu smėliu, jis yra naudingai panaudojamas stabdant krantų 
eroziją ir užtikrinant gerą gretimų rekreacinių zonų kokybę. Nauji grunto gramzdinimo principai sudaro 
galimybes minimizuoti neigiamą poveikį aplinkai ir kitoms vykdomoms ūkinėms veikloms, ypač žvejybai. 
Priekrantės ir paplūdimių papildymas smėliu yra prioritetinės krantų erozija mažinančios ir rekreacinę 
erdvę sukuriančios priemonės smėlinguose Lietuvos krantuose, neturinti neigiamo poveikio aplinkai

148
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 Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrasis planas, Esama būklė, I dalis, 1 skyrius. ištekliai ir jų naudojimas, žiūrėta 

2019-08-22. 
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 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano papildymas jūrinių teritorijų dalimi, Sprendinių poveikio 

vertinimo ataskaita, 2013, žiūrėta 2019-08-22. 
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TIKSLO 
NR. 

VERTINIMO APRAŠYMAI 

Plėtojant turizmo infrastruktūrą palaikomi ir gaivinami tradiciniai amatai, folkloras, meno tradicijos, 
žvejų gyvensenos elementai susiję su jūriniu kultūros paveldu. Sprendinių įgyvendinimas turės teigiamą 
poveikį (+) visiems gamtinės (kraštovaizdžio) aplinkos komponentams KP, NBBĮ, ANGI. Koncepcijos II-
osios alternatyvos atveju papildomai numatomas aukščiausio lygmens rekreacijos ir turizmo centras 
Neringoje, kas šiai savivaldybei suteiktų itin didelę svarbą tiek šalies tiek tarptautiniu lygiu vystant 
rekreaciją, o tai galimai dar labiau padidintų rekreacinę apkrovą ir antropogeninį poveikį itin jautriai 
gamtiniu ir kultūriniu požiūriu teritorijai, todėl II-osios alternatyvos pasekmės vertinamos tiek teigiamai 
tiek neigiamai visiems gamtinės aplinkos komponentams (+/-). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMA 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Siekis 
efektyviai naudoti teritorijų rekreacinį potencialą sudaro prielaidas saugoti, išlaikyti ir gausinti šių 
teritorijų, tinkamų rekreacijos paslaugoms tenkinti, kiekį. Šiuo požiūriu tikėtinas teigiamas poveikis 
aplinkos komponentams. Tačiau rekreacija aplinkos komponentams kelia grėsmę vis didėjančia apkrova 
gamtinėms ekosistemoms ir kylančiu rekreacinių būstų, maisto, mobilumo poreikiu. Svarbus vaidmuo 
šioje vietoje tenka vartotojo sąmoningumui, gyvenimo būdui ir vartojimo įpročiams, dalinai 
suformuotiems individualaus pasirinkimo. Tikslo įgyvendinimas gali turėti tiek teigiamų, tiek neigiamų 
(+/-) pasekmių aplinkos komponentų būklei abiejų alternatyvų atveju. 

 

Priemonės LR BP koncepcijos įgyvendinimo reikšmingoms neigiamoms pasekmėms aplinkai išvengti, sumažinti ar 
kompensuoti 

Neigiamu pasekmių, siejamų su pertekline (trumpalaike arba ilgainiui nerentabilia) infrastruktūra, ypatingai naujų 
stambių logistikos, pramonės ir kitų objektų statyba, urbanistinei aplinkai sumažinimui tikslinga taikyti darnaus 
vystymosi ir kompaktišku teritorijų užstatymo (taip pat ir žemės naudojimo) principais, taip pat taikyti konversijos ir 
renovavimo priemones. 
Įgyvendinant 2b tikslą skatinamas išteklių naudojimas, mažinant aplinkosauginius apribojimus. Tokiu būdu 
sprendžiant savivaldybių ekonominių rodiklių gerėjimą gali būti pažeista visa ekologinė sistema, tuo labiau, kad nėra 
aiškus poreikis tų išteklių naudojimui. Ekonominių rodiklių gerinimas turėtų būti sprendžiamas didinant išteklių 
naudojimo efektyvumą, kuris yra pagrindas siekiant išlaikyti socialinę-ekonominę pažangą ribotų išteklių ir 
ekosistemų pajėgumams užtikrinti. Europos politikoje pripažįstama, kad esamas ekonominės plėtros modelis, 
priklausantis nuo nuolat didėjančio išteklių naudojimo ir žalingų emisijų negali ilgai gyvuoti. Koncepcijos tiksluose 
(3a tikslas) yra numatyta užtikrinti ekonomiškai pagrįstų, vietinių, atsinaujinančių ir neatsinaujinančių gamtos 
išteklių bei iškasenų naudojimą siekiant didinti išteklių naudojimo efektyvumą ir kelti ekonomikos sukuriamos vertės 
ir energijos sąnaudų santykį. Tokio tikslo gyvendinamas yra siejamas su taupiai išteklius naudojančia ir klimato 
kaitos poveikiui atsparia ekonomika, gamtinių išteklių ir ekosistemų apsauga, tvariu valdymu bei žaliavų tiekimu. 

6.5.1. TEMOS APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

LENTELĖ 31: ERDVINIŲ EKONOMINIŲ SISTEMŲ TEMOS APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

 Daugiau ar mažiau reikšmingos neigiamos pasekmės gamtinės aplinkos ir aplinkosaugos komponentams 
tikėtinos įgyvendinant erdvinių ekonominių sistemų raidos tikslų (2b, 0a) sprendinius. Skatinant išteklių 
naudojimą ekonomiškai prislėgtose savivaldybėse (2b), mažinant išteklių išgavimo ribojimus ir 
aplinkosauginius ribojimus gali būti padaryta nepataisoma žala saugomoms teritorijoms, saugomoms 
gyvūnų ir augalų rūšims, buveinėms, miško ištekliams, dirvožemiui. Toks tikslas prasilenkia LRBP 
koncepcijoje deklaruotoms vertybėms, ambicijoms ir vizijoms.  

 Siekiant įsilieti į globalias ekonomines struktūras (0a) yra rizika, kad kertinių urbanistinių centrų, taip pat 
strateginių infrastruktūros objektų plėtra vyks gamtinių teritorijų sąskaita. Įvertinus šalies visuomenės 
sąmoningumo lygį, institucinę gamtos struktūrų apsaugą tikėtina, kad neigiamos pasekmės bus mažo 
reikšmingumo. Plėtojama uostų infrastruktūra padidins laivybos mastus priekrantėje, didėjantis 
ekonominis aktyvumas ir gyventojų mobilumas, didins automobilių srautus Lietuvos keliuose, tai be abejo 
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APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

blogins oro, vandens kokybę, gilins klimato kaitos pasekmes. Įgyvendinant tvaraus vystymosi ambicijas, 
taikant pasekmių neutralizavimo priemones tikėtina, kad pasekmės aplinkosaugos komponentams bus 
mažo reikšmingumo. 

 Ekonominių ir socialinių komponentų plėtrai didžiausią reikšmę turės įgyvendinti kertinių urbanistinių 
centrų ir strateginių infrastruktūros objektų plėtros (0a) sprendiniai. Nors ir numatomos milžiniškos 
investicijos Valstybinio Klaipėdos jūrų uosto infrastruktūrai, pagrindinių šalies kelių arterijų plėtrai, naujo 
giliavandenio uosto statybai, ilguoju laikotarpiu abiejose alternatyvose numatomos didelio reikšmingumo 
teigiamos pasekmės finansiniams ištekliams, ekonominei gerovei. Pagrindinių urbanistinių centrų 
matomumas tarptautiniame kontekste abiejų alternatyvų atveju bus stiprinamas per partnerystes. Jos 
didins šių centrų tarpusavio junglumą ir efektyvumą, sudarys prielaidas aukštai gyvenimo ir urbanistinės 
aplinkos kokybei kurti. Įgyvendinti aukštos pridėtinės vertės kūrimo regionuose, industrializacijos ir tvarios 
ekonomikos plėtros sprendiniai miestuose taip pat abiejose alternatyvose bus reikšmingi ekonominės 
aplinkos komponentams. 

 Skirtumai tarp alternatyvų pasireikš įgyvendinant 0c, 1a, 2a tikslų sprendinius. Mažinti regioninę 
ekonominę atskirtį, ypač žemesnio lygmens urbanistiniuose centruose, (0c) II-osios alternatyvos atveju bus 
ekonomiškai efektyviau. Sinergijų identifikavimas ir partnerysčių teikiamos naudos išnaudojimas sukurtų 
sąlygas didesniam ekonominės plėtros potencialui, duotų konkurencinį pranašumą į eksportą 
besiorientuojančiam verslui. Urbanistinių centrų partnerysčių ir potencialių apjungimo sistemos principinis 
modelis leis ne tik efektyviau panaudoti turimus žmogiškuosius išteklius, bet sudarys prielaidas naujų verslų 
ir darbo vietų kūrimui aukštesnių ir aukščiausių technologijų pramonės; daug žinių reikalaujančių paslaugų; 
eksportuojančių ekonominių veiklų srityse, todėl tikėtinos didelio reikšmingumo teigiamos pasekmės darbo 
rinkoje. Darbo vietų pasiekiamumo užtikrinimas abiejų koncepcijos alternatyvų atvejais vertinamas kaip 
turintis ilgalaikes teigiamas pasekmes žmonių gerovei. 

 Didinant miškų ir kitų rekreacinių teritorijų potencialą plėtojant linijinę rekreacinę infrastruktūrą (3b), taip 
pat turizmo sektoriaus plėtra pajūryje ir priekrantėje (4a), tiesiogiai ar netiesiogiai sudarys prielaidas 
smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai. II-osios alternatyvos atveju suteikiant Neringai nacionalinės svarbos 
centro statusą, taip pat gerinant rekreacinių išteklių pasiekiamumą, gyventojų mobilumą, ekonominės 
aplinkos komponentams tikėtinas didesni teigiamas poveikis, nei pirmos alternatyvos atveju. Abiejose 
alternatyvose įgyvendinus 3b ir 4a tikslus tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės darbo rinkai, 
infrastruktūriniai aplinkai, finansiniams ištekliams ir ekonominei gerovei.  

 EKOSISTEMŲ (EKOLOGINIO KOMPENSAVIMO SISTEMOS) 6.6.
KONCEPTUALIŲJŲ SPRENDINIŲ VERTINIMAS 

I-OJI IR II-OJI ALTERNATYVOS | Preliminarių sprendinių galiojimo perspektyvoje numatoma gamtinio 
karkaso (GK) teritorijų ploto dalis turėtų sudaryti ne mažiau kaip 65% teritorijos. Tai fiksuotas ir santykinai 
stabilus dydis, galintis kisti kelių procentinių punktų ribose, atliekant lokalizuotų GK dalių ribų tikslinimus. 

Kitas svarbus aspektas yra siektina GK sistemos dalių vidinė kokybė – geoekologinis potencialas, kurio 
didinimo kryptys tampriai susietos su skirtingo antropogeninio įsavinimo ir ūkinio naudojimo 
teritorijomis:  

 Esamo natūralių teritorijų geoekologinio potencialo palaikymas ir didinimas vykdant tausojantį, 
ekonomiškai ir ekologiškai racionalų juose esančių resursų naudojimą. 

 Pažeisto ir stipriai pažeisto agrarinių teritorijų geoekologinio potencialo natūralumo atstatymas ir 
didinimas, pasitelkiant dirbtines ir (arba) natūralias (savaiminės renatūralizacijos) priemones. 

 Stipriai pažeistų ir degraduotų GK teritorijų geoekologinio potencialo atkūrimas ir didinimas 
urbanizuotose teritorijose, pasitelkiant įprastines ir kartu alternatyvias ekologinio kompensavimo 
priemones. 

Moksliškai pagrįstas ir efektyvus gamtinio karkaso sistemos formavimas skirtingo naudojimo intensyvumo 
teritorijos dalyse, turėtų užtikrinti optimalios ir geoekologiniu požiūriu stabilios bei gyvybingos 
urbanistinio, agrarinio ir santykinai gamtinio kraštovaizdžio struktūros formavimąsi. 
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Gamtiniam karkasui jūroje išskiriamos keturios geomorfologiškai skirtingos zonos, kurios lemia gamtinius 
procesus bei turi įtakos gamtinių vertybių pasiskirstymui ir jautrumui, apsprendžia ūkinės veiklos pobūdį 
ir plėtros galimybes. Tai yra Kuršių nerijos ir žemyninio kranto priekrantė, pakilumos ir įdaubos ir jų 
šlaitai. 

Pagrindus svarbą bei poreikį numatoma tęsti ankstesnio LR teritorijos bendrojo plano, ir Nacionalinio 
kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendiniuose numatytas saugomų teritorijų sistemos vystymo priemones. 
Šioje koncepcijoje deklaruojamas ankstesniuose teritorijų planavimo dokumentuose numatytų saugomų 
teritorijų tinklo vystymo planų tęstinumas, bei konceptualiai naujų saugomų teritorijų sistemos vystymo 
idėjų plėtojimas, kuris esamu atveju susijęs su saugomų teritorijų (draustinių arba gamtinių apyrubių) 
steigimu ir apsaugos rėžimo palaikymu visuomeninių organizacijų ir privačios žemės savininkų iniciatyva. 
Siektinas saugomų teritorijų sistemos plotas – 18 %. Šio plano koncepcijoje numatomi sprendiniai susiję 
su saugomų teritorijų steigimu bei pertvarkymu. 

I-OSIOS IR II-OSIOS ALTERNATYVŲ KONCEPTUALIŲJŲ SPRENDINIŲ APIBENDRINIMAS: 

 Formuojama gamtinio karkaso ir saugomų teritorijų sistema teritoriškai atspindi šiuo metu esamą 
situaciją, išlaiko esamas strategines šių teritorijų vystymo nuostatas, ir kryptis išdėstytas šiame 
dokumente bei nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane.  

LENTELĖ 32: EKOSISTEMŲ TEMOS SIEKIAMI TIKSLAI PAGAL VERTINIMO KOMPONENTUS 

TIKSLO 
NR. 

TIKSLO APRAŠYMAS 

0. BENDROSIOS STRUKTŪRINĖS NUOSTATOS 

0a Užtikrinti saugomų teritorijų vertybių apsaugą ir vystyti saugomų teritorijų sistemą. 

1. SĖKMINGI, SOCIALŪS IR TVARŪS MIESTAI 

1a Pagrindiniuose šalies urbanistiniuose centruose telkti aukštesnių ir aukščiausių technologijų pramonės; 
daug žinių reikalaujančių paslaugų; eksportuojančias ekonomines veiklas. Šios veiklos turėtų sumažinti 
žemos ir vidutiniškai žemos pridėtinės vertės ūkio dalių lyginamąjį svorį. 

1b Integruoti gamtinį karkasą į urbanistinę struktūrą, didinti želdynų sistemos natūralumą ir junglumą, 
sąsajas tarp atskirų gamtinio karkaso komponentų, sudaryti sąlygas natūralių procesų raiškai, 
urbanizuotose teritorijose užtikrinti geresnes miestų mikroklimato reguliavimo prielaidas. 

2. EKOLOGIŠKAS, EKONOMIŠKAS (TAUSOJANTIS) ŽEMĖS ŪKIS IR GYVYBINGOS KAIMO VIETOVĖS 

2a Integruoti gamtinį karkasą į urbanistinę struktūrą, didinti želdynų sistemos natūralumą ir junglumą, 
sąsajas tarp atskirų gamtinio karkaso komponentų, sudaryti sąlygas natūralių procesų raiškai, 
urbanizuotose teritorijose užtikrinti geresnes miestų mikroklimato reguliavimo prielaidas. 

3. GAMTINĖS TERITORIJOS – EKOLOGINIO BALANSO PAGRINDAS 

3a Sukurti prielaidas ir fizines sąlygas pažeistų, stipriai pažeistų ir degraduotų agrarinių teritorijų gamtinio 
karkaso dalių savaiminiam atsikūrimui, arba dirbtiniam atkūrimui, tikslingai didinant jo dalių geoekologinį 
potencialą. 

3b Formuoti ekologiškai tvarų santykinai natūralų (miškingą, pelkėtą, ežeringą) kraštovaizdį, išsaugoti jo 
funkcionalumą, sudaryti sąlygas biologinės įvairovės raiškai. 

4. ATSAKINGAI NAUDOJAMA JŪRA IR PAKRANTĖ 

4a Išsaugoti vietovės tapatybę, jūrinio kraštovaizdžio įvairovę ir istorinę atmintį. 

Toliau lentelėse (žr. Lentelė 33, Lentelė 34 ir Lentelė 35) nurodomi šios temos pasekmių aplinkai 
vertinimo rezultatai ir pasekmių aplinkai vertinimo aprašymai. 
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LENTELĖ 33: EKOSISTEMŲ TEMOS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO REZULTATAI I-AJAI ALTERNATYVAI 

TIKSLO 
NR. 

EKONOMINĖS-
MAKROEKONOMINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI

149
 

SOCIALINĖS-
KULTŪRINĖS RAIDOS 
KOMPONENTAI

150
 

GAMTINĖS APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI

151
 

APLINKOSAUGOS 
KOMPONENTAI

152
 

TEV DR IA FI/EG MOB ŽSG UA KP NTBĮ ANGI VK D AO KK 

0a 0 0/+ 0/+ +/- 0 + 0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

1a 0 0/+ 0+ +/- 0 0/+ 0/+ ++ + + + + + + 

1b 0 0/+ 0 +/- 0 ++ + + ++ + ++ ++ ++ ++ 

2a 0 0/+ 0/+ +/- 0 0/+ 0/+ ++ + + + + + + 

3a 0 0/+ +/- +/- 0 ++ 0 + + + + + + + 

3b 0 0/+ 0/+ 0/- 0 + 0 + + + ++ ++ ++ ++ 

4a 0 0/+ 0/+ +/- 0 + 0 + + + ++ ++ ++ ++ 

LENTELĖ 34: EKOSISTEMŲ TEMOS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO REZULTATAI II-AJAI ALTERNATYVAI 

TIKSLO 
NR. 

EKONOMINĖS-
MAKROEKONOMINĖS RAIDOS 
KOMPONENTAI 

SOCIALINĖS-
KULTŪRINĖS RAIDOS 
KOMPONENTAI 

GAMTINĖS 
APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI 

APLINKOSAUGOS 
KOMPONENTAI 

TEV DR IA FI/EG MOB ŽSG UA KP NTBĮ ANGI VK D AO KK 

0a 0 0/+ 0/+ +/- 0 + 0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

1a 0 0/+ 0+ +/- 0 0/+ 0/+ ++ + + + + + + 

1b 0 0/+ 0 +/- 0 ++ + + ++ + ++ ++ ++ ++ 

2a 0 0/+ 0/+ +/- 0 0/+ 0/+ ++ + + + + + + 

3a 0 0/+ +/- +/- 0 ++ 0 + + + + + + + 

3b 0 0/+ 0/+ 0/- 0 + 0 + + + ++ ++ ++ ++ 

4a 0 0/+ 0/+ +/- 0 + 0 +/- +/- +/- ++ ++ ++ ++ 

LENTELĖ 35: INŽINERINIŲ SISTEMŲ TEMOS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS 

TIKSLO NR. VERTINIMO APRAŠYMAI 

0a TIKSLAS | Užtikrinti saugomų teritorijų vertybių apsaugą ir vystyti saugomų teritorijų sistemą 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

LR BP koncepcijoje numatomas ankstesnio bendrojo plano sprendinių, susijusių su saugomų teritorijų 

steigimu bei pertvarkymu tęstinumas. Numatoma steigti kompleksinės apsaugos valstybinius parkus: 

                                                           
149

 TEV – transporto ekonominė veikla, DR – darbo rinka, IA – inžinerinė aplinka, FI/EG – finansiniai ištekliai / ekonominė gerovė. 
150

 MOB – mobilumas, ŽSG – žmonių sveikata ir gerovė, UA – urbanistinė aplinka. 
151

 KP – kraštovaizdis ir paveldas, NBBĮ – natūralios buveinės ir biologinė įvairovė, ANGI – atsinaujinantys ir neatsinaujinantys 
gamtos ištekliai. 
152

 VK – vandens kokybė, D – dirvožemis, AO – aplinkos oras, KK – klimato kaita. 
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Suvalkijos nacionalinį bei 8 naujus istorinius valstybinius parkus. Taip pat planuojama pertvarkyti kai 

kuriuos regioninius parkus į istorinius nacionalinius bei įsteigti naujus regioninius parkus.  

Planuota įsteigti naujus valstybinius kraštovaizdžio, hidrografinius, geomorfologinius, telmologinius 

bei botaninius draustinius, ypatingą dėmesį skirti dirvožemių apsaugai vystant pedologinių draustinių 

tinklą
153

. 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Saugomų teritorijų vystymui ir priežiūrai prireiks papildomos darbo jėgos. Dėl 
darbo sezoniškumo nenumatomos reikšmingos arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (0/+) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Saugomose teritorijose galimai bus vystoma rekreacinė infrastruktūra – 
pažintiniai takai, apžvalgos bokštai, kt. Tačiau dėl nedidelio saugomų teritorijų kiekio numatomos 
nereikšmingos arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) IA.  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI / EKONOMINĖ GEROVĖ) | Darbo jėgos samdymui, saugomų teritorijų 
vystymui ir priežiūrai bus reikalingos investicijos. Tiesiogine finansine išraiška saugomų teritorijų 
priežiūros kaštai yra didesni nei gaunama finansinė grąža

154
, tačiau yra gaunama ir netiesioginė 

ekonominė-socialinė nauda visuomenei. Ši nauda pasireiškia per CO2 sugėrimą, apsaugą nuo potvynių 
ir kitų stichinių nelaimių, vandens valymą, įvairias kultūrines paslaugos ir kt. Netiesioginės naudos 
skaičiavimo būdų yra įvairių, pavyzdžiui, Norvegijos, Olandijos ir Ispanijos mokslininkų komanda 
nustatė, jog Viduržemio kalnų agroekosistemų bendra ekonominė vertė, įvertinus netiesioginę naudą, 
siekia apie 120 EUR vienam asmeniui per metus. Tai yra tris kartus daugiau, nei yra skiriama tokių 
agroekosistemų palaikymui

155
. Dėl kaštų užtikrinant saugomų teritorijų būklę ir papildomos 

netiesioginės ekonominės naudos, gautos vystant saugomų teritorijų sistemą, numatomos mažo 
reikšmingumo tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės (+/-) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Saugomų teritorijų vertybių apsaugos užtikrinimas sąlygoja 
aukštą aplinkos kokybę, sudaro prielaidas žmonių kokybiškam poilsiui gamtoje, taip pat pažinimui, kas 
yra itin svarbu žmonių sveikatai ir gerovei. Pasekmės ŽSG abiejų alternatyvų atveju vertinamas 
teigiamai (+).  

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Nenumatoma reikšmingų pasekmių (0) UA. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Saugomos teritorijos steigiamos 
siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus, kraštovaizdžio ir 
biologinę įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą 
naudojimą ar atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos 
būklės stebėjimams, propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus. Taigi 
vertingiausi kraštovaizdžio elementai — reljefas, vandens telkiniai, dendrofloros augavietės, 
saugomos gyvūnų ir augalų rūšys ir kt., yra sutelkti saugomose teritorijose, kuriose galioja patvirtinti 
apsaugos ir naudojimo reglamentai.

156
 Lyginant su Europos šalių patirtimi, Lietuvos saugomų teritorijų 

                                                           

153
 TAEM URBANISTAI UAB, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Koncepcijos rengimo stadija, 42 psl., 

žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 21 d. 
154

 Europos Komisija, veiksmų planas gamtai, žmonėms ir ekonomikai, 2017 m. žiūrėta 2019-08-27. 

https://ec.europa.eu/environment/efe/sites/efe/files/communication_lt.pdf. 
155

 Bernues et al. Socio-Cultural and Economic Valuation of Ecosystem Services Provided by Mediterranean 

Mountain Agroecosystems. 2014 m. žiūrėta 2019-08-27. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4103832/pdf/pone.0102479.pdf 
156

 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/50 

https://ec.europa.eu/environment/efe/sites/efe/files/communication_lt.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4103832/pdf/pone.0102479.pdf
http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/50
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sistema išsiskiria savo universalumu ir kompleksiškumu. Yra saugomi ne tik gamtiniai (negyvosios ir 
gyvosios gamtos), bet ir kultūriniai kompleksai bei objektai. Saugomų teritorijų sistema apima beveik 
visą kraštovaizdį (šiuo metu nepakankamai yra reprezentuojamas Suvalkijos kraštovaizdis) ir biologinę 
įvairovę, būdingus ir unikalius kompleksus. Atskiros saugomos teritorijos tarpusavyje jungiasi 
geoekologiniais bei biomigraciniais ryšiais. Natura 2000 pavadinimu kuriamas vieningas specialių 
saugomų teritorijų Europos ekologinis tinklas. Šis tinklas, sudarytas iš teritorijų, kuriose yra į Buveinių 
direktyvos 92/4EEB I priedą įrašyti natūralių buveinių tipai ir į II priedą įrašytų rūšių buveinės ir 
specialios apsaugos teritorijos, kurias valstybės narės klasifikuoja pagal Paukščių direktyvą 
79/409/EEB. Natura 2000 teritorijose turi būti garantuojama, kad ekologinė vertė, dėl kurios jos buvo 
įjungtos į Natura 2000 tinklą, nebus pabloginta. Visais atvejais turi būti planuojamos neigiamo 
poveikio Natura 2000 teritorijai išvengimo priemonės, taip pat ir pakankamos kompensacinės 
priemonės, jeigu šio poveikio neįmanoma išvengti. Išskirtose Natura 2000 teritorijose naudojamose 
žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės ar kt., veikla išlaikoma ankstesnių apimčių, jeigu ji nedaro 
neigiamo ilgalaikio poveikio natūralioms buveinėms ir rūšims. Daug saugotinų buveinių su jų 
tipiškomis rūšimis per daugelį šimtmečių įgijo šiandieninę ekologinę vertę ir svarbą Europos Bendrijai 
dėl to, kad buvo naudojami žmogaus. Kad būtų išlaikyta ši vertė, būtina tęsti tų teritorijų tradicinį 
ūkinį naudojimą. Kai kuriose Natura 2000 teritorijose turizmas ir poilsio organizavimas yra svarbi 
vietos verslo šaka (pvz., Nemuno deltos arba Labanoro regioniniai parkai), kuri naudojasi patraukliu ir 
bioįvairovės požiūriu labai turtingu kraštovaizdžiu. Turizmas ir poilsis iš esmės yra galimi Natura 2000 
teritorijose, tačiau plėtojant turizmą (pvz., statant naujus statinius) turi būti vengiama neigiamo 
poveikio gamtinėms vertybėms. Esamos Natura 2000 teritorijos vertės išsaugojimas yra gamtos 
pažintinio turizmo plėtojimo pagrindas ir prisideda prie regiono patrauklumo didinimo. Miškininkystė, 
paremta ekologiniais principais, padeda išsaugoti Natura 2000 teritorijų vertę. Tinkamai planuojant 
veiklą didelėse miškų teritorijose, galima suderinti medienos tiekimą į rinką ir garantuoti tinkamas 
sąlygas EB svarbos buveinėms ir rūšims išsaugojimui. Tačiau kai kada natūralių buveinių ir rūšių 
buveinių išsaugojimui būtina palikti daugiau negyvos medienos, plynuose kirtimuose palikti daugiau 
bioįvairovės apsaugai skirtų medžių (drevėtų, plačiomis lajomis ir pan.), plynus kirtimus keisti į 
neplynus arba pagrindinių kirtimų iš viso nevykdyti tam tikruose miško fragmentuose

157
. Koncepcijoje 

numatyta tęsti ankstesnio LR teritorijos bendrojo plano, ir Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano 
sprendiniuose numatytas saugomų teritorijų sistemos vystymo priemones. Įsteigti Sūduvos 
(Suvalkijos) nacionalinį parką, kuris reprezentuotų vienintelį iki šiol neatstovautą Sūduvos 
etnokultūrinį regioną, jo gamtines ir kultūrines vertybes, papildyti valstybinių parkų sistemą – 
istoriniais bei rekreacinio pobūdžio parkais, gamtos, kraštovaizdžio vertybių apsaugai steigti 
valstybinius ir savivaldybių draustinius. Saugomų teritorijų sistema turėtų būti papildyta naujomis 
NATURA 2000 teritorijomis, pilnai įgyvendinant Paukščių ir Buveinių apsaugai svarbių teritorijų 
direktyvų reikalavimus. Saugomų teritorijų steigimo tikslų įgyvendinimas turės reikšmingas teigiamas 
pasekmes (++) visiems gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) komponentams (KP, NBBĮ, ANGI). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | 
Saugomos teritorijos – sausumos ir vandens plotai nustatytomis aiškiomis ribomis, turintys pripažintą 
mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę. Lietuvos saugomų teritorijų sistemos steigimo tikslai – 
išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo vertybes, kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, genetinį fondą, 
atkurti gamtos išteklius, sudaryti sąlygas pažintinei rekreacijai, moksliniams tyrimams ir aplinkos 
būklės stebėjimams. Didėjantis globalinis žemės išteklių poreikis yra didžiulė našta ekosistemoms, 
kurios yra žmogaus gerovės ir biologinės įvairovės pagrindas. Be svarbiausio tikslo – gamtos ir 
kultūros paveldo vertybių išsaugojimo, – daugiafunkcinės saugomos teritorijos užtikrina visuomenės 
aprūpinimą kokybiškais gamtos ištekliais, įskaitant švarų vandenį, dirvožemį ir orą, suteikia gamtinius 
išteklius vietos bendruomenėms, sudaro sąlygas visuomenės poilsiui, užtikrina genetinių išteklių 
apsaugą, padeda išlaikyti klimato balansą ir pan. Tikslo įgyvendinimas turės ilgalaikių reikšmingų 
teigiamų (++) visiems aplinkos komponentams. 

1a TIKSLAS | Sudaryti sąlygas išskirtinės vertės urbanizuotų teritorijų kraštovaizdžio identifikavimui, 
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 LR Aplinkos ministerija, http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/natura-2000 

http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/natura-2000
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palaikymui, puoselėjimui ir eksponavimui. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

Pietrytinė LR teritorijos dalis ir vakarinė teritorijos dalis (Žemaičių aukštumų arealas) numatoma kaip 
konversinio tipo, kurioje, atsižvelgiant į vyraujantį vaizdingą, gamtiniu-kultūriniu požiūriu patrauklų 
kraštovaizdį, numatomas rekreacijos ir konservacijos svarbos didinimas. 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Prireiks papildomos darbo jėgos. Dėl darbo sezoniškumo nenumatomos 
reikšmingos arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Galimai bus vystoma rekreacinė infrastruktūra – pažintiniai takai, 
apžvalgos bokštai, kt. Tačiau dėl nedidelio poreikio naujai infrastruktūrai numatomos nereikšmingos 
arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI / EKONOMINĖ GEROVĖ) | Miestuose kraštovaizdžio puoselėjimui 
galimai prireiks papildomų investicijų, norint užtikrinti panoramų ir kitų kraštovaizdžio elementų 
kokybę. Dėl galimai plėtojamos pažintinio turizmo ir kultūros paveldo veiklos gali būti gaunama 
ekonominė nauda. Numatomos mažo reikšmingumo tiek teigiamos tiek neigiamos pasekmės (+/-) FI / 
EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Tiesioginių pasekmių kraštovaizdžio identifikavimas ŽSG 
neturi, tačiau bendrai kraštovaizdžio ir jo struktūros identifikavimas urbanizuotose teritorijose leidžia 
įvertinti teritorijų gamtinę ir ekologinę būklę (tiesiogiai veikiančią žmonių sveikatą ir gerovę), įvertinus 
kraštovaizdžio vertingumo, fragmentacijos lygi ir kitas savybes. Kraštovaizdžio identifikavimas, 
puoselėjimas turi teigiamų pasekmių ŽSG, kadangi vertingųjų ir mažiau vertingų kraštovaizdžio bruožų 
atskleidimas gali didinti urbanizuotos aplinkos vertę, taip pat reikšmingai veikti nekilnojamojo turto 
vertę, urbanizuotų teritorijų identiteto kūrimą. Tačiau šis tikslas taikomas tik išskirtinės vertės 
urbanizuotoms teritorijoms, taigi liečia tik dalį šalies teritorijos, todėl tikslo įgyvendinimo pasekmės 
ŽSG vertinamas 0/+. Šis vertinimas taikomas abiejų alternatyvų atvejais. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Sudarytos sąlygos išskirtinės vertės urbanizuotų teritorijų 
kraštovaizdžio identifikavimui ir puoselėjimui turės pasekmes tik daliai šalies teritorijų. Išskirtinės 
vertės urbanizuotose teritorijose kraštovaizdžio puoselėjimas ir eksponavimas reikšmingai prisidėtų 
prie aktyvesnio vertingųjų jo savybių atskleidimo, todėl vertinama, kad tikėtinos teigiamos pasekmės 
(0/+) UA, tačiau tai liečia tik dalį šalies teritorijos. Šis vertinimas taikomas abiejų alternatyvų atveju.  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Kraštovaizdis yra sudėtinga 
elementų kompozicijos visuma mus supančioje erdvėje. Dalis šios kompozicijos yra suformuota 
gamtos, tačiau daugelyje kraštovaizdžių žmogaus veikla paliko gilų pėdsaką

158
. Žmogaus 

gyvenamosios aplinkos formavimas yra siejamas su kraštovaizdžio architektūra, o tuo pačiu su 
urbanizuotų teritorijų kraštovaizdžiu. Europos kraštovaizdžio konvencijoje sakoma, jog „kraštovaizdis 
padeda formuoti vietos kultūrą ir yra viena pagrindinių Europos gamtos ir kultūros paveldo 
sudedamųjų dalių, prisidedančių prie žmonių gerovės ir savasties įtvirtinimo, <...> yra svarbi gyvenimo 
kokybės dalis žmonėms visur: miesto, kaimo, sunykusiose ir gerai prižiūrimose, pripažintose išskirtinio 
grožio ir įprastinėse vietovėse”

159
. Gamtos ir kultūros paveldas sukuria išskirtinės vertės kraštovaizdį, 

kurį identifikuojant urbanizuotose teritorijose saugomas, išlaikomas ir stiprinamas mūsų šalies 
identitetas, gamtos ir kultūros vertybės, todėl tikslo įgyvendinimas turės reikšmingas teigiamas (++) 
kraštovaizdžiui ir paveldui, tuo pačiu saugant kraštovaizdį numatomo teigiamos pasekmės (+) 
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 Želdynų projektų rengimo metodika, Vilnius 2015 m. 

159
 Europos kraštovaizdžio konvencija, Florencija 2000 m. 
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natūralioms buveinėms ir biologinei Įvairovei, bei ištekliams. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Fizinę 
urbanistinę (miesto) aplinką ir jos raišką modeliuoja trys pagrindiniai elementai: statinių struktūros, 
atviros urbanistinių srautų erdvės ir gamtos elementai, t. y. žemės paviršiaus reljefas, augalija, 
vanduo.  

Urbanistinio kraštovaizdžio vertę sukuria jo laipsniška evoliucinė, o taip pat ir planinga teritorinė 
plėtra, išreikšta per atitinkamą laikotarpį vykstančiais urbanizacijos procesais, apimanti aplinkos ir 
topografines sąlygas ir įkūnijanti visuomenėms būdingas ekonomines ir socialines kultūrines vertybes. 
Daugelyje Lietuvos miestų susiklostė aiški žemės paviršiaus reljefo ir vandenų sumodeliuota bei 
istorijos raidos įprasminta gamtinių, kultūrinių ir urbanistinių verčių sistema. Tarybinėje sistemoje 
urbanistinio planavimo srityje rengiant reglamentus ir projektus dėmesys miesto želdynams buvo 
skiriamas, bet sparčiai augant miestams praktiškai buvo užstatomos vertingiausios miestų gamtinio 
karkaso dalys – pašlaitės, ištisinės pakrančių juostos, netgi statoki slėnių šlaitai bei eroziniai slėniukai, 
taip sumažinant natūralias ekosistemų galimybes atlikti ekologinio kompensavimo funkcijas. 
Urbanizuotų teritorijų kraštovaizdžio identifikavimas leis plėtoti miestus, skatinant socialinius 
ekonominius pokyčius ir augimą, tačiau tuo pat metu išsaugos ir miesto kraštovaizdinę aplinką ir 
galimybę atlikti ekologinio kompensavimo funkcijas. Tikslo įgyvendinimas turės ilgalaikių teigiamų (+) 
pasekmių visiems aplinkos (VK, D, AO, KK) komponentams. 

1b TIKSLAS | Integruoti gamtinį karkasą į urbanistinę struktūrą, didinti želdynų sistemos natūralumą ir 
junglumą, sąsajas tarp atskirų gamtinio karkaso komponentų, sudaryti sąlygas natūralių procesų 
raiškai, urbanizuotose teritorijose užtikrinti geresnes miestų mikroklimato reguliavimo prielaidas. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Želdynų sistemos vystymui ir priežiūrai reikės papildomos darbo jėgos. 
Nenumatomos reikšmingos arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI / EKONOMINĖ GEROVĖ) | Gamtinio karkaso integravimas ir kiti tiksle 
nurodyti veiksniai gali pareikalauti papildomų investicijų. Gamtinis karkasas ir želdynai teikia 
netiesioginę ekonominę naudą, pavyzdžiui, 2018 m. atlikta studija įvertino Mančesterio miesto 
medžius – paskaičiuota, jog virš 11 mln. medžių visame urbanizuotame regione sukuria paslaugų 
(vandens reguliavimas, CO2 sugėrimas ir oro taršos mažinimas) už apie 37 mln. EUR

160
. Numatomos 

mažo reikšmingumo tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės (+/-) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Bendrai vertinant, gamtinių struktūrų daromos pasekmės 
žmonių sveikatai ir gerovei yra neginčijamos ir reikšmingai teigiamos. Suformuotas tikslas pažymi 
gamtinio karkaso struktūrų integravimo į urbanistines struktūras, sąsajų tarp atskirų gamtinių karkaso 
komponentų jose svarbą. Šių nuostatų įgyvendinimas, tikėtina, turės ilgalaikes reikšmingas teigiamas 
(++) pasekmes ŽSG, kadangi gamtinių elementų junglumas sudaro prielaidas natūralių ir kokybiškesnių 
gamtinių struktūrų kūrimą žmogui artimoje aplinkoje. O tai ženkliai prisideda prie kokybiškos 
gyvenamosios aplinkos kūrimo, miestų ekologinės būklės gerinimo, oro taršos, triukšmo mažinimo. 
Gamtinių elementų gausa miestuose kelia estetinį pasitenkinimą, didina rekreacinį teritorijų 
potencialą. Numatytas reikšmingas teigiamas (++) vertinimas taikomas abiejų koncepcijos alternatyvų 
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 Community Forest Trust, i-Tree Eco survey, 2018 m. žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 8 d., 

http://www.cityoftrees.org.uk/news/largest-i-tree-eco-survey-uk-highlights-%C2%A333million-annual-value-
greater-manchester%E2%80%99s-trees. 
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atvejais.  

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Gamtinių elementų gausa ir kokybė ženkliai prisideda prie miestų 
urbanizuotų teritorijų kokybinės vertės kūrimo. Želdynų kiekiai miesto struktūrose yra 
reglamentuojami. Gamtinių elementų gausa urbanizuotose teritorijose turi teigiamos įtakos mažinant 
oro temperatūrą, kritulių surinkimą, žaliosios jungtys ir gamtinių struktūrų vientisumas mažina vėjus, 
visi šie ir kiti veiksniai turi teigiamos įtakos planuojant miestus ir vystant atskiras jų dalis. Gamtinio 
karkaso struktūrų kūrimas mieste gali turėti įtakos miesto kompaktiškumui (kuomet yra ribojamas 
sklypų skaidymas), taip pat galimas žemės savininkų nepasitenkinimas dėl taikomų apribojimų 
gamtinio karkaso teritorijose. Taikomi gamtinio karkaso struktūrų išsaugojimo apribojimai gali turėti 
reikšmės miesto urbanistinių struktūrų formavimui. Tačiau šios neigiamos gamtinio karkaso struktūrų 
integravimo mieste pasekmės yra trumpalaikės ir išsprendžiamos. Siaurų GK ašių ir urbanistinio 
karkaso koridorių sankirtos formuojamas aplinkosaugines problemas teoriškai nesunkiai galima 
išspręs inžinerinių statinių pagalba (tiltai, plačios pralaidos, žalieji viadukai, tuneliai) tačiau tos 
priemonės itin brangios ir atsiperkančios tik per ilgą laiką

161
. Bendrai vertinant gamtinių elementų ir 

gamtinio karkaso struktūrų poveikį urbanistinei aplinkai miestuose, matomos reikšmingos teigiamos 
ilgalaikės pasekmės, tačiau taip pat svarbios ir neigiamos pasekmės, nulemtos atitinkamų apribojimų, 
todėl bendrai pasekmės UA vertinamos teigiamai (+) abiejų koncepcijos alternatyvų atvejais. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Šiuo metu aktualios urbanizuoto 
kraštovaizdžio struktūrų problemos yra susijusios su neekologišku ir komerciniu požiūriu į esamą 
gamtinį karkasą, pasireiškiančiu užstatymo tankinimu ir bendrųjų visuomeninės paskirties zonų ar 
objektų bei žaliųjų erdvių (gamtinio karkaso) miesto struktūroje laipsnišku mažinimu, prioritetą 
teikiant intensyviai besiplėtojančiai naujajai gyvenamajai ir komercinei statybai. Sprendiniuose 
numatytas stipriai pažeistų ir degraduotų GK teritorijų geoekologinio potencialo atkūrimas ir 
didinimas urbanizuotose teritorijose pasitelkiant įprastines ir kartu alternatyvias ekologinio 
kompensavimo priemones turėtų teigiamai veikti (+) (KP) kraštovaizdžio komponentus. Urbanizuotos 
teritorijos ryšiai su gamta yra įvairūs (ekologiniai, rekreaciniai, estetiniai, techniniai, ūkiniai) ir 
egzistuoja visuose jos struktūros elementuose. Įvairios miesto statybos, inžineriniai objektai veikia 
gamtą, kraštovaizdžio elementus ir atvirkščiai gamtinė aplinka dažnai įtakoja urbanistinius ir 
architektūrinius sprendimus

162
. Tačiau šie ryšiai nesibaigia su administracinėmis ribomis, todėl labai 

svarbus moksliškai pagrįstas ir efektyvus gamtinio karkaso sistemos formavimas skirtingo naudojimo 
intensyvumo teritorijos dalyse. Sudarant sąlygas natūralių procesų raiškai, užtikrinant miestų 
mikroklimato reguliavimo prielaidas urbanizuotose teritorijose miesto žalieji plotai turėtų nesibaigti 
su užstatytos teritorijos riba, bet jungtis su priemiesčių želdynais ir taip padidinti ne tik kraštovaizdžio 
estetinį patrauklumą, teritorijų rekreacinį potencialą, bet ir užtikrinti palankią apsaugos būklę 
natūralioms buveinėms ir biologinei įvairovei. Numatomos ilgalaikės reikšmingos teigiamos (++) 
pasekmės natūralioms buveinėms ir biologinei įvairovei (NBBĮ) bei teigiamos pasekmės gamtiniams 
ištekliais (+) (ANGI). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | 
Numatomos ilgalaikės reikšmingos teigiamos (++) pasekmės visiems aplinkos komponentams, nes 
žalioji infrastruktūrai vaidina svarbų vaidmenį miestams prisitaikant prie klimato kaitos, darydama 
poveikį temperatūros reguliavimui, apsaugai nuo triukšmo, oro taršos mažinimui, dirvožemio erozijos 
ir potvynių prevencijai. Tyrimais patvirtinta, kad miestuose aplinkos kokybės gerinimui pasitelkiant 
miškus, atskirus medžius, pievas ir kitą žaliąją infrastruktūrą gali būti pasiekiami geri rezultatai. 2,4 
mln. medžių kasmet gali išvalyti orą, pašalindami iš jo 1 261,4 tonų teršalų, tuo pačiu kaupdami 
anglies dioksido kiekį, lygų 200 000 tonų anglies. Lietaus vandens tvarkymo išlaidas, kurias sukelia 
daug nelaidžių paviršių miestuose, galima sumažinti padidinus žaliųjų plotų kiekį. Augalija gali 
absorbuoti vandenį, kurio kiekis didėja didėjant medžio vainiko sluoksnio tankiui. Žali stogai gali 
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 Gamtinio karkaso nustatymo ir praktinio taikymo metodika, Lietuvos geografų draugija, 2016 
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 Aplinkos apsauga, Kazys Šešelgis, 1991 
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atkurti hidrologines funkcijas ir išvalyti užterštą lietaus vandenį. Žaliosios erdvės taip pat sukuria ir 
aplinkos oro vėsinimo efektą (jose būna 1–4°C vėsiau nei intensyviai užstatytose miesto dalyse), dėl 
ko pagerėja oro cirkuliacija mieste ir jo kokybė

163
. 

2a TIKSLAS | Sudaryti sąlygas išskirtinės vertės agrarinių teritorijų kraštovaizdžio identifikavimui, 
palaikymui, puoselėjimui ir eksponavimui. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Agrarinėse teritorijose kraštovaizdžio atkūrimui, priežiūrai ir kitiems darbams 
bus reikalinga papildoma darbo jėga, tačiau ji tikėtina bus sezoninio pobūdžio. Nenumatomos 
reikšmingos arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Sudarius sąlygas išskirtinės vertės kraštovaizdžiui, galimai bus vystoma 
rekreacinė infrastruktūra – pažintiniai takai, apžvalgos bokštai, kt. Nenumatomos reikšmingos arba 
numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI / EKONOMINĖ GEROVĖ) | Agrarinėse teritorijose kraštovaizdžio 
puoselėjimui galimai prireiks papildomų investicijų, norint užtikrinti panoramų ir kitų kraštovaizdžio 
elementų kokybę. Agrarinių teritorijų kraštovaizdis gali suteikti netiesioginės ekonominės naudos, 
kadangi šiose teritorijose gali būti vystomas gamtinis ir ornitologinis turizmas, jeigu yra vykdomas 
tvarus žemės ūkis ar tvariai naudojami miškų ištekliai. Numatomos mažo reikšmingumo neigiamos 
pasekmės (+/-) FI / EG.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMOGAUS SVEIKATA IR GEROVĖ) | Vertingų kraštovaizdžių identifikavimas, palaikymas ir 
eksponavimas agrarinėse teritorijose tikėtina turės teigiamas pasekmes ŽSG, kadangi būtų sudaromos 
sąlygos stiprinti atskirų regionų identitetą, tuo pačiu didinti kultūrinę vertę. Tačiau šis sprendinys 
paliestų tik dalį šalies teritorijos, todėl pasekmės ŽSG vertinamos (0/+). 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Sudarytos sąlygos ir vertingo kraštovaizdžio agrarinių teritorijų 
identifikavimas galėtų sudaryti prielaidas atitinkamų teritorijų vertei kelti, taip pat ir materialiajai, kas, 
tikėtina, didintų teritorijų patrauklumą. Taip pat vertingų kraštovaizdžių eksponavimas sudaro 
prielaidas rekreacinei veiklai vykdyti tam tikrose teritorijose. Bendrai abiejų alternatyvų atvejais 
sprendinių pasekmės UA vertinamos nežymiai teigiamai (0/+), kadangi sprendinys taikytinas nedidelei 
daliai šalies teritorijų.  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Didžioji dalis Lietuvos 
kraštovaizdžio susiformavo gamtinės ir kultūrinės aplinkos sąveikoje, todėl susiformavęs kultūrinis 
kraštovaizdis, turi būti saugomas, tvarkomas ir planuojamas neatsiejamai nuo kultūros paveldo. 
Siekiant geresnio skirtingų etnokultūrinių regionų etaloninio kraštovaizdžio vertės suvokimo, būtina 
tikslingai siekti išskirtinės vertės kultūrinio kraštovaizdžio arealų reprezentavimo, jiems būdingo 
ūkinio naudojimo režimo palaikymo, tradicinių konkretiems etnografiniams regionams įprastų 
kraštovaizdžio komponentų puoselėjimo ir išsaugojimo skatinant ne griežtą apsaugą, bet tikslingai 
nukreiptą ir sąmoningą naudojimą

164
. Koncepcijoje numatoma formuoti gamtiškai gyvybingą, 

estetišką, funkcionalų, užtikrinantį žemės ūkio veiklų tęstinumą ir aplinkos kokybės požiūriu palankias 

                                                           

163 Marit Jansson, Green space in compact cities: the benefits and values of urban ecosystem services in 
planning, 2014 m., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 3 d., 
https://www.researchgate.net/publication/270572048_Green_space_in_compact_cities_the_benefits_and_values
_of_urban_ecosystem_services_in_planning 
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 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Koncepcijos rengimo stadija, 2019 m.,15 psl., žiūrėta 2019 m. 

rugpjūčio 16 d. 
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gyvenimo sąlygas kaimiškose vietovėse kraštovaizdį. Agrarinio kraštovaizdžio struktūra susideda iš 
žemėveikslių istorinių bruožų palaikymo, todėl labai svarbu identifikuoti išskirtinės vertės 
kraštovaizdžius, juos puoselėti ir eksponuoti. Numatomas reikšmingas teigiamas poveikis (++) 
kraštovaizdžiui ir paveldui (KP). Gamtiškai gyvybingo, estetiško ir funkcionalaus kraštovaizdžio 
formavimas yra neatsiejamas nuo natūralių buveinių ir biologinės įvairovės apsaugos, bei tausojančio 
išteklių naudojimo. Visos Europos Sąjungos šalys siekia stabdyti biologinės įvairovės nykimą, 
ekosistemų funkcijų blogėjimą ir jas atkurti tiek, kiek įmanoma. Kraštovaizdžio elementų išsaugojimo 
atveju ne tik žmogaus veikla bet ir nieko nedarymas gali lemti pastarųjų praradimą. Natūralios ir 
pusiau natūralios pievos ženkliai prisideda prie bioįvairovės gamtoje išsaugojimo, tačiau paliktos be 
priežiūros, veikiamos natūralizacijos procesų, pievos savaime apauga krūmais, kurie nepadeda išlikti 
pievų florai ir faunai

165
. Nacionalinės žemės tarnybos duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra 50 760 ha 

apleistų žemių, kurios menkina ne tik agrarinio kraštovaizdžio estetinę vertę, bet ir prisideda prie 
biologinės įvairovės nykimo. Agrarinių teritorijų kraštovaizdžio identifikavimas, o ypač, puoselėjimas 
prisidės prie biologinės įvairovės, natūralių buveinių bei gamtinių išteklių išsaugojimo todėl 
numatomas teigiamas (+) poveikis NBBĮ ir ANGI. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Labai 
vaizdingas (arba labai išraiškingas) teritorijas paprastai formuoja gamtinio, agrarinio bei urbanizuoto 
kraštovaizdžio arealai, kuriems būdinga gili orografinė sąskaida, vandens telkiniai, ypač raiškus 
užstatymas. Šiose teritorijose palaikoma gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio bendrosios ekologinės 
pusiausvyra, saugomas kraštovaizdžio informacinis-estetinis potencialas, kraštovaizdžio kultūrinis 
identitetas. Agrarinėse teritorijose įveisiant laukų apsaugines juostas, renatūralizuojant pažeistas ir 
mažai efektyvias melioracinių sistemų dalis, didinant apsauginės paskirties miškų plotus bus sudarytos 
sąlygos ir geoekologinio potencialo didėjimui. Apsauginės želdinių zonos gali pakeisti kraštovaizdžio 
formą. Laikui bėgant jos gali virsti pusiau natūraliomis buveinėmis, kuriose apsigyvens įvairūs laukiniai 
gyvūnai, natūralių buveinių augalai. Be to, apsauginėse zonose gali būti naudingų produktų (vaisių, 
medienos, pašaro ir t. t.), jos gali prisidėti prie ūkio produkcijos įvairinimo. Šio tikslo įgyvendinimas 
turės teigiamą (+) poveikį visiems aplinkos komponentams. 

3a TIKSLAS | Sukurti prielaidas ir fizines sąlygas pažeistų, stipriai pažeistų ir degraduotų agrarinių 
teritorijų gamtinio karkaso dalių savaiminiam atsikūrimui, arba dirbtiniam atkūrimui, tikslingai 
didinant jo dalių geoekologinį potencialą. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Gamtinio karkaso dalių atkūrimui, priežiūrai ir kitiems darbams bus reikalinga 
papildoma darbo jėga, tačiau ji tikėtina bus sezoninio arba trumpalaikio pobūdžio. Nenumatomos 
reikšmingos arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Inžinerinė infrastruktūra gali neigiamai paveikti geoekologinio potencialo 
didinimą dėl nelaidžių dangų kiekio, kuris įrengiant kelius ir aikšteles vis didėja. Dėl to daug vandens į 
dirvožemį nesusigeria, kyla potvyniai, formuojasi nuošliaužos ir kt. Vykdant geoekologinio potencialo 
didinimo darbus, galimai bus keičiama ar pristabdoma inžinerinės infrastruktūros plėtra ar kitaip 
mažinamas neigiamas antropologinis poveikis. Atkuriant degraduotas teritorijas galimai bus 
diegiamos modernios melioracijos sistemos, kurios padėtų užtikrinti tinkamą dirvožemio būklę žemės 
ūkiui. Šiuo metu valstybei nuosavybės teise priklausančių melioruotų žemių ir melioracijos statinių 
būklė yra prasta – nustatyta, kad 8 % melioruotos žemės ir vidutiniškai 40 % melioracinių statinių 
techniniu ir agrotechniniu požiūriu yra blogos būklės

166
. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. 
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programos lėšomis planuojamiems atlikti melioracijos darbams ketinama skirti vidutiniškai 10 mln. 
EUR į metus

167
. Abiejų alternatyvų atveju numatomos mažo reikšmingumo tiek teigiamos, tiek 

neigiamos pasekmės (+/-) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI / EKONOMINĖ GEROVĖ) | Dirbtinis degraduotų teritorijų atkūrimas 
reikalaus investicijų trumpalaikėje perspektyvoje, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje bus atkurtas žemės 
ūkio našumas, dėl ko galimos teigiamos pasekmės. Taip pat, greta galimai atsiras netiesioginė 
ekonominė nauda, kadangi atkurtose teritorijose atsiras geresnės sąlygos vystyti turizmą. Numatomos 
mažo reikšmingumo tiek teigiamos, tiek neigiamos (+/-) pasekmės FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Tiesioginių pasekmių ŽSG požiūriu nenumatoma, tačiau 
vertintinos reikšmingos teigiamos (++) ilgalaikės pasekmės aplinkos komponentams vandens kokybei, 
aplinkos orui, klimato kaitai), kurių būklė veikia žmonių sveikatą ir gerovę.  

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Nenumatoma nei teigiamų, nei neigiamų pasekmių (0). 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Žemės ūkio teritorijų pažeidimą, 
geriausiai atspindi dirvožemio būklė. Mokslininkų skirstymu Lietuvoje vyrauja 6 dirvų degradacijos 
procesai. Tai – organinės medžiagos mažėjimas, suslėgimas, rūgštėjimas, erozija, užterštumas, 
bioįvairovės mažėjimas. Skaičiuojama, kad dabar Lietuvoje yra 19 % eroduotų žemės ūkio naudmenų, 
iš jų net 61 % sudaro vidutiniškai eroduoti dirvožemiai. Siekiant sumažinti erozijos daromą žalą ir 
sukurti jai atsparų dirvožemį, rekomenduojama taikyti įvairias agrotechnines priemones, pvz., šlaitus 
įsėti daugiamečiais žolynais, taikyti priešerozines sėjomainas, atsisakyti juodojo pūdymo ir kt. Kitiems 
dirvožemio degradacijos procesams sumažinti taip turi būti taikomos įvairios agrotechninės 
priemonės bei nauji inžineriniai sprendimai žemių melioracinei būklei pagerinti. Be visų taikomų 
agrotechninių žemės ūkio priemonių, pažeistų agrarinių teritorijų atstatymui labai svarbus veiksnys – 
gamtinio karkaso stiprinimas, kurio pagrindinis tikslas yra kompensuoti antropogeninį poveikį, 
užtikrinti sąlygas palankias biologinės įvairovės raiškai, atskirų gyvūnų ir augalų rūšių migracijai, didinti 
gamtinių ekosistemų atsparumą, užtikrinti palankias žmogaus gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas. 
Preliminarūs sprendiniai numato, kad gamtinio karkaso (GK) teritorijų ploto dalis turėtų sudaryti ne 
mažiau kaip 65% teritorijos. Taip pat numatoma gamtinio karkaso sistemos diferenciacija dalimis 
pagal svarbą ir dalimis pagal atliekamą funkcijų tipą. Kitas svarbus aspektas yra siektina GK sistemos 
dalių vidinė kokybė – geoekologinis potencialas, kuris, gamtiniu ir ūkinio naudojimo požiūriu 
skirtingose LR teritorijos dalyse yra labai nevienodas. Perspektyvoje numatomas GK priskirtų teritorijų 
vidinės struktūros pagerinimas didinant jo natūralumą dirbtinėmis ar natūraliomis priemonėmis 
(skatinant savaime vykstančius natūralius procesus). Numatyti sprendiniai sukuriantys prielaidas 
pažeistų, stipriai pažeistų ir degraduotų agrarinių teritorijų atkūrimui turės teigiamas pasekmes (+) 
visiems gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) komponentams (KP, NBBĮ, ANGI). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | 
Geoekologinis potencialas –teritorijos gebėjimas atlikti bioprodukcines ir ekologinio kompensavimo 
funkcijas, kurių raiškos intensyvumas tiesiogiai priklauso nuo žemėveikslių natūralumo. Į gamtinio 
karkaso teritorinę struktūrą turėtų būti integruojami gamtos, o kai kuriais atvejais ir kultūros paveldo 
objektai (dvarų parkai, istoriniai želdynai, kapinės), taip pat ir etniniams regionams būdingus 
architektūrinius ir apželdinimo bruožus išlaikius sodybos, sodybvietės, kaimai ir kaimavietės, 
formuojančios organiškai susiformavusius konkrečioms gamtinės sąlygoms būdingus etaloninio 
kraštovaizdžio arealus. GK apima ne išlikusias vertingas teritorijas, bet tokias teritorijos dalis, kuriose 
potencialiai gali reikštis didesnė bioekologinių sąlygų įvairovė. Visi šie komponentai didina GK 
teritorijos ir atskirai jos dalių įvairovę ir geoekologinį potencialą. Agrarinių teritorijų geoekologinio 
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potencialo didinimas (įveisiant laukų apsaugines juostas, renatūralizuojant pažeistas ir mažai 
efektyvias melioracinių sistemų dalis, didinant apsauginės paskirties miškų plotus) turės reikšmingą 
ilgalaikį teigiamą (++) poveikį visiems aplinkos komponentams. Apsauginiai želdiniai gali sumažinti 
vandens ir vėjo erozijos poveikį agrarinėse teritorijose, apsaugo vandens telkinius nuo nutekančių 
žemės ūkio nuosėdų ir maistingųjų medžiagų kiekio, cheminių augalų apsaugos priemonių. Ypač 
veiksmingos apsauginės juostos nuo vėjo; atstumu, kuris dvidešimt kartų didesnis už medžių aukštį, 
jos gali perpus sumažinti vėjo greitį ir sulaikyti oro teršalų bei dirvos dalelių sklaidymąsi. Taip jos 
padeda sumažinti valymo (pavyzdžiui, nuosėdų šalinimo) išlaidas. Apsauginės želdinių zonos gali 
pakeisti kraštovaizdžio formą. Laikui bėgant jos gali virsti pusiau natūraliomis buveinėmis, kuriose 
apsigyvens įvairūs laukiniai gyvūnai, natūralių buveinių augalai. Padeda sudaryti žaliųjų koridorių 
tinklą faunai ir florai judėti. Be to, apsauginėse zonose gali būti naudingų produktų (vaisių, medienos, 
pašaro ir t. t.), jos gali prisidėti prie ūkio produkcijos įvairinimo. Šio tikslo įgyvendinimas turės 
teigiamą (+) poveikį visiems aplinkos komponentams. 

3b TIKSLAS | Formuoti ekologiškai tvarų santykinai natūralų (miškingą, pelkėtą, ežeringą) kraštovaizdį ir 
išsaugoti jo funkcionalumą, sudaryti sąlygas biologinės įvairovės raiškai. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Kraštovaizdžio formavimui, atkūrimui, priežiūrai ir kitiems darbams bus 
reikalinga papildoma darbo jėga, tačiau ji tikėtina bus sezoninio pobūdžio. Nenumatomos reikšmingos 
arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Formuojant natūralų kraštovaizdį galimai atsiras poreikis vystyti pažintinė-
rekreacinė infrastruktūrą. Nenumatomos reikšmingos arba numatomos mažo reikšmingumo 
teigiamos pasekmės (0/+) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI / EKONOMINĖ GEROVĖ) | Darbo jėgos samdymui ir inžinerinės 
aplinkos vystymui reikės papildomų investicijų. Nenumatomos reikšmingos arba numatomos mažo 
reikšmingumo neigiamos pasekmės (0/-) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Ekosistemos ir jų teikiamos paslaugos laikomos žmonių 
socialinės gerovės pagrindu, o natūralių kraštovaizdžių funkcionalumo išsaugojimas turi didelę 
reikšmę ŽSG, kadangi prisideda prie aplinkos komponentų (oro, vandens ir kt.) būklės gerinimo, todėl 
pasekmės ŽSG vertinamos teigiamai (+). Taip pat sukuriamos sąlygos įvairių formų rekreacijai, 
skatinamas pažinimas ir emocinis pasitenkinimas. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Nenumatoma reikšmingų pasekmių (0) UA. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Kraštovaizdžio biokomponentai 
(augalija, grybija, gyvūnija) kraštovaizdyje išsidėsto ne chaotiškai, o priklausomai nuo jų egzistenciją 
determinuojančių veiksnių – gamtinių (klimatinių, edafinių, topografinių, biotinių) ir antropogeninių 
sudedamųjų. Visi šie veiksniai tuo pačiu metu yra ir kraštovaizdžio komponentai – gamtiniai: pažemio 
oras, paviršinės uolienos, reljefas, gyvieji organizmai, ir antropogeniniai: statiniai, inžineriniai 
įrenginiai, žemės naudmenos. Šie veiksniai, susiję erdviniais ir funkciniais ryšiais – pakitus vienam 
komponentui, atitinkamai keičiasi ir kiti. Didesnis kraštovaizdžio natūralumas ir reprezentatyvumas 
(pievų, miško, krūmynų, šlapynių įvairovė) padeda kraštovaizdžiui apsisaugoti nuo žalingų gamtai 
procesų (erozijos, dirvožemio dehumifikacijos, rūgštėjimo, vandens telkinių eutrofikacijos) ir 
subnatūralius autoreguliacinius pajėgumus, išsaugoti gamtinių išteklių kiekybę ir kokybę. Formuojant 
ekologiškai tvarų santykinai natūralų kraštovaizdį ir sudarant sąlygas biologinės įvairovės raiškai 
koncepcijos sprendiniuose numatyta Lietuvos teritorijos dalių vystymo kryptys (tausojančio, 
palaikomojo ir plėtojamojo tipo) glaudžiai susijusios su esamu ir planuojamu teritorijos dalies 
apsaugos ir naudojimo režimu. Pietrytinė LR teritorijos dalis ir vakarinė teritorijos dalis (Žemaičių 
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aukštumų arealas) numatoma kaip tausojančio tipo, kurioje, atsižvelgiant į vyraujantį vaizdingą, 
gamtiniu-kultūriniu požiūriu patrauklų kraštovaizdį, numatomas žemės naudojimo intensyvumo 
mažinimas bei rekreacijos ir konservacijos svarbos didinimą. Palaikomojo tipo arealai lokalizuoti 
teritorijos dalyse esančiose tarp kalvotų aukštumų ir lygumų, kuriose orientuojamasi į tausojamojo 
pobūdžio ūkines veiklas, pagal galimybes derinant jas su rekreacija ir konservaciją. Plėtojamojo tipo 
arealai apima aktyviausiai naudojamą teritorijos dalį (Šiaurės, vidurio ir pietvakarių Lietuva), kuri ir 
perspektyvoje, vystoma kaip intensyvaus naudojimo arealas, išlaikant ekologinį stabilumą, didinant 
gamtinio karkaso sistemos dalių geoekologinį potencialą. Toks sprendinių įgyvendinimas turėtų 
teigiamai veikti tradicinį kraštovaizdį, kultūros paveldą, nes teritorijos vystymas susietas su esamu 
naudojimu, vyraujantį gamtinį ir kultūrinį kraštovaizdį, rekreacinį potencialą. Abiejų alternatyvų atveju 
numatomos teigiamos pasekmės (+) gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) komponentams (KP, NBBĮ, 
ANGI). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Žemės 
naudojimas yra pagrindinis veiksnys, darantis įtaką ekosistemų pasiskirstymui ir funkcionavimui, taigi 
ir ekosistemų teikiamoms paslaugoms. Žemės nualinimas, fragmentacija ir nedarnus naudojimas kelia 
pavojų kelių pagrindinių ekosistemų paslaugų, neigiamai veikiančių biologinę įvairovę ir didinančių 
pažeidžiamumą dėl klimato kaitos ir stichinių nelaimių, teikimui. Ji taip pat spartina dirvožemio 
degradaciją. Švarus oras, grynas vanduo, maisto produktai, potvynių, kenkėjų ir ligų, klimato 
reguliacija – visa tai ir daugiau yra nauda, kuri gaunama iš gamtinės aplinkos. Ryšio tarp žmonių 
gerovės ir gamtinės aplinkos teikinių išryškinimui naudojamas ekosisteminių paslaugų (angl. 
ecosystem services) – ekosistemų funkcijų terminas. Ekosistemos ir jų teikiamos paslaugos, kurių 
kokybė priklauso nuo ekosistemos natūralumo, yra mūsų ekonominės ir socialinės gerovės pagrindas. 
Ekosisteminės paslaugos gali būti teikiamos globaliu, regioniniu ir/ar vietiniu lygiu. Pavyzdžiui, 
atogrąžų miškai sugeria didžiulius kiekius CO2 ir taip mažina su klimato kaita susijusias grėsmes visame 
pasaulyje; Nemuno upės baseine esančių pelkių (pvz., Čepkelių pelkės) vandens sulaikymo ir potvynių 
reguliavimo paslaugos vartotojai yra Nemuno vidurupio ir žemupio (pvz., Kauno, Jurbarko, Rusnės 
apylinkių) gyventojai; tuo tarpu miesto medžiai orą nuo kietųjų dalelių valo iki 300 m atstumu

168
. 

Ekosisteminės paslaugos yra skirstomos į keturis pagrindinius tipus, iš kurių aplinkos kokybės 
komponentams svarbiausi yra: reguliavimo paslaugos (paslaugos, kurias ekosistemos teikia 
atlikdamos įvairias natūralias reguliavimo funkcijas, pavyzdžiui, vandens, oro ar dirvožemio kokybės 
gerinimas, vandens nuotėkio, t.y. potvynių reguliacija, dirvos erozijos prevencija, ligų ir kenkėjų 
kontrolė, CO2 sugėrimas, augalų kultūrų apdulkinimas ir kitos) ir palaikymo paslaugos (be kurių 
nebūtų kitų ekosisteminių paslaugų. Nors žmonija tiesioginės naudos iš jų paprastai negauna, šios 
paslaugos yra būtinos ekosistemų sveikam funkcionavimui, pvz., dirvos formavimas, maistinių 
medžiagų apykaitos ciklas). Tikslo įgyvendinimas turės ilgalaikių reikšmingų teigiamų (++) pasekmių 
aplinkos komponentams. 

4a TIKSLAS | Išsaugoti vietovės tapatybę, jūrinio kraštovaizdžio įvairovę ir istorinę atmintį. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Jūros ir priekrantės tapatybei ir istorinei atminčiai yra svarbu vietinių žvejų 
verslai ir jų gerbūvis. Jei finansinėms ar kitom priemonėm jie būtų skatinami, galimai atsirastų daugiau 
žvejojančių ir žuvį pardavinėjančių asmenų. Nenumatomos reikšmingos arba numatomos mažo 
reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Išsaugojant vietovės tapatybę gali būti svarbu išsaugoti ir atnaujinti esamą 
infrastruktūrą, įskaitant uostelius ir kitą kranto ir priekrantės infrastruktūrą. Nenumatomos 
reikšmingos arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI / EKONOMINĖ GEROVĖ) | Vietovės tapatybės išsaugojimas, 
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infrastruktūros ir smulkiosios žvejybos vystymas gali sustiprinti vietinę ekonomiką (0/+), tačiau visa tai 
reikalaus investicijų (0/-). Numatomos tiek teigiamos, tiek neigiamos mažo reikšmingumo pasekmės 
(+/-) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Didžioji pajūrio teritorijos dalis šalyje turi raiškią vietovės 
tapatybę, yra įtraukta į kultūros vertybių registrą, saugomų teritorijų valstybės kadastrą, pripažinta 
UNESCO vertybe (Kuršių nerija). Siekis vertintinas teigiamai (+), kadangi istorijos ir tapatybės 
išsaugojimas žmogaus gerovei turi reikšmingas pasekmes.  

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Nenumatoma reikšmingų pasekmių (0) UA. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Kuršių nerijos, žemyninio kranto, 
jūros priekrantės rekreacinio potencialo išnaudojimas ir iki šiol Lietuvoje naujos jūrinės rekreacijos ir 
jūrinio kultūrinio bei gamtinio paveldo pažinimo skatinimas yra vieni iš pagrindinių tikslų, siekiant 
užtikrinti valstybės patrauklumą jūrinio turizmo srityje

169
. Skatinant jūrinę rekreaciją ir jūrinės kultūros 

bei gamtinio paveldo pažinimą, koncepcijos sprendiniai sudaro sąlygas naujų mažųjų uostelių ir 
prieplaukų statybai jūros krante. Jų atsiradimas atnaujintų esamą priekrantės laivybos ir žvejybos 
infrastruktūrą, užtikrinant mažųjų laivų vidaus vandenų kelių ir priekrantės laivybos ryšius, žvejybos ir 
rekreacijos sektorių plėtrą. Siekis vystyti mažųjų uostų ar prieplaukų tinklą Baltijos jūros priekrantėje 
pagrįstas regioninės politikos tikslais – būtinybe vystyti pakrančių bendruomenių gerovę, patrauklumą 
ir pasiekiamumą pritaikant naujus uostelius tiek priekrantės žvejų, tiek turizmo poreikiams. Su uostų 
vystymu yra susijęs uostų akvatorijų bei jūros dugno gilinimas ir iškasto grunto tvarkymas. Papildant 
priekrantę švariu uostų akvatorijose iškasamu smėliu, jis yra naudingai panaudojamas stabdant 
krantų eroziją ir užtikrinant gerą gretimų rekreacinių zonų kokybę. Nauji grunto gramzdinimo principai 
sudaro galimybes minimizuoti neigiamą poveikį aplinkai ir kitoms vykdomoms ūkinėms veikloms, ypač 
žvejybai. Priekrantės ir paplūdimių papildymas smėliu yra prioritetinės krantų erozija mažinančios ir 
rekreacinę erdvę sukuriančios priemonės smėlinguose Lietuvos krantuose, neturinti neigiamo 
poveikio aplinkai

170
. Plėtojant turizmo infrastruktūrą palaikomi ir gaivinami tradiciniai amatai, 

folkloras, meno tradicijos, žvejų gyvensenos elementai susiję su jūriniu kultūros paveldu. Sprendinių 
įgyvendinimas turės teigiamą poveikį (+) visiems gamtinės (kraštovaizdžio) aplinkos komponentams 
KP, NBBĮ, ANGI. Koncepcijos II-osios alternatyvos atveju papildomai numatomas aukščiausio lygmens 
rekreacijos ir turizmo centras Neringoje, kas šiai savivaldybei suteiktų itin didelę svarbą tiek šalies tiek 
tarptautiniu lygiu vystant rekreaciją, o tai galimai dar labiau padidintų rekreacinę apkrovą ir 
antropogeninį poveikį itin jautriai gamtiniu ir kultūriniu požiūriu teritorijai, todėl II-osios alternatyvos 
pasekmės vertinamos tiek teigiamai tiek neigiamai visiems gamtinės aplinkos komponentams (+/-). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Jūrų 
biologinė įvairovė gerokai pranoksta sausumos ir gėlo vandens gyvybės formų įvairovę, o vandenynus 
ir jūras jungianti globali srovių sistema užtikrina Žemės klimato stabilumą ir, apskritai, gyvybės 
egzistavimą. Nuo jūros aplinkos kokybės priklauso ir žmogaus gerovė bei veiklų sėkmė. Žvejyba ir 
turizmas tiesiogiai priklauso nuo jūros būklės, todėl neišmintingas jūrinių išteklių naudojimas ne tik 
kenkia jūros aplinkai, bet ir nuo jos priklausančiai žmogaus veiklai. Įgyvendinant Jūrų strategijos 
pagrindų direktyvą Europos Sąjungos valstybės narės iki 2020 m. siekia užtikrinti jų jurisdikcijoje 
esančių jūrų gerą aplinkos būklę (GAB). Tai reiškia, kad ekologiškai įvairūs ir nuolat besikeičiantys 
vandenynai ir jūros yra sveiki ir produktyvūs, o jų išteklių gavyba neperžengia tausaus naudojimo 

                                                           

169
 Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrasis planas, Esama būklė, I dalis, 1 skyrius. ištekliai ir jų naudojimas, žiūrėta 

2019-08-22. 
170

 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano papildymas jūrinių teritorijų dalimi, Sprendinių poveikio 

vertinimo ataskaita, 2013, žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 22 d. 
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TIKSLO NR. VERTINIMO APRAŠYMAI 

lygio, tam kad jie būtų išsaugoti ir būsimoms kartoms. Direktyva numato, jog vykdant ūkinę veiklą 
jūroje būtų atsižvelgiama į jos savybes, gamtinius procesus, saugomas buveines ir jautrias rūšis bei 
būtų užkirstas kelias žmogaus sukeltam biologinės įvairovės nykimui. Numatyti veiksmai įpareigoja 
tobulinti integruotą jūros aplinkos apsaugos valdymą, taikant ekosisteminiu požiūriu pagrįstą 
žmogaus veiklos valdymo metodą bei sukuriant sąlygas darniam jūrų gėrybių ir teikiamų paslaugų 
naudojimui. Tikslo įgyvendinimas padės pasiekti Direktyvos tikslus ir turės reikšmingų ilgalaikių 
teigiamų (++) pasekmių aplinkos komponentams. 

6.6.1. TEMOS APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

LENTELĖ 36: EKOSISTEMŲ (EKOLOGINIO KOMPESNAVIMO SISTEMOS) TEMOS APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

 Ekosistemos ir ekologinio kompensavimo sistemų temoje aptariami ir vertinami tikslai ir jų sprendiniai 
glaudžiai siejami su kitose temose nagrinėjamais tikslais, jų įgyvendinimo sprendiniais, pasekmėmis 
įvairiems aplinkos komponentams. Įgyvendinus visus šios temos tikslus ar jų sprendinius planuojamo 
laikotarpio pabaigoje gamtinės aplinkos komponentai bus daugiau ar mažiau reikšmingai paveikti tiek 
miestuose, tiek kaimo vietovėse, gamtinėse teritorijose. Pagerės kraštovaizdžio, natūrinių ir biologinės 
įvairovės apsaugos teritorijų būklė, vandens, oro, dirvožemio kokybė, mažiau bus išmetama SŠEDS dujų. 
Integravus gamtinio karkaso (ekologinio kompensavimo) struktūras urbanizuotose teritorijose (1b 
tikslas) reikšmingai pagerės žmonių gyvenimo gerovė miestuose. Neigiamų pasekmių gamtinės ir 
socialinės aplinkos komponentams nesitikima.  

 Vertinant pasekmes ekonominės aplinkos komponentams aptartos galimos tiesioginės ir netiesioginės 
pasekmės. Tikėtina darbo rinkoje rasis poreikis naujų profesijų (pajūryje) ar tiesiog naujų darbo vietų, 
ypač aktualu kaimo vietovėse. Plėtojant saugomas teritorijas (0a tikslas) tikėtina padidės poreikis 
inžinerinei ar rekreacinei infrastruktūrai - nauji lankytojų centrai, dviračių takai ir pan., eksponuojant 
išskirtinius kraštovaizdžius (1a, 2a tikslai) bus įrengiamos apžvalgos aikštelės, atkuriant degraduotas 
teritorijas (3a tikslas) galimai bus diegiamos modernios melioracijos sistemos, kurios padėtų užtikrinti 
tinkamą dirvožemio būklę žemės ūkiui, išsaugant vietovės tapatybę pajūryje rasis poreikis atnaujinti 
esamą ar įrengti naują infrastruktūrą. Miestuose kraštovaizdžio puoselėjimui galimai prireiks papildomų 
investicijų, norint užtikrinti panoramų ir kitų kraštovaizdžio elementų kokybę. Dėl galimai plėtojamos 
pažintinio turizmo ir kultūros paveldo veiklos gali būti gaunama ekonominė nauda. Siekiant įgyvendinti 
nagrinėtus tikslus įgyvendinti teks daugiau ar mažiau investuoti viešųjų finansų. Tikėtina investicijos 
duos netiesioginę ekonominę naudą per ekosistemų teikiamas paslaugas, pagerėjus gamtinių išteklių, 
žmonių sveikatos būklei ir kt.   

 IŠTEKLIŲ SISTEMOS KONCEPTUALIŲJŲ SPRENDINIŲ VERTINIMAS 6.7.

Teritorijos išteklių sistemą formuoja natūralių savaime laiko tėkmėje susiformavusių neatsinaujinančių ir 
atsinaujinančių gamtinių, ir žmogaus, naudojant gamtinius išteklius laiko bėgyje suformuoti, karta iš 
kartos paveldimi, perimami, materialūs objektai, svarbūs etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu. 
Pagrindinius gamtinius išteklius sudaro: žemės gelmių ištekliai, dirvožemis (žemės ūkio teritorijų 
bioprodukcinis potencialas), miškų ištekliai, kraštovaizdžio gamtinių ir kultūrinių komponentų visumos 
generuojamas rekreacinis ir kultūrinis potencialas. 

Formuojant preliminarius sprendinius yra numatomas visų šių išteklių tipų subalansuotas naudojimas 
siekiant, jog vieno išteklių naudojimas nedarytų neigiamo poveikio kitų išteklių išlikimui, kokybei, 
potencialui, ar jų naudojimo galimybėms ateityje. Siekiama, kad paminėtų rūšių išteklių naudojimas būtų 
teritoriškai diferencijuotas ir prioritetizuotas atsižvelgiant į jų gamtinę-kultūrinę vertę, potencialią 
ekonominę naudą. 

ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIAI | Alternatyvos nenumatomos. Žemės gelmių išteklius sudaro žemės gelmėse 
susiformavusios naudingųjų iškasenų sankaupos, naudingosios žemės gelmių fizinės, įskaitant ir talpines, 
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savybės, kurie gali būti išgaunami ar naudojami ekonominei ar kitokiai žmogaus naudai gauti. Išteklių 
įsisavinimas grindžiamas tvariu ir atsakingu, subalansuotu žemės gelmių potencialo ir resursų (įvairių 
išteklių) naudojimo planavimu. Žemės gelmių ištekliai vertintini kaip tarpsektorinė komponentė, tiesiogiai 
susijusi su: sveikos aplinkos, gyvybingų urbanizuotų struktūrų, tvarios ekonomikos, klimato kaitos 
švelninimo priemonių planavimu ir diegimu, apimanti tiek tvarią miestų plėtrą, tiek švarios energijos, 
atsinaujinančių energetinių (geoterminių: sekliųjų, hidro- ar petroterminių) išteklių panaudojimo 
vystymą, klimato kaitos mažinimą skatinančių priemonių diegimą, garantuojanti patikimą žemės gelmių 
(litosferos bei požeminės hidrosferos) ir kitų aplinkos komponentų (sferų) apsaugą nuo antropogeninės 
taršos. 

BIOPRODUKCINIAI ŽEMĖS ŪKIO IŠTEKLIAI | Žemės ūkio teritorijų našumo palaikymas ir jo ilgalaikis 
užtikrinimas sprendžiamas per žemės ūkio veiklos prioritetinės krypties bei jos intensyvumo 
reglamentavimą bei žemės ūkio naudmenų plotų optimalaus dydžio rekomendacijas. Numatytos 
prioritetinės intensyvaus ir ekstensyvaus ūkinio naudojimo teritorijos, kuriose pagal jų potencialą 
rekomenduojama plėtoti šias veiklos kryptis: ariminę žemdirbystę, pievininkystę (daugiametės pievos ir 
ganyklos) ir gyvulininkystę. Taip pat numatomos teritorijos su prioritetine ekologine žemdirbyste. 
Teritorijoms, kurios pasižymi dideliu jautrumu žemės ūkio veiklos poveikiui, priskirtas ir veiklos 
konversijos prioritetas – galimybė keisti žemės ūkio veiklos pobūdį (vidinė konversija) arba ūkinės veiklos 
pobūdį (išorinė konversija). Išlaikant žemės ūkio teritorijų ekologinį stabilumą, siūloma mažiau jautriose 
teritorijose numatyti stambiasklypę, o ekologiniu požiūriu jautriose teritorijoje – smulkiasklypę 
žemėnaudą. 

I-OJI ALTERNATYVA | Siūlomas dabartinės intensyvios bioprodukcinės gamybos teritorijose esamo ūkinio 
naudojimo ekstensyvinimas (aktyvi ariamų žemių konversija į pievas ir ganyklas, ir miškų naudojimo 
intensyvumo mažinimas). Atsisakoma galimai papildomas pajamas užtikrinančios rekreacijos, kaip 
intensyviai agrarizuotose teritorijose dalyje mažai perspektyvios ekonominės veiklos rūšies.  

II-OJI ALTERNATYVA | Siūloma išlaikyti dabartinį bioprodukcinės gamybos teritorijų naudojimo 
intensyvumą, jų geoekologiniu požiūriu jautriausiose teritorijose intensyviai formuojant Gamtinį karkasą. 
Pastaroji veikla derinama su gerosios žemės ūkio praktikos priemonėmis. Intensyvios agrarinės veiklos 
teritorijose vystomos papildomas pajamas užtikrinančios įvairios rekreacinės veiklos rūšys. 

BIOPRODUKCINIAI MIŠKŲ IŠTEKLIAI | Alternatyvos nenumatomos. Miškai be pagrindinės jiems priskirtos 
bioprodukcinės funkcijos taip pat atlieka ekologinio kompensavimo (aplinkosauginę) ir rekreacinę 
funkcijas. Todėl ypač svarbu yra daugiatikslis miško naudojimo teritorinis pagrindimas, kurį apsprendžia 
teritorijos gamtinės sąlygos, bendras teritorijos rekreacinis potencialas, teritorijos dalių institucinės ir 
teisinės apsaugos statusas, miško geografinė padėtis intensyviai urbanizuotų teritorijų atžvilgiu, bei paties 
miško vidinės savybės. Miško eksploatacijos intensyvumas ir racionalumas turi būti tiksliai moksliškai ir 
ekonomiškai pagrįsti, įvertinant jų teikiamas ekosistemines paslaugas. Taip pat būtina teritoriškai 
diferencijuoti miško kaip daugiatikslio objekto funkcijas, konkrečiame gamtiniu požiūriu skirtingame 
kraštovaizdžio komplekse išskiriant saugotinas (etaloninėms augavietėms ir biologinės įvairovės apsaugai 
būdingas), rekreacijai pritaikomas ir intensyviam ūkiniam naudojimui priskiriamas medynų dalis. Siektina 
padidinti LR teritorijos miškingumą iki 38–42 %. Miškingumo normas diferencijuoti, atsižvelgiant į 
kraštovaizdžio morfologinių rajonų gamtinio pagrindo, ūkinio naudojimo pobūdį ir intensyvumą, 
ekologinės rizikos laipsnį. 
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PAV. 32: BIOPRODUKCINIŲ (ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO) BEI ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIŲ VYSTYMO SCHEMA (ŠALTINIS 
LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS. KONCEPCIJA, 2019) 

 

  

Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Koncepcijos rengimo stadija 

JŪRINIAI IŠTEKLIAI | Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano funkcinio zonavimo vienetų 
sistemoje išskiriamos dvi jūrinės teritorijos funkcinio prioriteto sritys: 

 PAJŪRIO, apimanti Lietuvos Respublikos teritorinius vandenis Baltijos jūroje, Kuršių marias bei 
Pajūrio žemumos ruožą. Esamą naudojimą formuoja rekreacija, tausojantis miškų ir žemės ūkis 
bei žvejyba, prioritetinės naudojimo formos – rekreacija, konservacija ir žvejyba, taip pat 
transportas. 

 ATVIROS JŪROS funkcinio prioriteto sritis, apimanti išskirtinę ekonominę zoną kur susikerta 
gamtosauginiai interesai ir galimybė plėsti kitas veiklos sritis, prioritetas teikiamas gamtos 
apsaugai ir tausojančiam naudojimui. 

Lietuvos jūrinės teritorijos koncepciniai sprendiniai nuosekliai papildo, integruoja ir užtikrina ryšius su 
Lietuvos sausumos teritorijos funkciniais prioritetais bei numato jų tęstinumą teritorinėje jūroje ir 
išskirtinėje ekonominėje zonoje. Racionalus ir efektyvus energetinių ir kitų gamtinių išteklių naudojimas 
yra viena iš strateginių Baltijos jūros regiono veiklų, todėl būtina identifikuoti valstybės turimus gamtinius 
išteklius jūroje ir suformuluoti prielaidas, skatinančias jų tausojantį naudojimą. Būtina numatyti vėjo 
elektrinių parkų jūroje įrengimo plotus bei šių parkų prijungimo prie sausumos tinklų koridorius. Tuo 
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pačiu tikslinga inicijuoti Baltijos jūros regiono integruoto vėjo elektrinių tinklo sukūrimą, sudarant 
galimybę prie ES finansuojamo Danijos, Lenkijos, Švedijos ir Vokietijos vėjo elektrinių tinko prijungti ir 
Lietuvos bei kitų Baltijos šalių jūros teritorijose planuojamus parkus. 

Lietuvos teritorija, Pajūrio arealas ir jūros teritorija yra itin svarbi Baltijos jūros regiono dalis, užtikrinanti 
sklandų tranzito krovinių judėjimą Vakarų-Rytų ir Rytų-Vakarų kryptimis. Itin svarbu išlaikyti Klaipėdos 
uostą kaip strateginį Pietryčių Baltijos logistikos ir Rytų-Vakarų tranzito mazgą. Stebint uostų veiklos ir 
laivybos dinamiką, matomas objektyvus poreikis ne tik plėsti esamo Klaipėdos uosto infrastruktūrą, bet ir 
įrengti giliavandenį uostą Melnragėje arba Būtingėje, rekonstruoti Šventosios uostą. Taip pat būtina 
užtikrinti naujų ryšių ir komunikacinių koridorių plėtojimo galimybę jūrinėje teritorijoje. 

Žuvininkystės sektoriaus efektyvumo stiprinimas – viena iš Baltijos jūros regiono prioritetinių sričių. 
Bendrosios žuvininkystės politikos tikslai: apsaugoti išteklius nuo pereikvojimo, užtikrinti pajamas 
žvejams, nuolat aprūpinti vartotojus ir perdirbimo pramonę jūros gėrybėmis už priimtiną kainą, 
biologiniu, aplinkos ir ekonominiu požiūriu tausiai naudoti gyvuosius jūros išteklius. Siekiant išsaugoti 
galimybes plėtoti žvejybos verslą priekrantės zonoje tikslinga plėtoti mažųjų uostų ir prieplaukų 
infrastruktūrą jūros pakrantėje nuo Klaipėdos iki Šventosios. Norint išsaugoti natūralius žuvų išteklius turi 
būti plečiamos jūrinės akvakultūros galimybės, numatoma išplėsti jūrinės akvakultūros galimybes 
Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje. Siekiant plėtoti Lietuvos 
Žuvininkystės sektorių pagal Bendrą žuvininkystės politiką, privaloma suderinti žvejybos pajėgumus su 
žvejybos galimybėmis ir sukurti modernų, konkurencingą bei efektyvų žvejybos laivyną. Svarbiausias 
tikslas yra išsaugoti žvejybą kaip tradicinį verslą, užtikrinant būtiną infrastruktūrą verslinei, bei sudarant 
palankias sąlygas rekreacinei žvejybai. 

Vienas iš Baltijos jūros regiono strateginių siekių – plėtoti ir vystyti turizmo sektorių, užtikrinant regiono 
patrauklumą ir pasiekiamumą; skatinti konkurencingumą. Turimo ir pripažinto rekreacinio potencialo 
išnaudojimas ir iki šiol Lietuvoje naujos – jūrinės rekreacijos ir jūrinio kultūrinio bei gamtinio paveldo 
skatinimas yra vieni iš kertinių tikslų, siekiant užtikrinti Valstybės patrauklumą šioje srityje. Užtikrinant 
bendrų Europinių nuostatų laikymąsi dėl nedidelių marinų tinklo visoje Baltijos jūros pakrantėje, išlaikant 
minimalų 50 km atstumą tarp jų įrengimo, turėtų būti kuriamas jachtų ir mažųjų laivų uostelių tinklas 
Lietuvos jūros pakrantėje, įrengiant juos prie Karklės ir Šventosios. taip skatinamas rekreacinio potencialo 
naudojimas. 

Gera aplinkos būklė yra viena iš esminių sąlygų, užtikrinant turimų gamtinių išteklių kokybę. Atsižvelgiant 
į tai, jog Baltijos jūra – ypač jautri ekosistema, svarbu saugoti gamtines vertybes bei siekti geros jūros 
aplinkos būklės, kaip būtinos sąlygos su išteklių naudojimu susijusių ūkinių veiklų plėtrai. Povandeninio 
kultūros paveldo apsauga leidžia išsaugoti vietovės tapatybę, jūrinio kraštovaizdžio įvairovę ir istorinę 
atmintį. Atitinkamai jūroje toleruojama tokia su kultūros vertybėmis susijusi veikla, kuri derinasi su 
povandeninio kultūros ir gamtos paveldo apsauga, didina apie jį žinias ir gerina jo būklę, sudaro 
visuomenei galimybes povandeninį kultūros paveldą pažinti jo buvimo vietoje. 

Lietuvai identifikuojant save kaip jūrinę valstybę turi būti atsižvelgta į jūros vandens taršos mažinimo 
būtinybę ir sprendžiama jūros šiukšlių problema. Būtina tinkamai reaguoti į galimus klimato kaitos 
pokyčius ir krantų erozijos intensyvėjimą. Krantosauginių priemonių taikymas, sudarant galimybę 
paplūdimiams atkurti naudoti jūroje esančius smėlio šaltinius ir uostuose iškasamą švarų gruntą. 

Lietuvos jūrinė teritorija turi valstybinę sieną ne tik su ES šalimis, kurioms galioja Šengeno susitarimas, bet 
ir išorinę ES sieną su Rusijos Federacija. Todėl būtina užtikrinti valstybinės sienos apsaugą ir stebėjimą 
Baltijos jūroje. 

Pagrindiniai jūrinių sprendinių koncepcijos formavimo principai: 

 DARNUMAS – siekiama užtikrinti, kad žmogaus veiklos Baltijos jūroje tuo pat metu skatintų 
ekonominį regiono klestėjimą, socialinę gerovę ir išsaugotų sveiką bei/arba galinčią greitai 
atsistatyti Baltijos jūros ekosistemą.  
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 PAN-BALTIŠKAS MATYMAS – Baltijos jūra suprantama kaip vientisa erdvė ir nepertraukiama 
ekosistema. Planuojamos veiklos organizuojamos taip, kad atitiktų bendrus ekonominius siekius 
aplinkos ir socialinės kokybės kriterijus, kurie formuluojami visam Baltijos jūros regionui.  

 ERDVINIS EFEKTYVUMAS – Baltijos jūra vertinama kaip vertingas visuomeninis turtas. Jūros 
erdvė privalo būti naudojama taupiai, veiklos maksimaliai koncentruojamos erdvėje tam, kad 
būtų palikta daugiau neužimtos vietos naudojimui ateityje.  

 JUNGIAMUMO (RYŠIŲ) SUPRATIMAS – planuojami susijusių veiklų elementai išdėstomi 
nuosekliai erdvėje ir laike tam, kad būtų užtikrintas tarpusavio ryšys, funkcinis ir erdvinis 
integralumas. Būtina sausumos ir jūros veiklų ir infrastruktūros integracija. 

Pirmos alternatyvos konceptualiųjų sprendinių apibendrinimas: 

I-OJI ALTERNATYVA atspindi status quo situaciją – išlaiko esamas strategines jūrinių teritorijų vystymo 
nuostatas, bei atliepia šiuo metu galiojančius konkretizuotus sprendinius, t.y. numato sudaryti palankias 
galimybes maksimaliai plėtrai: išnaudoti jūrinius mineralinius ir energetinius išteklius, maksimaliai 
užtikrinti povandeninio energijos tinklo plėtrą (energijos perdavimą numatant tiek į sausumą, tiek ir 
sudarant sąlygas eksportuoti į kaimynines šalis jūra); atsinaujinančios energijos gamybą skatinti visose 
galimose jūrinėse pakilumose, bei, siekiant užtikrinti laivybos saugumą per Lietuvos IEZ, numatant naują – 
tranzitinį laivybos kelią. 

Antros alternatyvos konceptualiųjų sprendinių apibendrinimas: 

II-OJI ALTERNATYVA yra konservatyvesnė, labiau tenkinanti tik šalies vidaus poreikius, nenumatanti 
platesnės atsinaujinančios energetikos sektoriaus plėtros (tiek šalies viduje, tiek ir su kaimyninėmis 
valstybėmis), nesvarsto galimybės įsteigti tranzitinį laivybos koridorių. Kitos nuostatos išlieka tapačios I-
ajai alternatyvai, t.y. užtikrina gamtinių vertybių išsaugojimą, rezervuoja pakankamas teritorijas valstybės 
saugumo poreikiams, akcentuoja poreikius legalizuoti mineralinių ir energetinių išteklių tyrimus ir 
naudojimą jūroje, skatina povandeninio kultūros paveldo apsaugą. 

REKREACINIAI IŠTEKLIAI | Rekreacinių išteklių potencialą formuoja gamtinės ar santykinai gamtinės 
įvairiu laipsniu sukultūrintos teritorijos, kartu su atskirai išsidėsčiusiais gamtos ir kultūros paveldo 
objektais. Papildomai įvertinus teritorijos reljefo raiškumo ir hidrografinio tinklo natūralumo bei tankumo 
rodiklius, išryškėja vaizdingos įvairaus pobūdžio rekreacinėms veikloms tinkamos teritorijos dalys, kurių 
rekreacinis potencialas gerokai didesnis nei bioprodukcinis. Įvertinus bendrą teritorijos rekreacinį 
potencialą numatoma didinti rekreacijos svarbą bendroje teritorijų naudojimo struktūroje, tam tikslui 
išskiriant prioritetines – didžiausią rekreacinį potencialą turinčias teritorijos dalis. Tikslas – natūralumą ir 
vietos kultūrinį identitetą išsaugojusias teritorijas paversti ne tik vietinių, bet ir iš užsienio atvykstančių 
rekreantų poilsio, pažinimo vieta, tuo pačiu siekiant padidinti kaimo gyvenviečių socialinį-ekonominį 
gyvybingumą. Numatomas rekreaciniu požiūriu atraktyvių teritorijos dalių potencialo (rekreacinių išteklių 
prieinamumo) didinimas pasitelkiant technines ir organizacines priemones. Tuo pačiu tikslu siūlomas 
gamtiniu-kultūriniu požiūriu išskirtinės vertės ir rekreaciniu požiūriu patrauklių kraštovaizdžio arealų, 
vaizdingų pakelių ir organiškai reljefo pobūdį atkartojančių kelių atkarpų identifikavimas, kuris padidintų 
kraštovaizdžio vertės suvokimą ir atskirų teritorijų rekreacinį atraktyvumą. 

I-OJI ALTERNATYVA | Dabartinės intensyvios bioprodukcinės gamybos teritorijose esamo ūkinio 
naudojimo ekstensyvinimas (aktyvi ariamų žemių konversija į pievas ir ganyklas, ir miškų naudojimo 
intensyvumo mažinimas). Atsisakoma galimai papildomas pajamas užtikrinančios rekreacijos, kaip 
intensyviai agrarizuotose teritorijose dalyje mažai perspektyvios ekonominės veiklos rūšies. 

Lyginant su antra alternatyva, mažesnė jūrinės akvatorijos dalis numatoma ekosistemų apsaugai. 

Išlaikoma ir formuojama tik Tarptautinės svarbos rekreacinių jungčių sistema rytinėje ir vakarinėje LR 
teritorijos dalyje. 

Išlaikoma ir toliau vystoma tik šiuo metu esamų nacionalinės ir regioninės svarbos rekreacijos 
aptarnavimo centrų sistema. Išskiriami šie nacionalinės svarbos rekreacijos aptarnavimo centrai: Vilnius, 
Trakai, Kaunas, Klaipėda, Palanga, Druskininkai. 
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PAV. 33: I-OSIOS ALTERNATYVOS KRAŠTOVAIZDŽIO GAMTINIŲ IR KULTŪRINIŲ (REKREACINIŲ) IŠTEKLIŲ VYSTYMO 
SCHEMA 

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Koncepcijos rengimo stadija 

II-OJI ALTERNATYVA | Išlaikomas dabartinis bioprodukcinės gamybos teritorijų naudojimo intensyvumas, 
jų geoekologiniu požiūriu jautriausiose teritorijose intensyviai formuojant Gamtinį karkasą. Pastaroji 
veikla derinama su gerosios žemės ūkio praktikos priemonėmis. Intensyvios agrarinės veiklos teritorijose 
vystomos papildomas pajamas užtikrinančios įvairios rekreacinės veiklos rūšys. 

Lyginant su pirma alternatyva, didesnė jūrinės akvatorijos dalis numatoma ekosistemų apsaugai. 

Tarptautinės svarbos rekreacinių jungčių sistema papildoma trimis papildomomis tarpvalstybinės svarbos 
rekreacinio pobūdžio jungtimis: 1. Žemaitijos rekreacinė jungtis apjungianti vertingiausias Žemaičių 
aukštumų gamtinius-kultūrinius objektus ir kraštovaizdžio kompleksus; 2. Vidurio Lietuvos rekreacinė 
jungtis susiejanti Sūduvos lygumoje, Lietuvos vidurio lygumoje, Rytų žemaičių pakilumoje bei Žiemgalos 
lygumoje esančius gamtinius-kultūrinius objektus ir kraštovaizdžio kompleksus; 3. Rytų-Vakarų rekreacinė 
jungtis aprėpianti ypač aukštą rekreacinį potencialą turinčius gamtinius-kultūrinius objektus bei juos 
apjungiančius kraštovaizdžio kompleksus.      

Rekreacijos aptarnavimo centrų sistema papildoma 2 nacionalinės ir 2 regioninės svarbos rekreacijos 
aptarnavimo centrais. Nacionalinės svarbos rekreacijos aptarnavimo centrų grupė (Vilnius, Trakai, 
Kaunas, Klaipėda, Palanga, Druskininkai) papildoma Birštonu ir Neringa; Regioninės svarbos rekreacijos 
aptarnavimo centrų sistema papildoma Kėdainiais ir Molėtais.  
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PAV. 34: II-OSIOS ALTERNATYVOS KRAŠTOVAIZDŽIO GAMTINIŲ IR KULTŪRINIŲ (REKREACINIŲ) IŠTEKLIŲ 
VYSTYMO SCHEMA 

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Koncepcijos rengimo stadija 

LENTELĖ 37: IŠTEKLIŲ TEMOS SIEKIAMI TIKSLAI PAGAL VERTINIMO KOMPONENTUS 

TIKSLO NR. TIKSLO APRAŠYMAS 

1. SĖKMINGI, SOCIALŪS IR TVARŪS MIESTAI 

1a Išsaugoti ir gausinti išlikusius gyvosios gamtos komponentus (želdynus), sudaryti sąlygas 
natūralių procesų raiškai urbanizuotose teritorijose. 

1b Siekti atsakingo požiūrio į geologinės sąrangos ypatumus plėtojant kompaktiškus miestus, 
miestelius ir kaimus. 

1c Nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas, įveiklinimas ir integravimas į šiuolaikines 
urbanistines struktūras. Paveldo, kaip ištekliaus, panaudojimas bei socialinių pridėtinių verčių 
sukūrimas sudarant sąlygas vystyti bendruomenines kultūrines ir kūrybines kompetencijas. 

2. EKOLOGIŠKAS, EKONOMIŠKAS (TAUSOJANTIS) ŽEMĖS ŪKIS IR GYVYBINGOS KAIMO VIETOVĖS 

2a Puoselėti skirtingiems etnografiniams regionams būdingus bruožus kaimo gyvenamosiose 
vietovėse. Skatinti vietos bendruomenes aktyviai dalyvauti kultūros paveldo išsaugojimo ir 
puoselėjimo procesuose. 
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TIKSLO NR. TIKSLO APRAŠYMAS 

2b Sukurti prielaidas ir fizines sąlygas dirvožemio gyvybingumui palaikyti ir atsistatyti pažeistose 
teritorijose. 

2c Užtikrinti žemės ūkio resursų apsaugą, kurti ekologišką ir ekonomišką žemės ūkio sistemą, 
suformuojant prielaidas stipriai agrariškai degraduotų teritorijų biologinės įvairovės 
atsistatymui, išskirtinės vertės agrarinių teritorijų kraštovaizdžio identifikavimui, palaikymui, 
puoselėjimui ir eksponavimui. 

3. GAMTINĖS TERITORIJOS – EKOLOGINIO BALANSO PAGRINDAS 

3a Didinti esamą natūralių teritorijų bioprodukcinį potencialą. 

3b Užtikrinti ekonomiškai ir aplinkosauginiu požiūriu pagrįstą žemės gelmių naudojimą ir jų 
apsaugą.  

3c Išlaikyti ir didinti miškų ekosistemų biologinę įvairovę bei ekologinį-kompensacinį potencialą. 

3d Efektyvus gamtinių teritorijų rekreacinio potencialo naudojimas, nesudarant prielaidų jų 
kokybės blogėjimui. 

4. ATSAKINGAI NAUDOJAMA JŪRA IR PAKRANTĖ 

4a Siekiant užtikrinti turimų gamtinių išteklių kokybę – išsaugoti gerą jūros aplinkos būklę. 
Biologiniu, aplinkos ir ekonominiu požiūriu tausiai, atsakingai bei efektyviai naudoti 
energetinius, gyvuosius jūros ir kitus gamtinius išteklius. 

4b Saugoti povandeninį kultūros paveldą ir skatinti jo pažinimą bei jūrinės rekreacijos veiklas. 

4c Išplėsti jūrinės akvakultūros galimybes Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje 
ekonominėje zonoje. 

Toliau lentelėse (žr. Lentelė 38, Lentelė 39 ir  
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Lentelė 40) nurodomi šios temos pasekmių aplinkai vertinimo rezultatai ir pasekmių aplinkai vertinimo 
aprašymai. 

LENTELĖ 38: IŠTEKLIŲ TEMOS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO REZULTATAI I-AJAI ALTERNATYVAI 

TIKSLAI EKONOMINĖS-
MAKROEKONOMINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI

171
 

SOCIALINĖS-
KULTŪRINĖS 
RAIDOS 
KOMPONENTAI

172
 

GAMTINĖS APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI

173
 

APLINKOSAUGOS 
KOMPONENTAI

174
 

TEV DR IA FI/EG MOB ŽSG UA KP NBBĮ ANGI VK D AO KK 

1a 0 0 0 0/+ 0 + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

1b 0/+ 0/+ 0 0/+ 0 0 0/+ +/- +/- +/- + + + + 

1c 0 0 0/+ +/- 0 + +/- 0 0 0 0 0 0 0 

2a 0 0/+ 0 +/- 0 + 0 + 0 0 0 0 0 0 

2b 0 0 +/- +/- 0 0 0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

2c 0 0 0 - 0 0 0 + + + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

3a 0 0 0 +/- 0 0 0 + + + + + + + 

3b 0 0 0 + 0 0 0 + + + ++ ++ ++ ++ 

3c 0 0 0 - 0 + 0 + + + ++ ++ ++ ++ 

3d 0 0 0 - 0 + 0 +/- - +/- +/- +/- +/- +/- 

4a 0 0 + ++ 0 + 0 0 0 0 + + + + 

4b 0 0/+ 0/+ 0/+ 0 + 0 + + + + + + + 

4c 0/+ 0/+ + + 0 0 0 + + + - - 0 0 

LENTELĖ 39: IŠTEKLIŲ TEMOS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO REZULTATAI II-AJAI ALTERNATYVAI 

TIKSLAI EKONOMINĖS-
MAKROEKONOMINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI 

SOCIALINĖS-
KULTŪRINĖS RAIDOS 
KOMPONENTAI 

GAMTINĖS 
APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI 

APLINKOSAUGOS 
KOMPONENTAI 

TEV DR IA FI/EG MOB ŽSG UA KP NBBĮ ANGI VK D AO KK 

1a 0 0 0 0/+ 0 + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

1b 0/+ 0/+ 0 0/+ 0 0 0/+ -/+ -/+ -/+ + + + + 

1c 0 0 0/+ +/- 0 + +/- + 0 0 0 0 0 0 

2a 0 0/+ 0 +/- 0 ++ 0 ++ 0 0 0 0 0 0 

                                                           
171

 TEV – transporto ekonominė veikla, DR – darbo rinka, IA – inžinerinė aplinka, FI/EG – finansiniai ištekliai / ekonominė gerovė. 
172

 MOB – mobilumas, ŽSG – žmonių sveikata ir gerovė, UA – urbanistinė aplinka. 
173

 KP – kraštovaizdis ir paveldas, NBBĮ – natūralios buveinė ir biologinė įvairovė, ANGI – atsinaujinantys ir neatsinaujinantys 
gamtos ištekliai. 
174

 VK – vandens kokybė, D – dirvožemis, AO – aplinkos oras, KK – klimato kaita. 
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TIKSLAI EKONOMINĖS-
MAKROEKONOMINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI 

SOCIALINĖS-
KULTŪRINĖS RAIDOS 
KOMPONENTAI 

GAMTINĖS 
APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI 

APLINKOSAUGOS 
KOMPONENTAI 

2b 0 0 +/- +/- 0 0 0 + + + ++ ++ ++ ++ 

2c 0 0 0 + 0 0 0 + + + ++ ++ ++ ++ 

3a 0 0 0 +/- 0 0 0 + + + + + + + 

3b 0 0 0 + 0 0 0 + + + ++ ++ ++ ++ 

3c 0 0 0 - 0 + 0 + + + ++ ++ ++ ++ 

3d 0 0 0 + 0 + 0 +/- - +/- +/- +/- +/- +/- 

4a 0 0 + ++ 0 + 0 0 0 0 + + + + 

4b 0 0/+ 0/+ 0/+ 0 + 0 + + + + + + + 

4c 0/+ 0/+ + + 0 0 0 + + + - - 0 0 
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LENTELĖ 40: IŠTEKLIŲ SISTEMŲ TEMOS VERTINIMO REZULTATAI 

TIKSLO 
NR. 

VERTINIMO APRAŠYMAI 

1a TIKSLAS | Išsaugoti ir gausinti išlikusius gyvosios gamtos komponentus (želdynus), sudaryti sąlygas 
natūralių procesų raiškai urbanizuotose teritorijose. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV abiejų 
alternatyvų atveju. 

DR (DARBO RINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) DR abiejų alternatyvų atveju. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Dabartinė situacija rodo, jog želdynų plotuose visuose miestuose 
urbanizacijos procesai paveikė gamtos komponentus (patirti želdynų plotų praradimai)

175
. Tikėtina, jog 

gamtos komponentų gausinimas nepaveiks dabartinės inžinerinės aplinkos ir bus išlaikomi dabartiniai 
želdynų komponentai arba gausinami ten, kur nevyksta urbanizacijos procesai. Todėl nenumatomos 
reikšmingos nei teigiamos, nei neigiamos pasekmės (0) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, 
želdynų kūrimo, želdinių veisimo valdymą vykdo savivaldybės. Jos taip pat organizuoja savivaldybės 
teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, kuria ir 
tvarko jų duomenų bazes bei iš biudžeto finansuoja naujų želdynų kūrimą. Tiek vienos, tiek kitos 
alternatyvos atveju želdynų gausinimas urbanizuotose teritorijose, gamtinių elementų junglumo 
didinimas formuojant žaliąsias jungtis ir natūralių erdvių išlaikymas urbanizuotose teritorijose mažina 
taršą. Dėl sumažėjusios taršos numatoma netiesioginė ekonominė nauda. Remiantis CPVA ekonominio 
poveikio vertinimo metodika

176
, už skirtingų teršalų toną yra nurodoma suma, kuri sutaupoma, kai 

sumažinama tarša. Pvz.: tona azoto yra verta 6,4 tūkst. EUR. Priklausomai nuo dabartinio želdinių 
ploto ir poreikio jį išlaikyti ir / ar didinti skirtingose urbanizuotose teritorijose, tai gali pareikalauti 
nedidelių finansinių investicijų. Numatomos nereikšmingos arba mažo reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (0/+) FI / EG.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Želdynų gausinimas urbanizuotose teritorijose – miestuose 
teigiamai veikia ŽSG. Kompaktiška miestų plėtra ir tausiu išteklių naudojimu grįstas požiūris į užstatytą 
aplinką sudaro galimybes sumažinti poveikį aplinkai ir padidinti žmonių gerovę. Be to, gerai 
suplanuotos miesto zonos, leidžiančios lengvai naudotis natūralia, žaliąja aplinka, gali būti naudingos 
sveikatai ir gerovei, įskaitant apsaugą nuo klimato kaitos poveikio (EEA, 2009a, 2012i; EEA/JRC, 2013). 
Šis tikslas gali būti įgyvendinamas vietos lygmens priemonėmis. Bendrai vertinant tikėtinos teigiamos 
(+) pasekmės ŽSG abiejų koncepcijos alternatyvų atvejais.  

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Vertinant pasekmes UA miestuose vertintina želdynų įtaką miestų 
urbanistinėms struktūroms. Želdynų išsaugojimas ir gausinimas miestuose siūlomas didinant gamtinių 
elementų junglumą, formuojant miesto gamtinį karkasą, kas turi teigiamos įtakos formuojant darniai 
veikiančią, funkciškai efektyvią, patogią ir patrauklią gyventi, dirbti ir kt. urbanistinę struktūrą. Tačiau 
nesant aiškiam konkrečių teritorijų želdynų naudojimo/saugojimo/gausinimo pagrindimui, galimos 
konfliktinės situacijos sprendžiant užstatomų teritorijų plėtrą ir nepasitenkinimas dėl taikomų 

                                                           

175
 TAEM URBANISTAI UAB, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Esamos būklės analizė. Kraštovaizdžio 

naudojimas ir apsauga, 2019 m., 217 psl., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 d. 
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 CPVA, Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir išorinio socialinio-ekonominio poveikio (naudos / žalos) vertinimo 

metodika, 2019 m., 213 psl., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 d., 
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#page=192&zoom=100,0,114. 
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apribojimų. Šiuo metu, siekiant gerinti žmonių gyvenamosios ir darbo aplinkos sąlygas, palaikyti 
teritorijos ekologinį stabilumą, tenkinti visuomenės rekreacijos poreikius yra nustatytos normos

177
, 

taikytinos rengiant kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus. Bendrai vertinant, 
vystant kompaktiškus miestus, kaip urbanizuotas teritorijas

178
, želdynų planavimas (o ypač natūralių 

išsaugojimas) yra neatsiejama kompleksinio planavimo dalis, todėl želdynų gausinimas UA abiejų 
alternatyvų atveju vertinamas turintis teigiamas pasekmes (+) UA.  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Numatomos teigiamos 
reikšmingos ilgalaikės (++) pasekmės gamtinės aplinkos (kraštovaizdžiui) komponentams. Pasitelkiant 
žaliosios infrastruktūros priemones, susiejant atskirose miesto teritorijose išsibarsčiusius gyvosios 
gamtos elementus į vieningą struktūrą, stiprinamas gamtinis karkasas urbanistinėje aplinkoje, kas 
sudaro sąlygas urbanistinės ir socialinės struktūros visaverčiam funkcionavimui. Taip pat padeda 
palaikyti ir gerinti būtinus aplinkos kokybės parametrus, neutralizuoja neigiamą antropogeninį poveikį, 
bei didina urbanizuotų teritorijų rekreacinį potencialą, mažina teritorijų ir dirvožemio technogeninę 
taršą. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | 
Numatomos ilgalaikės reikšmingos teigiamos (++) pasekmės visiems aplinkos komponentams abiejų 
alternatyvų atveju, nes išliekantys gyvosios gamtos fragmentai vaidina svarbų vaidmenį miestams 
prisitaikant prie klimato kaitos, darydama poveikį temperatūros reguliavimui, biologinės įvairovės 
gausinimui, apsaugai nuo triukšmo, oro taršos mažinimui, dirvožemio erozijos ir potvynių prevencijai. 
Tyrimais patvirtinta, kad miestuose aplinkos kokybės gerinimui pasitelkiant miškus, atskirus medžius, 
pievas ir kitą žaliąją infrastruktūrą gali būti pasiekiami geri rezultatai. 2,4 milijono medžių kasmet gali 
išvalyti orą, pašalindami iš jo 1 261,4 tonų teršalų, tuo pačiu kaupdami anglies dioksido kiekį, lygų 200 
000 tonų anglies. Lietaus vandens tvarkymo išlaidas, kurias sukelia daug nelaidžių paviršių miestuose, 
galima sumažinti padidinus žaliųjų plotų kiekį. Augalija gali absorbuoti vandenį, kurio kiekis didėja 
didėjant medžio vainiko sluoksnio tankiui. Žali stogai gali atkurti hidrologines funkcijas ir išvalyti 
užterštą lietaus vandenį. Žaliosios erdvės taip pat sukuria ir aplinkos oro vėsinimo efektą (jose būna 1–
4°C vėsiau nei intensyviai užstatytose miesto dalyse), dėl ko pagerėja oro cirkuliacija mieste ir jo 
kokybė

179
. 

1b TIKSLAS | Siekti atsakingo požiūrio į geologinės sąrangos ypatumus plėtojant kompaktiškus miestus, 
miestelius ir kaimus. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

Urbanizuotų teritorijų plėtra, statybos vystymas planuojamas itin atsakingai, atsižvelgiant į esamas 
inžinerines geologines-geotechnines, hidrogeologines sąlygas, jų tyrimų rezultatus. Koncepcijoje 
numatomas statybos poreikių aprūpinimo vietinėmis mineralinėmis iškastinėmis žaliavomis iš miestų 
teritorijoje ar jų paribiuose esančių išžvalgytų telkinių skatinimas, išeksploatuotus telkinius pertvarkyti 
į įvairios paskirties urbanizuotas ar kt. teritorijas. 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Statybos poreikių aprūpinimo vietinėmis mineralinėmis 
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 LR aplinkos ministro įsakymas “Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų 
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paskelbta 2014 m. sausį. 
https://www.researchgate.net/publication/270572048_Green_space_in_compact_cities_the_benefits_and_values
_of_urban_ecosystem_services_in_planning. 

https://www.researchgate.net/publication/270572048_Green_space_in_compact_cities_the_benefits_and_values_of_urban_ecosystem_services_in_planning
https://www.researchgate.net/publication/270572048_Green_space_in_compact_cities_the_benefits_and_values_of_urban_ecosystem_services_in_planning


LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO STRATEGINIS PASEKMIŲ 
APLINKAI VERTINIMAS  

224 

 

 

TIKSLO 
NR. 

VERTINIMO APRAŠYMAI 

iškastinėmis žaliavomis iš miestų teritorijose ar jų paribiuose esančių išžvalgytų telkinių skatinimas, 
priklausomai nuo teritorijos turės nereikšmingas arba teigiamas nedidelio reikšmingumo pasekmes 
(0/+) TEV dėl logistinių sąnaudų sutaupymų.  

DR (DARBO RINKA) | Šiam komponentui galimai nenumatoma jokių pasekmių arba mažo 
reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+), nes mineralinių iškastinių žaliavų kasimui būtų samdoma 
vietinė darbo jėga, o tai priklauso nuo vietos, kurioje kasama. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI / EKONOMINĖ GEROVĖ) | Bendrai iškastinių žaliavų aprūpinimas 
vietiniu lygmeniu gali nulemti mažesnes išlaidas statyboms. Žvyras yra vienas paklausiausių naudingųjų 
iškasenų ir statybinių žaliavų šalyje, tačiau jos gavybos ekonominis atsiperkamumas labai priklauso 
nuo gavybos ir poreikio vietos atstumo (toliau kaip 50 km atstumu žaliavos transportavimas tampa 
nerentabilus)

180
. Nenumatomos reikšmingos arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos (0/+) 

pasekmės FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Urbanistiniu požiūriu atsakingas požiūris į geologinės sąrangos 
ypatumus tikėtina gali neturėti jokių pasekmių arba turėti nežymias teigiamas pasekmes UA (0/+), 
kadangi geologinės sąrangos įvertinimas galėtu teigiamai paveikti pastatų ir statinių kokybę, 
ilgaamžiškumą, plėtros galimybes, abiejų koncepcijos alternatyvų atvejais. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Žmonių sveikatai ir gerovei abiejų alternatyvų atveju 
nenumatoma nei teigiamų, nei neigiamų pasekmių (0).  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Numatomos teigiamos 
reikšmingos ilgalaikės (+) pasekmės gamtinės aplinkos (kraštovaizdžiui) komponentams. Planuojant 
urbanizuotų teritorijų plėtrą, atsižvelgiant į inžinerines geologines-geotechnines, hidrogeologines 
sąlygas, jų tyrimų rezultatus, užtikrinama požeminio ir gruntinio vandens apsauga nuo užteršimo, 
saugomos geoekologiniu požiūriu jautrios teritorijos, kt. gamtiniai komponentai. Statybų aprūpinimas 
vietinėmis mineralinėmis iškastinėmis žaliavomis iš miestų teritorijoje ar jų paribiuose esančių 
išžvalgytų telkinių užtikrina nepažeistų (neurbanizuotų) gamtinių teritorijų išsaugojimą, sumažina 
transportavimo kaštus, mažiau teršiamas aplinkos oras. Išeksploatuotus telkinius pertvarkant į įvairios 
paskirties urbanizuotas ar kt. teritorijas, būtų sudarytos sąlygos plėsti miestų žaliuosius plotus, tuo 
pačiu gerinant aplinkos kokybę, didinant rekreacinį urbanizuotų teritorijų potencialą. Tačiau tikėtinos 
neigiamos trumpalaikės pasekmės (-) visiems gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) komponentams (KP, 
NBBĮ, ANGI) eksploatuojant naudingųjų iškasenų telkinius bei neigiamos pasekmės patiems 
mineraliniams neatsinaujinantiems ištekliams. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | 
Kompaktiški miestai lemia racionalų išteklių naudojimą, teritorijų prieinamumą, efektyvius transporto 
srautus, efektyvų inžinerinių tinklų naudojimą. Šie dalykai, stipriai prisideda prie aplinkos komponentų 
būklės gerinimo, ypač atsižvelgiant į geologinę sąrangą, ir gali turėti teigiamą (+) poveikį abiejų 
alternatyvų atveju. Tačiau siekiant miestų kompaktiškumo labai svarbu išsaugoti gyvosios gamtos 
komponentus (želdynus), kad nebūtų patiriamas neigiamas poveikis dėl šių elementų trūkumo. 

1c TIKSLAS | Nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas, įveiklinimas ir integravimas į šiuolaikines 
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urbanistines struktūras, paveldo, kaip ištekliaus, panaudojimas bei socialinių pridėtinių verčių 
sukūrimas sudarant sąlygas vystyti bendruomenines kultūrines ir kūrybines kompetencijas. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Esama infrastruktūra nebus plėtojama, bet dėl nekilnojamo kultūros 
paveldo įveiklinimo inžinerinė infrastruktūra galimai bus sutvarkoma ir efektyviau valdoma. 
Nenumatomos reikšmingos arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI / EKONOMINĖ GEROVĖ) | Tikėtina, kad siekiant ir toliau išlaikyti tolygų 
kultūros paslaugų tinklą visuose Lietuvos miestuose (nes ten daugiausia kultūros paveldo vertybių)

181
 

bei jį modernizuoti, bus patiriamos mažai reikšmingos neigiamos pasekmės FI / EG. Kita vertus, vietoje 
veikiantys patrauklūs kultūros židiniai, kultūros paveldo objektų įveiklinimas sudaro sąlygas smulkių 
verslų plėtrai

182
. Tokių kultūriškai aktyvių židinių plėtojimas galėtų būti pasitelkiamas miesto erdvėms 

atnaujinti, kas didintų jų patrauklumą ir skatintų turizmą miestuose
183

. Tai gali nulemti ekonominės 
veiklos regione vystymą. Įvertinus šias aplinkybes, numatomos tiek teigiamos, tiek neigiamos mažai 
reikšmingos pasekmės (+/-) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Kultūros paveldo objektų įveiklinimas į šiuolaikines 
urbanistines struktūras tikėtina turės teigiamas (+) pasekmes ŽSG, galimybė pažinti ir naudoti kultūros 
paveldą prisideda prie kultūrinės tapatybės kūrimo, pilietiškumo skatinimo, vertybių formavimo. 
Kultūros paveldo išsaugojimas ir įveiklinimas taip pat kuria prielaidas bendruomeniškumui skatinti.  

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Abiejose koncepcijos alternatyvose numatyta, kad kultūros paveldo 
išsaugojimui, įveiklinimui ir integravimui į šiuolaikines urbanistines struktūras turi būti pasitelkiamos 
tikslinių tyrimų ir planavimo (reglamentavimo), visuomenės įtraukimo, finansinės priemonės. 
Rekomenduojama įteisinti istorinio urbanistinio kraštovaizdžio sampratą ir ja pagrįstą urbanistinių 
centrų vystymo koncepciją. Vertinant UA požiūriu nekilnojamojo kultūros paveldo įveiklinimas ir 
pritaikymas šiuolaikinėse urbanistinėse struktūrose tikėtina turės tiek teigiamų, tiek neigiamų 
pasekmių (+/-), kadangi urbanizuotoje aplinkoje kokybiškas nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų 
integravimas gali žymiai pagerinti aplinkos kokybę ir vertę, tačiau tai taip pat turi itin didelę reikšmę 
(laiko ir finansų prasme), kadangi apriboja ir apsunkina plėtrą ir statybas miestuose, o eksploatacijos 
kaštai išauga. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Materialus ir nematerialus 
kultūros paveldas, etninės tradicijos yra svarbūs ištekliai kuriant tvirtos tapatybės visuomenę, gebančią 
savarankiškai tęsti, plėtoti ir kritiškai reflektuoti savo istorinį bei kultūrinį pasakojimą. Todėl juos 
būtina išsaugoti ir naudoti pagal aiškiai apibrėžtus prioritetus, vadovaujantis tvaraus vystymosi 
principais, kartu sumaniai pritaikant šiuolaikinės visuomenės reikmėms

184
. II-ojoje alternatyvoje 
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numatytas partnerystės principas skatina bendruomeniškumą ir leidžia aktyviau įveiklinti kultūros 
paveldo objektus bei teikti aukštesnės kokybės kultūros paslaugas. Tikėtina, kad II-osios alternatyvos 
atveju tikslas bus lengviau įgyvendinamas, tačiau abi alternatyvos sudaro sąlygas paveldo sklaidai, 
puoselėjimui ir išsaugojimui. Todėl numatoma, kad kultūros paveldo objektų įveiklinimas II-osios 
alternatyvos atveju turės teigiamas pasekmes (+) paveldui ir kraštovaizdžiui, o I-osios alternatyvos 
atveju pasekmės vertinamos, kaip nereikšmingos ( 0). Kitiems gamtinės aplinkos komponentams (NBBĮ 
ir ANGI) tiesioginė reikšminga įtaka nenumatoma (0). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS. 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | 
Nenumatomos nei teigiamos, nei neigiamos (0) pasekmės abiejų alternatyvų atveju. 

2a TIKSLAS | Veiklos įvairovė agrarinėse teritorijose, kaimo gyvenamosiose vietovėse, puoselėjant 
skirtingiems etnografiniams regionams būdingus bruožus. Vietos bendruomenės aktyvus dalyvavimas 
kultūros paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo procesuose. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS. 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Skatinama ekonominės veiklos įvairovė agrarinėse teritorijose gali sukurti 
papildomas darbo vietas šiose teritorijose. Nenumatomos reikšmingos arba numatomos mažo 
reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) darbo rinkai. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) IA.  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Parama bendruomenių iniciatyvoms, 
susijusioms su paveldo išsaugojimu ir panaudojimu kultūros paslaugoms teikti gali paskatinti 
ekonominės veiklos įvairovę agrarinėse teritorijose. Tikėtina, jog agrarinės teritorijos, kuriose bus 
puoselėjimas kultūros paveldas ir išsaugojami etnografiniai bruožai, pritrauks didesnį turistų skaičių. 
Tačiau dėl naujų iniciatyvų, susijusių su kultūros paveldo išsaugojimu ir puoselėjimu, numatomi 
papildomi kaštai, bet gaunama ekonominė nauda iš naujų kultūrinių paslaugų teikimo. Numatomos 
mažo reikšmingumo tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės (+/-) FI / EG.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Veiklos įvairovė kaimo gyvenamosiose teritorijose yra 
skatintina, kad būtų sukuriamos sąlygos pilnaverčiam kokybiškam gyvenimui, paslaugų prieinamumui. 
Viena iš priemonių veiklos įvairovei didinti yra bendruomeniškumo skatinimas, vietos paslaugų 
kūrimas. Šie siekiai abiejų alternatyvų atveju yra vertinami teigiamai (+), tačiau II-osios alternatyvos 
atveju numatyti taikyti partnerysčių principai sudarytu labiau palankias sąlygas bendruomeniškumui, 
aktyviai bendruomenių veiklai ir bendradarbystėms, o tuo pačiu kultūros ir paslaugų sklaidai, todėl 
numatomos teigiamos reikšmingos (++) pasekmės ŽSG.  

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) UA. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS) | 1992 m. Pasaulio paveldo konvencija pripažįsta ir saugo 
kultūrinius kraštovaizdžius. Kultūrinis Lietuvos regionų savitumas raiškiausiai atsiskleidžia išlikusiose 
kaimo kultūros paveldo objektų sankaupos vietose – istorinio kraštovaizdžio arealuose. Kultūros 
paveldas saugotinas įveiklinant ir pritaikant kultūros paveldo objektus, skatinant tradicijų tęstinumą, 
plėtojant paveldo išsaugojimui reikalingą infrastruktūrą, o socialinis gyvybingumas ir ekonominis 
naudingumas turi būti skatinami per infrastruktūros tinklų vystymą. Kraštovaizdžio erdvės struktūra 
neatskiriama nuo joje vykstančios ir ją formuojančios veiklos. Išsaugoti gyvą istorinį kraštovaizdį galima 
tik stiprinant tradicines vietos bendruomenes, saugant nematerialųjį kultūros paveldą, gaivinant 
senuosius verslus ir amatus. Tik autentiškame kultūriniame kraštovaizdyje gali būti sėkmingai 
puoselėjama gyvoji etninė kultūra. Kultūrinių kraštovaizdžių apsauga gali prisidėti prie šiuolaikinių 
tausojamojo žemės naudojimo būdų ir išsaugoti arba papildyti natūralias kraštovaizdžio vertybes. 
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Gyvuojantys tradiciniai žemės naudojimo būdai palaiko daugelio pasaulio regionų biologinę įvairovę. 
Todėl tradicinių kultūrinių kraštovaizdžių apsauga prisideda prie biologinės įvairovės palaikymo. I-osios 
alternatyvos atveju tikėtinos teigiamos (+) pasekmės kultūros paveldo (KP) išsaugojimui bei gyvybingų 
kaimo vietovių išlaikymui, teikiant paramą įvairioms bendruomenių iniciatyvoms, kurios susijusios su 
paveldo išsaugojimu bei naudojamos kultūros paslaugoms teikti. II-osios alternatyvos atveju taikant 
partnerysčių principą tikėtina, kad tikslus įgyvendinti bus lengviau, todėl pasekmės vertinamos kaip 
reikšmingai teigiamos (++). 

NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI (ATSINAUJINANTYS IR 
NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės abiejų alternatyvų 
atveju (0). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | 
Nenumatomos nei teigiamos nei neigiamos pasekmės (0) abiejų alternatyvų atveju. 

2b TIKSLAS | Sukurti prielaidas ir fizines sąlygas dirvožemio gyvybingumui palaikyti ir atsistatyti 
pažeistose teritorijose. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

Dirvožemio gyvybingumo palaikymas ir atkūrimas yra nurodytas kaip vienas iš tikslų Lietuvos agrarinės 
ekonomikos instituto parengtoje strategijoje “Tvarus Lietuvos žemės ūkis – gyvybingam kaimui”

185
, 

todėl nenumatomi reikšmingi skirtumai tarp alternatyvų. 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) pasekmės DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Viena iš problemų, siejanti inžinerinę infrastruktūrą su dirvožemio 
tausojimu, yra didėjantis nelaidžių dangų kiekis, kuris įrengiant kelius ir aikšteles vis didėja. Dėl to daug 
vandens į dirvožemį nesusigeria, kyla potvyniai, formuojasi nuošliaužos ir kt. Vykdant dirvožemio 
gyvybingumo atstatymo darbus, galimai ne taip sparčiai bus vykdoma inžinerinės infrastruktūros 
plėtra. Atkuriant dirvožemį galimai bus diegiamos modernios melioracijos sistemos, kurios padėtų 
užtikrinti tinkamą dirvožemio būklę žemės ūkiui. Šiuo metu valstybei nuosavybės teise priklausančių 
melioruotų žemių ir melioracijos statinių būklė yra prasta – nustatyta, kad 8 % melioruotos žemės ir 
vidutiniškai 40 % melioracinių statinių techniniu ir agrotechniniu požiūriu yra blogos būklės

186
. Lietuvos 

kaimo plėtros 2014–2020 m. programos lėšomis planuojamiems atlikti melioracijos darbams ketinama 
skirti vidutiniškai 10 mln. EUR į metus

187
. Numatomos mažo reikšmingumo tiek teigiamos, tiek 

neigiamos pasekmės agrarinėse teritorijose (+/-). 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Užtikrinant tvarų žemės ūkį gali pasireikšti 
trumpalaikės ir mažo reikšmingumo tiek teigiamos, tiek neigiamos (+/-) pasekmės FI / EG. Šios 
pasekmės labiausiai pasireikš vietiniu lygmeniu, kadangi ūkininkams pereiti prie dirvožemį 
tausojančios veiklos, taikant atitinkamas aplinkosaugos priemones, gali prireikti papildomų investicijų. 
Tačiau, numatoma ilgalaikė ir netiesioginė nauda – dirvožemio derlingumą užtikrinančių savybių 
apsauga nulems žemės ūkio našumą ateityje. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ)| Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) ŽSG. 

                                                           

185
 Strategija Iki 2030 metų: Tvarus Lietuvos Žemės Ūkis – Gyvybingam Kaimui. Lietuvos Agrarinės Ekonomikos 

institutas, 2017 m. 
186

 Melioracijos programa 2018–2020 m. 3 psl. žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 21 d. 
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 Melioracijos programos 2018– 2020 m. 1 priedas, 4 psl. žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 21 d. 
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UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) UA. 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Dirvožemio degradacijos laipsnį 
lemia dirvožemio savybės ir dirvožemį formuojantys veiksniai, pavyzdžiui, klimatas, žemės naudojimas 
ar dirvožemio tvarkymas. Dirvožemio degradacijai turi poveikio kai kurios ūkininkavimo sistemos ir 
ūkininkavimo praktika – jos gali padėti labiau apsaugoti ir išsaugoti dirvos išteklius ar juos nualinti. 
Vyrauja keli dirvų degradacijos procesai. Tai – organinės medžiagos mažėjimas, suslėgimas, 
rūgštėjimas, erozija, užterštumas, bioįvairovės mažėjimas. Skaičiuojama, kad dabar Lietuvoje yra 19 % 
eroduotų žemės ūkio naudmenų, iš jų net 61 % sudaro vidutiniškai eroduoti dirvožemiai. Siekiant 
sumažinti erozijos daromą žalą ir sukurti jai atsparų dirvožemį, rekomenduojama taikyti įvairias 
agrotechnines priemones, pvz., šlaitus įsėti daugiamečiais žolynais, taikyti priešerozines sėjomainas, 
atsisakyti juodojo pūdymo ir kt. Kitiems dirvožemio degradacijos procesams sumažinti taip turi būti 
taikomos įvairios agrotechninės priemonės bei nauji inžineriniai sprendimai žemių melioracinei būklei 
pagerinti. Dėl tvaraus žemės ūkio dirvožemio degradacija, ypač dirvos erozija ir nuošliaužos, labai 
sumažėja, dėl to dažnai padidėja derlius. Be to, sumažėjus dirvožemio ir maistingųjų medžiagų 
nuostoliams, greičiau yrant pesticidams ir pagreitėjus adsorbcijai (dėl didesnio organinių medžiagų 
kiekio ir biologinio aktyvumo), pagerėja vandens kokybė. Naudojant mažiau mechanizmų ir susikaupus 
daugiau organinės anglies, sumažėja išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekis. Taikant tvaraus žemės 
ūkio praktiką, Europos dirvožemis kasmet galėtų sulaikyti (izoliuoti) 50–100 milijonų tonų anglies, o tai 
atitinka 70–130 milijonų automobilių išmetamų teršalų

188
. I-oji alternatyva numato, kad siekiant 

išlaikyti natūralius teritorijos gamybinius pajėgumus, patenkinamą aplinkos komponentų būklę, ir 
minimalias biologinės įvairovės raiškos galimybes, būtinas esamo ūkinio naudojimo ekstensyvinimas. 
Numatomas aktyvus gamtinio karkaso komponentų formavimas ekologiniu požiūriu jautriausiose 
agrarinio kraštovaizdžio vietose. Taip būtų sukuriamos realios prielaidos žemės ūkio naudmenų 
našumo ir agrarinio kraštovaizdžio ekologinio stabilumo atstatymui ir išlaikymui. II-oji alternatyva 
numato intensyviai naudojamose žemės ūkio teritorijose išlaikyti dabartinį bioprodukcinės gamybos 
teritorijų naudojimo intensyvumą, o geoekologiniu požiūriu jautriausiose teritorijose intensyviai 
formuoti gamtinį karkasą. Pastarąją veiklą derinti su gerosios žemės ūkio praktikos priemonėmis. 
Abiejose alternatyvos yra numatyti sprendiniai, kurie padėtų sukurti prielaidas dirvožemio 
gyvybingumui palaikyti ir atsistatyti, tačiau I-osios alternatyvos atveju siūlomas intensyvios žemės ūkio 
veiklos ekstensyvinimas, todėl tai sudaro geresnes sąlygas dirvožemio degradacijos stabdymui. Antros 
alternatyvos atveju numatyta taikyti gerąsias žemės ūkio praktikos priemones, kas labai padėtų atkurti 
ir palaikyti dirvožemio gyvybingumą. Tačiau gerųjų žemės ūkio priemonių taikymas žemės ūkio veikloje 
labiau priklauso nuo žinių ir ūkininkų siekio dirbti tvariai ir efektyviai, todėl gali būti taikomas abiejų 
alternatyvų atveju. Atsižvelgiant į tai, kad I-oji alternatyva, be kitų priemonių, siūlo žemės ūkio veiklos 
ekstensyvinimą dirvožemio savybėms pagerinti pasekmės gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) 
komponentams vertinamos, kaip reikšmingos teigiamas ilgalaikis (++), o II-osios alternatyvos atveju, 
kaip teigiamas ilgalaikis (+). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | 
Dirvožemiai yra glaudžiai susiję su: klimatu (per vandens ir anglies ciklą, šiltnamio dujų emisiją); 
vandens apytaka (dirvožemiai yra pasaulinio hidrologinio ciklo filtracinė ir apsauginė sistema. Apie 60 
% gėlo vandens yra „žalias“ vanduo, laikomas dirvožemyje ir prieinamas augalams), biologine apytaka 
(maisto medžiagos atpalaiduojamos dūlant ar fiksuojamos iš oro, naudojamos pakartotinai, 
neutralizuojami toksinai) ir erozija (dirvožemio dangos netektis skatina dirvožemio funkcijų praradimą, 
vandens telkinių nepageidaujamą sudrumstimą ir uždumblėjimą). Tausojant dirvožemį ir mažinant jo 
degradacijos procesus išsaugomas jo gebėjimas sugerti vandenį, kas sumažina nuotėkį bei eroziją, taip 
pat padeda sukaupti ir išlaikyti didesnį organinių medžiagų kiekį jame, kas lemia geresnes sąlygas 
visiems aplinkos komponentams. Abiem alternatyvų atvejais tikimasi reikšmingų ilgalaikių teigiamų 
(++) pasekmių visiems aplinkos komponentams, kadangi bus sumažinti neigiami dirvožemio struktūros 
ir sudėties pokyčiai, lemiantys požeminių ir paviršinių vandens telkinių taršą, biologinės įvairovės 
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 European Soil Data Center, žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 21 d., https://esdac.jrc.ec.europa.eu. 
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nykimą bei bus sukurtos sąlygos dirvožemio derlingumą užtikrinančių savybių apsaugai. 

2c  TIKSLAS | Užtikrinti žemės ūkio resursų apsaugą, kurti ekologišką ir ekonomišką žemės ūkio sistemą, 
suformuojant prielaidas stipriai agrariškai degraduotų teritorijų biologinės įvairovės atsistatymui, 
išskirtinės vertės agrarinių teritorijų kraštovaizdžio identifikavimui, palaikymui, puoselėjimui ir 
eksponavimui. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

LR BP esamos būklės analizėje nurodoma, jog palankiausios sąlygos žemės ūkio gamybai vystyti yra 
Vidurio Lietuvos rajonuose, kuriuose vyrauja geros ir labai geros ūkinės vertės 45,1–50,0 balų (iš šimto 
balų) dirvožemiai. Čia labai geros ūkinės vertės dirvožemiai atitinka jų įsisavinimo laipsnį, kur žemės 
ūkio naudmenos sudaro 65–78 % nuo bendro rajono ploto. 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV abiejų 
alternatyvų atveju. 

DR (DARBO RINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) DR abiejų alternatyvų atveju.  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Viena iš problemų, siejanti inžinerinę infrastruktūra su biologinės įvairovės 
atstatymu yra yra didėjantis nelaidžių dangų kiekis, kuris įrengiant kelius ir aikšteles vis didėja. Dėl to 
daug vandens į dirvožemį nesusigeria, kyla potvyniai, formuojasi nuošliaužos ir kt. Vykdant dirvožemio 
gyvybingumo atstatymo darbus, galimai bus keičiama ar pristabdoma inžinerinės infrastruktūros 
plėtra. Ši problema aktualesnė miestams, todėl I-ojoje alternatyvoje nenumatomos reikšmingos 
pasekmės agrarinėms teritorijoms (0). Žemės ūkio resursų apsauga nesiskiria tarp alternatyvų, todėl II-
ojoje alternatyvoje nenumatomos reikšmingos pasekmės (0). 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | I-ojoje alternatyvoje, atsižvelgiant į 
funkcinius prioritetus, žemės ūkio veikla šiaurės ir vidurio Lietuvoje yra ekstensyvinama, lyginant su 
esama situacija, nors tai yra derlingiausias dirvožemis Lietuvoje. Taip pat atsisakoma galimai 
papildomas pajamas užtikrinančios rekreacijos, kaip intensyviai agrariškai naudojamose teritorijose 
dalyje mažai perspektyvios ekonominės veiklos rūšies. Numatomos ilgalaikės mažo reikšmingumo 
neigiamos pasekmės (-) FI / EG. II-ojoje alternatyvoje dėl intensyvaus ūkio daromos žalos dirvožemiui ir 
siekiant išlaikyti dirvožemio gamybinį potencialą, gerą aplinkos komponentų ekologinę būklę bei 
suformuoti palankias sąlygas biologinės įvairovės raiškai, būtų reikalingas intensyvus ekologinio 
kompensavimo sistemos (gamtinio karkaso) tinklo formavimas geoekologiniu požiūriu jautriausiose 
agroekosistemų vietose, pastarąsias veiklas derinant su gerosios žemės ūkio praktikos priemonėmis. 
Tai pareikalautų papildomų finansinių išteklių trumpuoju laikotarpiu. Intensyvios agrarinės veiklos 
teritorijose vystomos papildomas pajamas užtikrinančios įvairios rekreacinės veiklos rūšys, kas skatintų 
vietos verslų kūrimą ir atneštų ilgalaikę ekonominę naudą. Sėkmingai atstačius stipriai agrariškai 
degraduotų teritorijų biologinę įvairovę investicijų poreikis sumažėtų ir būtų galima kitomis 
priemonėmis vykdyti priežiūrą ir toliau skatinti rekreaciją. II-ojoje alternatyvoje numatomos ilgalaikės 
mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) FI / EG.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Tiesioginių pasekmių ŽSG nenumatoma (0), galimos 
netiesioginės pasekmės per aplinkos komponentų kokybę, kurios įvertinamos aplinkos komponentų 
vertinime žemiau. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) UA. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Koncepcijos sprendiniuose 
numatyta Lietuvos teritorijos dalių vystymo kryptys (tausojančio, palaikomojo ir plėtojamojo tipo) 
glaudžiai susijusios su esamu ir planuojamu teritorijos dalies apsaugos ir naudojimo režimu. Tai turi 
užtikrinti, kad vystant tvarų žemės ūkį, veiklos būtų ekonomiškos ir tausojančios aplinką, dirvožemį. 
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Lietuvos agroekosistemos pagal jų žemės ūkio teritorijų našumą skirstomos į molingųjų žemumų, 
moreninių plynaukščių, moreninių aukštumų, smėlingųjų žemumų bei karstinio regiono, kuriose 
siūlomas skirtingas žemės ūkio intensyvumas, ūkininkavimo prioritetai, bei žemėnaudų dydžiai. Taip 
pat jautriausiose antropogeniniu požiūriu teritorijose siūloma keisti žemės ūkio paskirtį į miškų ūkio, 
didinti teritorijų ekologinį stabilumą atsisakant ariminės žemdirbystės, bei didinant daugiamečių pievų 
ir ganyklų plotus. Visose žemės ūkio teritorijose ūkininkauti taikant gerosios žemės ūkio praktikos 
priemones. Tokių sprendinių įgyvendinimas turėtų pagerinti dirvožemį, leistų ūkininkauti tvariai ir 
ekonomiškai. Pasekmės vertinamos teigiamai (+) visiems aplinkos (kraštovaizdžio) komponentams 
abiejų alternatyvų atveju. Didžioji dalis Lietuvos kraštovaizdžio susiformavo gamtinės ir kultūrinės 
aplinkos sąveikoje, todėl susiformavęs kultūrinis kraštovaizdis, turi būti saugomas, tvarkomas ir 
planuojamas neatsiejamai nuo kultūros paveldo. Siekiant geresnio skirtingų etnokultūrinių regionų 
etaloninio kraštovaizdžio vertės suvokimo, būtina tikslingai siekti išskirtinės vertės kultūrinio 
kraštovaizdžio arealų reprezentavimo, jiems būdingo ūkinio naudojimo režimo palaikymo, tradicinių 
konkretiems etnografiniams regionams įprastų kraštovaizdžio komponentų puoselėjimo ir išsaugojimo 
skatinant ne griežtą apsaugą, bet tikslingai nukreiptą ir sąmoningą naudojimą

189
. Koncepcijoje 

numatoma formuoti gamtiškai gyvybingą, estetišką, funkcionalų, užtikrinantį žemės ūkio veiklų 
tęstinumą ir aplinkos kokybės požiūriu palankias gyvenimo sąlygas kaimiškose vietovėse kraštovaizdį. 
Agrarinio kraštovaizdžio struktūra susideda iš žemėveikslių istorinių bruožų palaikymo, todėl labai 
svarbu identifikuoti išskirtinės vertės kraštovaizdžius, juos puoselėti ir eksponuoti. Numatomas 
teigiamas poveikis (+) kraštovaizdžiui ir paveldui (KP). Gamtiškai gyvybingo, estetiško ir funkcionalaus 
kraštovaizdžio formavimas yra neatsiejamas nuo natūralių buveinių ir biologinės įvairovės apsaugos, 
bei tausojančio išteklių naudojimo. Visos Europos Sąjungos šalys siekia stabdyti biologinės įvairovės 
nykimą, ekosistemų funkcijų blogėjimą ir jas atkurti tiek, kiek įmanoma. Kraštovaizdžio elementų 
išsaugojimo atveju ne tik žmogaus veikla bet ir nieko nedarymas gali lemti pastarųjų praradimą. 
Natūralios ir pusiau natūralios pievos ženkliai prisideda prie bioįvairovės gamtoje išsaugojimo, tačiau 
paliktos be priežiūros, veikiamos natūralizacijos procesų, pievos savaime apauga krūmais, kurie 
nepadeda išlikti pievų florai ir faunai

190
. Nacionalinės žemės tarnybos duomenimis šiuo metu Lietuvoje 

yra 50 760 ha apleistų žemių, kurios menkina ne tik agrarinio kraštovaizdžio estetinę vertę, bet ir 
prisideda prie biologinės įvairovės nykimo. Agrarinių teritorijų kraštovaizdžio identifikavimas, o ypač, 
puoselėjimas prisidės prie biologinės įvairovės, natūralių buveinių bei gamtinių išteklių išsaugojimo 
todėl numatomas teigiamas (+) poveikis NBBĮ ir ANGI. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS. 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | I-osios 
alternatyvos atveju, siekiant išlaikyti esamą aplinkos komponentų būklę ekstensyvinant esamą ūkinį 
naudojimą, tikėtina, kad trumpuoju periodu aplinkos komponentams reikšmingo poveikio nebus, 
tačiau ilguoju periodu, dalį dirbamos žemės konvertavus į daugiamečių augalų (pievų, ganyklų) 
ekosistemas, galimas teigiamas poveikis visiems aplinkos komponentams (0/+). II-osios alternatyvos 
atveju tikėtinas reikšmingas teigiamas poveikis visiems aplinkos komponentams, kadangi kuo 
aukštesnis geoekologinis teritorijos potencialas, tuo didesnis kraštovaizdžio stabilumas ir galimybės 
apsivalyti nuo teršiančių medžiagų (++). 

3a TIKSLAS | Didinti esamą natūralių teritorijų bioprodukcinį potencialą. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) DR.  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Bioprodukcinio potencialo išsaugojimui gali 
kilti poreikis sumažinti agrarinės, žuvininkystės, medžioklės ir kitų veiklų apimtis konkrečioje 
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 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Koncepcijos rengimo stadija, 2019-08-05,15 pusl., žiūrėta 2019-08-16 

190
 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Gerosios žemės ūkio praktikos kodeksas, 13 psl., žiūrėta 2019-08-16 
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teritorijoje. Ilgalaikėje perspektyvoje iš atstatyto bioprodukcinio potencialo galimai bus gaunama 
didesnė ekonominė nauda. Numatomos tiek teigiamos, tiek neigiamos mažo reikšmingumo pasekmės 
(+/-) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) ŽSG. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) UA. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Kraštovaizdžio biokomponentai 
(augalija, grybija, gyvūnija) kraštovaizdyje išsidėsto ne chaotiškai, o priklausomai nuo jų egzistenciją 
determinuojančių veiksnių – gamtinių (klimatinių, edafinių, topografinių, biotinių) ir antropogeninių 
sudedamųjų. Visi šie veiksniai tuo pačiu metu yra ir kraštovaizdžio komponentai – gamtiniai: pažemio 
oras, paviršinės uolienos, reljefas, gyvieji organizmai, ir antropogeniniai: statiniai, inžineriniai 
įrenginiai, žemės naudmenos. Šie veiksniai, susiję erdviniais ir funkciniais ryšiais – pakitus vienam 
komponentui, atitinkamai keičiasi ir kiti. Didesnis kraštovaizdžio natūralumas ir reprezentatyvumas 
(pievų, miško, krūmynų, šlapynių įvairovė) padeda kraštovaizdžiui apsisaugoti nuo žalingų gamtai 
procesų (erozijos, dirvožemio dehumifikacijos, rūgštėjimo, vandens telkinių eutrofikacijos) ir 
subnatūralius autoreguliacinius pajėgumus, išsaugoti gamtinių išteklių kiekybę ir kokybę. Formuojant 
ekologiškai tvarų santykinai natūralų kraštovaizdį ir sudarant sąlygas biologinės įvairovės raiškai 
koncepcijos sprendiniuose numatyta Lietuvos teritorijos dalių vystymo kryptys (tausojančio, 
palaikomojo ir plėtojamojo tipo) glaudžiai susijusios su esamu ir planuojamu teritorijos dalies 
apsaugos ir naudojimo režimu. Pietrytinė LR teritorijos dalis ir vakarinė teritorijos dalis (Žemaičių 
aukštumų arealas) numatoma kaip tausojančio tipo, kurioje, atsižvelgiant į vyraujantį vaizdingą, 
gamtiniu-kultūriniu požiūriu patrauklų kraštovaizdį, numatomas žemės naudojimo intensyvumo 
mažinimas bei rekreacijos ir konservacijos svarbos didinimą. Palaikomojo tipo arealai lokalizuoti 
teritorijos dalyse esančiose tarp kalvotų aukštumų ir lygumų, kuriose orientuojamasi į tausojamojo 
pobūdžio ūkines veiklas, pagal galimybes derinant jas su rekreacija ir konservaciją. Plėtojamojo tipo 
arealai apima aktyviausiai naudojamą teritorijos dalį (Šiaurės, vidurio ir pietvakarių Lietuva), kuri ir 
perspektyvoje, vystoma kaip intensyvaus naudojimo arealas, išlaikant ekologinį stabilumą, didinant 
gamtinio karkaso sistemos dalių geoekologinį potencialą. Teritorijų ekologinis-kompensacinis 
potencialas gali būti didinamas stiprinant vidines miškų kompensacines funkcijas bei didinant miškų 
plotus. Dabartinis Lietuvos miškingumas siekia 33,5 %. Sprendiniuose nustatyta, kad būtina siekti 
padidinti LR teritorijos bendrą miškingumą iki 38–42 %. Sprendiniuose numatyta miškingumo didinimą 
diferencijuoti atsižvelgiant į kraštovaizdžio morfologinių rajonų gamtinio pagrindo, ūkinio naudojimo 
pobūdį ir intensyvumą, ekologinės rizikos laipsnį, tam, kad siektinas bendras rezultatas suteiktų 
apčiuopiamą ekologinę naudą intensyviai agrariškai įsąvintose teritorijose ir neblogintų kraštovaizdžio 
vaizdingumo miškingose kalvotose teritorijose. Toks sprendinių įgyvendinimas turėtų teigiamai veikti 
tradicinį kraštovaizdį, kultūros paveldą, didinti esamą natūralių teritorijų bioprodukcinį potencialą. 
Numatomos teigiamos pasekmės (+) gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) komponentams (KP, NBBĮ, 
ANGI). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | 
Prastėjantis natūralių teritorijų bioprodukcinis potencialas neigiamai veikia biologinę įvairovę ir didina 
aplinkos pažeidžiamumą dėl klimato kaitos ir stichinių nelaimių. Jis taip pat spartina dirvožemio 
degradaciją, dirvožemio erozijos dėl vandens kelia pavojų dirvožemio funkcijoms ir gėlo vandens 
kokybei. Todėl esamas natūralių teritorijų bioprodukcinio potencialo išsaugojimas ir didinimas turės 
ilgalaikių teigiamų (+) pasekmių visiems aplinkos komponentams abiejų alternatyvų atveju. 

3b TIKSLAS | Užtikrinti ekonomiškai ir aplinkosauginiu požiūriu pagrįstą žemės gelmių naudojimą ir jų 
apsaugą. Saugoti žemės gelmes bei paviršinius vandenis nuo taršos cheminėmis bei organinėmis 
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medžiagomis.  

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI / EKONOMINĖ GEROVĖ) | 2016 m. išgauta kietųjų naudingųjų iškasenų 
– 13,8 mln. m

3
 (apie 0,48 % išžvalgytų išteklių), naftos – 68 tūkst. m

3
 (apie 0,85 % išžvalgytų išteklių), 

gėlo požeminio vandens – 0,386 mln. m
3
 /p (apie 10,4 % išžvalgytų išteklių)

191
. Nors kai kurios detaliai 

išžvalgytos vertingos naudingosios iškasenos (pvz., anhidritas) iki šiol neišgaunamos ir nenaudojamos 
kaip vietinė žaliava, analogiška žaliava vis tiek yra importuojama

192
. Potencialiai, atsižvelgiant į teisinius 

apribojimus, gavybą būtų galima vykdyti apie 23 % detaliai išžvalgytų kietųjų naudingųjų iškasenų 
telkinių

193
 ir numatoma galima nauda iš žemės gelmių išteklių gavybos. Numatomos mažo 

reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) ŽSG. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) UA. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Didesnis išteklių naudojimo 
efektyvumas yra pagrindas siekiant išlaikyti socialinę-ekonominę pažangą ribotų išteklių ir ekosistemų 
pajėgumo pasaulyje. Didesnis efektyvumas yra tik rodiklis, kad gaunami rezultatai yra geresni 
palyginus su sunaudotais ištekliais ir išskirtu teršalų kiekiu. Be išteklių naudojimo ir ekonominio 
našumo santykio vertinimo taip pat svarbu įvertinti, ar poveikis aplinkai dėl išteklių naudojimo 
visuomenės poreikiams mažėja. Išteklių naudojimo efektyvumas reiškia „kaip nuveikti daugiau turint 
mažiau“. Mintis apima visuomenės poreikių įtaką aplinkai (plačiąja prasme per išteklių išgavimą, 
teršalų emisijas ir neigiamą poveikį ekosistemoms) ir tuo gaunamą naudą (didesnis ekonominis 
našumas arba geresni gyvenimo standartai). Koncepcijoje išteklių įsisavinimas grindžiamas tvariu ir 
atsakingu, subalansuotu žemės gelmių potencialo ir įvairių išteklių naudojimo planavimu. Lietuvoje yra 
išskirtinės sąlygos hidrogeoterminiams ištekliams eksploatuoti, taip keičiant įprastinius vis 
brangstančius iškastinius energijos šaltinius ir švelninant negatyvius ekologinius padarinius. 
Geoterminiai ištekliai svarbūs ne tik tiesioginiam šilumos tiekimui. Jie gali būti kompleksiškai 
naudojami ir kitose ūkio šakose. Geoterminių sluoksnių požeminis vanduo pasižymi unikaliomis 
cheminės sudėties savybėmis ir gali būti naudojamas balneologijoje. Tokių geoterminių-balneologinių 
išteklių yra Neringoje, Palangoje, kai kuriuose kituose Lietuvos rajonuose

194
. Toks geoterminių išteklių 

naudojimas padidintų teritorijų rekreacinį potencialą, sudaro galimybes papildomoms ekonominėms 
veikloms. Vertinant CO2 saugojimą žemės gelmėse numatoma aukšta pavojaus rizika, neproporcinga 
gaunamai naudai. Didžioji dalis Europos valstybių jau yra priėmusios teisinius sprendimus, 
draudžiančius CO2 saugojimą po žeme, vos keletas jų leidžia tai daryti žemės gelmėse po jūra. Bendros 
galimos CO2geologinio saugojimo rizikos, yra: nuotėkis į aplinką, uolienų ir žemės paviršiaus judėjimo 
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 Sweco Lietuva UAB, Lietuvos Respublikos bendrasis planas, esamos būklės analizė. Žemės gelmių ištekliai. 32 psl. 

žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 6 d. http://www.bendrasisplanas.lt/wp-content/uploads/2018/08/Zemes-gelmiu-
istekliai.pdf 
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 ibid. 
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 Sweco Lietuva UAB, Lietuvos Respublikos bendrasis planas, esamos būklės analizė. Žemės gelmių ištekliai. 
194

 Saulius Šliaupa. Lietuvos hidrogeoterminiai ištekliai, 2009 

http://www.lgeos.lt/images/stories/geologijos_akiraciai/2009_03_04/11-19p.pdf 
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galimybė, geologinis-geocheminis pavojus, ploto seismingumas, druskingų vandeningų sluoksnių 
patekimas į gėlą požeminį vandenį, kitos rizikos. taip pat svarus argumentas atsisakyti CO2 saugojimo 
žemės gelmėse yra galima neigiama įtaka giluminės geotermijos energijos naudojimo vystymui 
Lietuvoje

195
. Tikėtina, kad tikslo ekonomiškai ir aplinkosauginiu požiūriu pagrįstą žemės gelmių 

naudojimą ir jų apsaugą įgyvendinimo užtikrinimas bus siejamas su taupiai išteklius naudojančia ir 
klimato kaitos poveikiui atsparia ekonomika, gamtinių išteklių ir ekosistemų apsauga, tvariu valdymu 
bei žaliavų tiekimu ir tai nedarys neigiamo poveikio aplinkai. Numatomas teigiamas poveikis (+) 
gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) komponentams (KP, NBBĮ, ANGI). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Efektyvus 
žemės gelmių išteklių naudojimas išsaugo šių išteklių vertę ekonomikoje kuo ilgiau, taip mažėja atliekų 
kiekis, padaroma mažesnė žala aplinkos komponentams. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad Kuršių marios 
(tarpiniai vandenys), Baltijos jūros priekrantė, apie 51 % Lietuvos upių ir apie 40 % ežerų vandens 
telkinių neatitinka geros vandens būklės reikalavimų dėl pasklidosios ir sutelktosios taršos, taršos 
prevencijos priemonės iš žemės ūkio ir urbanizuotų teritorijų turės teigiamų reikšmingų ilgalaikių 
pasekmių visiems aplinkos komponentams abiejų alternatyvų atveju (++).  

3c TIKSLAS | Išlaikyti ir didinti miškų ekosistemų biologinę įvairovę, bei ekologinį-kompensacinį 
potencialą. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI / EKONOMINĖ GEROVĖ) | Miškingumo didinimas (koncepcijoje 
numatyta miškingumą padidinti iki 38–42 %), miško biologinės įvairovės gausinimas ir kitos priemonės, 
padedančios stiprinti ekologinį-kompensacinį potencialą, galimai sumažintų kirtimų dalį. Tai atitiktų 
vieną iš JT darnaus vystymosi tikslų – skatinti visų rūšių miškų darnaus valdymo įgyvendinimą, stabdyti 
miškų kirtimą, atkurti išnykusius miškus ir labai padidinti miškų želdinimą pasauliniu lygiu

196
. Tačiau 

visiškai sustabdyti miškų kirtimą sukeltų ekonominių problemų. Naudingiausia būtų, jei ekonomiškai 
vertingiausia, tačiau biologiškai mažiau vertinga mediena būtų iškertama, o biologiškai vertingi 
medžiai būtų paliekami

197
. Numatomos mažo reikšmingumo neigiamos pasekmės (-) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Bendrai vertinant abiejose koncepcijos alternatyvose 
numatomas gamtinių struktūrų gausinimas ir gerinimas turi netiesiogines ilgalaikes teigiamas 
pasekmes (+) ŽSG, kadangi aplinkos (tiek artimos tiek bendrai šalies) ekologinė būklė yra susijusi su 
oro, vandens ir kitų aplinkos komponentų kokybe, bei jų įtaka žmonių sveikatai.  

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) UA. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Miškų ekosistemų biologinės 
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 LR Aplinkos Ministerija, žiūrėta 2019-08-21, https://sc.bns.lt/view/item/268623  
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 Kurk Lietuvai. Darnaus Vystymosi Tikslų rekomendacijų rinkinys. 2019 m. 
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 Prof. dr. G. Brazaitis. Principiniai gamtotvarkinių – ūkinių priemonių vykdymo aspektai svarbos miško buveinėse. 

2019 m. 
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įvairovės bei ekologinio kompensacinio potencialo didinimas siejamas su racionaliu miškų išteklių 
naudojimu. Tolydus miškuose generuojamų bioprodukcinių išteklių naudojimas sudarys prielaidas 
biologinės įvairovės gausinimui, miško kaip ekologinio ir rekreacinio veiksnio funkcijų stiprinimui. 
Miško biologinė įvairovė gausinama ir ekologinis kompensacinis potencialas stiprinamas formuojant 
įvairiarūšius, įvairiaamžius medynus, taikant įvairias miško ūkines ir apsaugos priemones, miškus 
atkuriant genetiniu ekologiniu pagrindu selekciškai vertinga ir kokybiška miško dauginamąja medžiaga. 
Sprendiniuose numatytos priemonės, tokios kaip medynų struktūros formavimas, miško kaip 
daugiatikslio objekto teritorinis funkcijų diferencijavimas, miško naudojimo pobūdžio bei intensyvumo 
ekonominis pagrindimas, įvertinant jo teikiamas ekosistemines paslaugas, turės teigiamų ilgalaikių 
reikšmingų (+) pasekmių kraštovaizdžiui, paveldui ir biologinės įvairovės gausinimui. Sprendinys 
numatantis palaipsniui pereiti iš plynų kirtimų į atvejinius ir atrankinius, gali turėti neigiamų pasekmių 
tiek miškų ekosistemų biologinei įvairovei, tiek kraštovaizdžiui. Visai atsisakant plynųjų kirtimų, kai 
kuriose augavietėse, (ypač smėlynų) gali vykti nepageidaujama rūšių kaita. Šviesamėges, šioms 
augavietėms būdingas rūšis išstumia pavėsį pakenčiančios augalų rūšys. Pvz., sausų augaviečių 
pušynus gali pakeisti skurdūs, žemo boniteto eglynai. Našių, atitinkančių augaviečių sąlygas medynų 
praradimas neigiamai (-) veiktų ne tik biologinę įvairovę, miško rekreacinį potencialą, medienos 
gavybą, bet ir nusistovėjusį tradicinį kraštovaizdį. Miškų ekologinis-kompensacinis potencialas 
didinamas ne tik stiprinant vidines miškų kompensacines funkcijas, bet ir didinant miškų plotus. 
Dabartinis Lietuvos miškingumas siekia 33,5 %. Sprendiniuose nustatyta, kad būtina siekti padidinti LR 
teritorijos bendrą miškingumą iki 38–42 %. Nuo 2005 m. iki 2017 m. miškingumas padidėjo 1,5 %. Nuo 
2010 iki 2016 m. buvo įveista 24 tūkst. ha miško dirbamose žemėse (Aplinkos ministerija, JT darnaus 
vystymosi rodikliai ir Lietuva). Užsibrėžtas tikslas pasiekti 42 % šalies miškingumą gali būti sunkiai 
įgyvendinamas. Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje, Nacionalinėje darnaus vystymosi 
strategijoje, Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programoje numatyta, kad 
šalies miškingumas iki 2020 m. turi būti ne mažesnis kaip 35 %. Šis rodiklis iki šiandien nepasiektas, 
tačiau miškingumui didinti yra galimybių. Siekiant didinti miškų plotą, būtinas spartesnis laisvos 
valstybinės žemės fondo žemės perdavimas naujiems miškams įveisti, sudarytos prielaidos apželdinti 
didesnio našumo žemes. Tai padidintų mažai miškingų regionų ekologinį stabilumą, formuotų gamtinį 
karkasą agrarinėse, ekologiniu požiūriu nestabiliose teritorijose, gausintų biologinę įvairovę. 
Miškingumas taip pat didėja apleistas žemės ūkio naudmenas apskaitant mišku. Sprendiniuose 
numatyta miškingumo didinimą diferencijuoti atsižvelgiant į kraštovaizdžio morfologinių rajonų 
gamtinio pagrindo, ūkinio naudojimo pobūdį ir intensyvumą, ekologinės rizikos laipsnį, tam, kad 
siektinas bendras rezultatas suteiktų apčiuopiamą ekologinę naudą intensyviai agrariškai įsąvintose 
teritorijose ir neblogintų kraštovaizdžio vaizdingumo miškingose kalvotose teritorijose. Toks 
sprendinys turės teigiamas ilgalaikes reikšmingas pasekmes (+) gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) 
komponentams. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Nuo 2007 
m tiek dėl sumažėjusių kitų sektorių emisijų, tiek dėl išaugusios žemės naudojimo paskirties keitimo ir 
miškininkystės sektoriaus ŠESD absorbcijų, vidutiniškai pusė visų Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijų gali būti absorbuota miškų ir kitų žemės naudmenų biomasėje. Išlaikant esamą ar 
didinant miškų ekosistemų potencialą, tikimasi ilgalaikių reikšmingų teigiamų pasekmių abiejų 
alternatyvų atvejais ne tik klimato kaitos švelninimo srityje, bet ir kitiems aplinkos komponentams 
(++). 

3d TIKSLAS | Siekti efektyvaus gamtinių teritorijų rekreacinio potencialo naudojimo, nesudarant prielaidų 
jų kokybės blogėjimui. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV abiejų 
alternatyvų atveju. 

DR (DARBO RINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) DR abiejų alternatyvų atveju. 
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IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) IA abiejų alternatyvų atveju. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Abiejų alternatyvų atveju pietrytinė LR 
teritorijos dalis ir vakarinė teritorijos dalis (Žemaičių aukštumų arealas) numatoma kaip konversinio 
tipo, kurioje, atsižvelgiant į vyraujantį vaizdingą, gamtiniu-kultūriniu požiūriu atraktyvų kraštovaizdį, 
numatomas žemės naudojimo intensyvumo mažinimas perorientuojant į ekstensyvų ūkį bei 
rekreacijos ir konservacijos svarbos didinimą. I-ojoje alternatyvoje intensyvios agrarinės veiklos 
teritorijose bus atsisakoma galimai papildomas pajamas užtikrinančios rekreacijos, kaip nepagrindinės 
ir mažai perspektyvios ekonominės veiklos rūšies. šios prielaidos būtų sukurtos tik skatinant ir vystant 
pagrindinę ekonominę veiklą papildančias įvairaus pobūdžio rekreacines veiklas

198
. Dėl šios priežasties 

numatomos mažai reikšmingos neigiamos pasekmės (-) FI / EG. II-ojoje alternatyvoje dėl intensyvaus 
ūkio daromos žalos dirvožemiui ir siekiant išlaikyti dirvožemio gamybinį potencialą, gerą aplinkos 
komponentų ekologinę būklę bei suformuoti palankias sąlygas biologinės įvairovės raiškai, būtų 
reikalingas intensyvus ekologinio kompensavimo sistemos (gamtinio karkaso) tinklo formavimas 
geoekologiniu požiūriu jautriausiose agroekosistemų vietose, pastarąsias veiklas derinant su gerosios 
žemės ūkio praktikos priemonėmis. Tai pareikalautų papildomų finansinių išteklių trumpuoju 
laikotarpiu. Intensyvios agrarinės veiklos teritorijose vystomos papildomas pajamas užtikrinančios 
įvairios rekreacinės veiklos rūšys, kas skatintų vietos verslų kūrimą ir atneštų ilgalaikę ekonominę 
naudą. Sėkmingai atstačius stipriai agrariškai degraduotų teritorijų biologinę įvairovę investicijų 
poreikis sumažėtų, būtų galima kitomis priemonėmis vykdyti priežiūrą ir skatinti rekreaciją. 
Numatomos ilgalaikės mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Koncepcijoje numatoma sudaryti galimybę gyventojams 
efektyviai naudoti rekreacinio potencialo gamtines teritorijas turės teigiamas pasekmes (+) ŽSG, 
kadangi gamtinės teritorijos pasižymi aukšta aplinkos (ypač oro ir vandens) kokybe, teigiamai 
veikiančia žmonių sveikatą, o gamtinės aplinkos natūralumas prisideda prie pažinimo ir rekreacinių 
poreikių tenkinimo. Nuostata taikoma abiejų koncepcijos alternatyvų atvejais.  

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) UA. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Teritorijos pasižyminčios 
rekreaciniais ištekliais paprastai yra gamtiškai vertingos ir saugomos. Beveik visi labiausiai lankomi 
objektai Lietuvoje yra saugomose teritorijose. Jos kasmet vis labiau lankomos, didėja ir jų apkrova. 
Labiausiai poilsiautojų padaugėja vasaros sezono metu valstybiniuose parkuose, kuriuose saugomas 
pajūrio ir ežeringas kraštovaizdis. Didelės rekreacinės apkrovos neigiamai veikia ne tik biologinę 
įvairovę, buveines, bet ir kraštovaizdį ar paveldo vertybes. Rekreacinių teritorijų potencialo didinimas 
vystant rekreacinę infrastruktūrą kraštovaizdžiui, paveldui, bioįvairovei bei ištekliams gali turėti tiek 
teigiamą, tiek neigiamą poveikį. Vystant rekreacinę infrastruktūra didėja atvykstančiųjų srautai, didėja 
teritorijų antropogeninė apkrova. Dėl intensyvėjančios rekreacinės veiklos miškuose, vandens telkinių 
pakrantėse didėja triukšmas, užterštumas buitinėmis ir kitomis atliekomis. Kitas intensyvėjančios 
rekreacinės veiklos padarinys – gyvūnų trikdymas jų veisimosi ar migracijos metu, natūralių buveinių 
sunaikinimas. Įrengiant rekreacinę infrastruktūrą galima reguliuoti poilsiautojų, turistų srautus, 
pritaikyti gamtines, kultūrines teritorijas lankymui, pažinimui nepažeidžiant kraštovaizdžio ir biologinės 
įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo vertybių. Stiprinant rekreaciniais ištekliais pasižyminčių teritorijų 
pasiekiamumą sudaromos sąlygos rekreacijai, pažintiniam turizmui vystyti, propaguojamos Lietuvos 
regionų etnokultūros tradicijos, plėtojamas aplinkosauginis švietimas ir kt. Numatomos tiek teigiamos, 
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tiek neigiamos pasekmės (+/-) KP ir ANGI ir neigiamos pasekmės (-) NBBĮ abiejų alternatyvų atveju. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Siekis 
efektyviai naudoti gamtinių teritorijų rekreacinį potencialą sudaro prielaidas išlaikyti gausinti gamtinių 
teritorijų, tinkamų rekreacijos paslaugoms tenkinti, kiekį. Šiuo požiūriu tikėtinas teigiamas poveikis 
aplinkos komponentams. Tačiau tik saikingai naudojami rekreaciniai ištekliai gali atsinaujinti ir teikti 
didžiausią naudą. Tuo tarpu kyla grėsmė, kad viršijus rekreacijai naudojamų gamtinių teritorijų 
naudojimo apkrovas bus padarytas neigiamas poveikis tiek pačioms gamtinėms teritorijoms, tiek ir 
atskiriems aplinkos komponentams. Dėl šių priežasčių galimas tiek teigiamas, tiek neigiamas poveikis 
aplinkos komponentams (+/-) abiejų alternatyvų atveju. 

4a TIKSLAS | Išsaugoti gerą jūros aplinkos būklę, siekiant užtikrinti turimų gamtinių išteklių kokybę. 
Biologiniu, aplinkos ir ekonominiu požiūriu tausiai, atsakingai bei efektyviai naudoti energetinius, 
gyvuosius jūros ir kitus gamtinius išteklius. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

Remiantis LR BP koncepcija, naftos ir kitų mineralinių išteklių žvalgybos darbai bei gavyba galima 
išskirtinėje ekonominėje zonoje ir teritorinėje jūroje (išskyrus jūros priekrantę), atlikus visas reikalingas 
telkinių žvalgybos, išteklių aprobavimo, poveikio aplinkai vertinimo procedūras. Taip pat bus teikiamas 
prioritetas atsinaujinančių energijos išteklių veiklų grupėms: atsinaujinančios energijos (vėjo, bangų, 
srovių ir kt.) gavybos parkų ir jų priklausinių įrengimui, inžinerinių sistemų maitinimo šaltinių statinių 
(transformatorinės ir kt.) ir kitos paskirties inžinerinių įrenginių statybai, energijos ir nuotolinio ryšio 
linijų tiesimui. Tai sukuria prielaidas ekonominei raidai. 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Dėl atsinaujinančios energijos (vėjo, bangų, srovių ir kt.) gavybos parkų ir 
jų priklausinių įrengimo, inžinerinių sistemų maitinimo šaltinių statinių (transformatorinės ir kt.) ir 
kitos paskirties inžinerinių įrenginių statybos, energijos ir nuotolinio ryšio linijų tiesimo, tikėtina, jog tai 
turės mažo reikšmingumo teigiamas pasekmes (+) inžinerinei aplinkai.  

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | 2016 m. buvo išgaunama apie 0,48 % 
išžvalgytų kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių. Potencialiai, atsižvelgiant į teisinius apribojimus, 
gavybą būtų galima vykdyti apie 23 % detaliai išžvalgytų kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių

199
. Greta 

išgaunamų ir neatsinaujinančių išteklių, darni AEI plėtra yra svarbi priemonė siekiant mažinti 
priklausomumą nuo importuojamo kuro. Remiantis Lietuvos Energijos strategija

200
, AEI plėtra tikėtina 

sumažintų energijos išteklių kainas ir apsaugotų nuo išorinių rinkų svyravimų. Taip pat AEI plėtra 
prisidėtų prie šiltnamio reiškinį sukeliančių dujų emisijos mažinimo ir tai atneštų netiesioginę 
ekonominę naudą. Todėl numatomos didelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (++) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Geros jūros aplinkos būklės išsaugojimas gali turėti įtakos 
pajūryje esančių gyvenamųjų vietovių gyventojų sveikatai ir gerovei, kadangi jūra yra neatsiejama jų 
artimiausios gyvenamosios aplinkos dalis. Taip pat jūros aplinkos kokybė vertintina kaip rekreacinių 
išteklių kokybės dalis, kadangi šalies pajūryje abiejų koncepcijos alternatyvų atvejais numatyta didelio 
rekreacinio potencialo teritorija. Gera jūros aplinkos būklė turi teigiamas pasekmes (+) ŽSG abiejų 
alternatyvų atvejais, kadangi sudaromos sąlygos kokybiškam gyventojų ir lankytojų rekreacinių 
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poreikių tenkinimui.  

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) UA. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Lietuvos ir visų Baltijos jūros 
regiono valstybių vystymasis yra glaudžiai susijęs su jūra, kuri daro ypatingai reikšmingą įtaką 
ekonominės, socialinės ir politinės aplinkos formavimuisi. Palankūs Baltijos jūros regiono ekonomikos 
augimo veiksniai gali paversti šį regioną vienu iš pagrindinių XXI amžiaus ES augimo makroregionų.  

VASAB-HELCOM darbo grupės 2010 parengtame dokumente nustatyti plataus masto jūrinio planavimo 
principai Baltijos jūrai (10 principų). Vienas iš – atsargumo principas – įpareigoja HELCOM šalis 
planuojant jūrų erdves numatyti galimus neigiamus poveikius ir imtis atsargumo priemonių, kad veikla 
nebus daroma didelė žala: jūrų erdvių planavimas turėtų būti grindžiamas atsargumo principu. Tai 
reiškia, kad planavimo pareiga numatyti galimą neigiamą poveikį aplinkai iki jai atsirandant, 
atsižvelgiant į Helsinkio konvencijos 3 straipsnį, ir imtis visų atsargumo priemonių, kad veikla nebus 
daroma didelė žala. Panašus, bet individualus perspektyvinis požiūris turėtų būti taikomas atsižvelgiant 
į ekonominius ir socialinius aspektus. Koncepcijos alternatyvose jūros funkcinėje zonoje išskirtos 
pazonės, kuriose atsižvelgiant į geoekologinę sandarą, teritorijos jautrumą numatytas veiklų vystymas. 
I-oji ir II-oji alternatyvos tęsia galiojančio bendrojo plano papildymo jūrine dalimi sprendinius. Kai kurie 
sprendiniai jau įgyvendinti, pvz., įsteigtos jūrinės saugomos teritorijos Lietuvos teritoriniuose 
vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje. Šios teritorijos yra ir Natura 2000 tinklo dalis. Rengiant 
LR teritorijos bendrojo plano papildymą jūrine dalimi buvo atliktos strateginio pasekmių aplinkai 
vertinimo procedūros, sprendinių poveikio vertinimas. Šiuose dokumentuose buvo įvertintos veiklų 
pasekmės numatytos priemonės joms išvengti ir poveikiui sušvelninti, todėl planuojamų veiklų 
poveikis gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) komponentams (KP, NBBĮ, ANGI) poveikis vertinamas, kaip 
nereikšmingas (0). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Jūros 
aplinkos būklė didžiąja dalimi jau yra nulemta kitų aplinkos komponentų būklės (upių vandens 
prietakos, klimato kaitos, vandens rūgštėjimo dėl anglies dvideginio sugėrimo iš atmosferos), tačiau 
bet kurios gamtinės aplinkos ekosistemos geros būklės išsaugojimas prisideda prie atskirų aplinkos 
komponentų būklės gerėjimo, todėl galimos teigiamos pasekmės. Gamtinių išteklių naudojimo 
efektyvumo didinimas, tuo pačiu aplinkosauginiu požiūriu tausus jūrų išteklių naudojimas turi būti 
susietas su ne išteklių atkūrimu, bet ir su atskirų aplinkos komponentų, veikiančių ir jūrų ekosistemą, 
gerinimu. Tokie sprendiniai turės teigiamų pasekmių aplinkos komponentams (+). 

4b TIKSLAS | Saugoti povandeninį kultūros paveldą ir skatinti jo pažinimą bei jūrinės rekreacijos veiklas.  

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR (DARBO RINKA) | Jūrinių rekreacijų veiklos regione turi didelį potencialą vietinio turizmo srityje
201

. 
Turizmas netiesiogiai prisideda prie smulkiojo ir vidutinio verslų kūrimo regione. Todėl nenumatomos 
reikšmingos arba numatomos netiesioginės mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) DR. 

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Abiejose alternatyvose taip pat nurodoma, jog gali būti įrengiami, su 
prioritetinėmis veiklomis susiję, mažieji uostai ir prieplaukos, tiesiamos energijos perdavimo linijos. 
Nenumatomos reikšmingos arba numatomos nedidelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) 
inžinerinei aplinkai (IA).  

                                                           

201
TAEM URBANISTAI UAB, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Esamos būklės analizė. Ištekliai ir jų 

naudojimas, 2019 m., 147 psl., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 d., 
https://drive.google.com/file/d/1kyuyTNwXes_MyQ6PlFVFxNUQmMuMvnwk/view. 

https://drive.google.com/file/d/1kyuyTNwXes_MyQ6PlFVFxNUQmMuMvnwk/view
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TIKSLO 
NR. 

VERTINIMO APRAŠYMAI 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Abiejose alternatyvose priekrantės 
ekosistemų apsaugos funkciniame rajone numatoma teikti prioritetą veikloms, turinčioms ekosistemas 
tausojantį pobūdį, mėgėjiškai žūklei, vandens sportui, poilsiui, turizmui, kitai rekreacinei veiklai. 
Nusimato trumpalaikės investicijos, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje smulkaus verslo plėtra atneš 
didesnę naudą priekrantės regionui. Tai tikėtina turės nereikšmingas arba nedidelio reikšmingumo 
ilgalaikes teigiamas pasekmes (0/+) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Bendrai vertinant abi koncepcijos alternatyvas ŽSG požiūriu 
numatomos teigiamos (+) pasekmės žmonių gerovei, kadangi paveldo (šiuo atveju povandeninio) 
išsaugojimas ir jo pažinimo skatinimas tikėtina praturtintų lankytojų žinias, o jūrinių rekreacinių veiklų 
skatinimas galimai prisidėtų prie žmonių poilsio formų įvairovės. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) UA. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Povandeninio kultūros paveldo 
apsauga leidžia išsaugoti vietovės tapatybę, jūrinio kraštovaizdžio įvairovę ir istorinę atmintį. 
Atitinkamai jūroje toleruojama tokia su kultūros vertybėmis susijusi veikla, kuri derinasi su 
povandeninio kultūros ir gamtos paveldo apsauga, didina apie jį žinias ir gerina jo būklę, sudaro 
visuomenei galimybes povandeninį kultūros paveldą pažinti jo buvimo vietoje. Didina teritorijų 
rekreacinį potencialą. Numatomos teigiamos pasekmės (+) gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) 
komponentams (KP, NBBĮ, ANGI). 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) / AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Veikla, 
kuri derinasi su povandeninio gamtos paveldo apsauga, didina apie jį žinias ir gerina jo būklę, turės 
teigiamų (+) pasekmių aplinkos komponentams. Siekis efektyviai naudoti teritorijų rekreacinį 
potencialą sudaro prielaidas išlaikyti ir gausinti šių teritorijų, tinkamų rekreacijos paslaugoms tenkinti, 
kiekį. Šiuo požiūriu tikėtinas teigiamas poveikis visiems aplinkos komponentams. 

4c TIKSLAS | Išplėsti jūrinės akvakultūros galimybes Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje 
ekonominėje zonoje. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

Akvakultūros vystymas – nauja, vis sparčiau besivystanti ekonomikos sritis, kurios vystymas yra 
neatsiejamas nuo tiesioginės įtakos ekosistemai ir žuvų ištekliams. Per paskutinius 5 metus 
akvakultūros produkcija išaugo 33 %

202
. 

Svarbiausias tikslas yra išsaugoti žvejybą kaip tradicinį verslą, užtikrinant būtiną infrastruktūrą 
verslinei, bei sudarant palankias sąlygas rekreacinei žvejybai. 

TEV (TRANSPORTO EKONOMINĖ VEIKLA) | Beveik trečdalis pagautų žuvų Lietuvoje yra 
eksportuojama

203
. Jeigu padidėtų bendras pagautų žuvų skaičius, numatomas poreikis logistinių kelių 

užtikrinimui tiek Lietuvoje, tiek į kitas valstybes. Numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės 
(0/+). 

DR (DARBO RINKA) | Akvakultūros yra sąlyginai nauja sritis Lietuvoje, trumpuoju laikotarpiu gali 
nebūti reikšmingos darbuotojų paklausos augimo, tačiau jeigu ši sritis išsivystys bus poreikis rengti 
daugiau specialistų. Nenumatomos reikšmingos arba numatomos mažo reikšmingumo teigiamos 

                                                           

202
 ibid. 

203
 ibid. 
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TIKSLO 
NR. 

VERTINIMO APRAŠYMAI 

pasekmės (0/+).  

IA (INŽINERINĖ APLINKA) | Baltijos jūroje patvirtintos 3 žuvų iškrovimo vietos, o Baltijos jūros 
priekrantėje – 32 žuvų iškrovimo vietos. Taip pat prie iškrovimo vietų Nidoje ir Juodkrantėje įrengti 
laivų ištraukimo ir nuleidimo įrenginiai, kuriais traukiami laivai iki iškrovimo vietos, įrengti valdymo 
pultai, sutvarkyta aplink esanti infrastruktūra. Papildomai planuojama atstatyti veikiantį žvejybai, 
pramogoms bei turizmui pritaikytą nedidelį Šventosios uostą pritraukiant viešojo ir privataus 
sektoriaus investicijas

204
. Numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) IA. 

FI / EG (FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR EKONOMINĖ GEROVĖ) | Abiejų alternatyvų atveju priekrantės 
ekosistemų apsaugos funkciniame rajone numatoma teikti prioritetą veikloms, turinčioms ekosistemas 
tausojantį pobūdį, verslinei žvejybai, mėgėjiškai žūklei ir kt. 2017 m. Lietuvos Respublikos įmonės iš 
viso eksportavo 118 tūkst. tonų žuvininkystės produktų už 580 mln. EUR (beveik 9 % didesnė eksporto 
vertė nei per 2016 metus)

205
. Remiantis LR BP esamos situacijos analize, paskutinių metų statistikoje 

yra matomas nuoseklus žuvies ir jos gaminių produktų vartojimo didėjimas, nuo 15,29 kg / gyventojui 
(2011 m.) iki 21,73 kg / gyventojui (2017 m.)

206
. Vertinant augantį žuvies ir žuvų produktų paklausos 

augimą ir potencialią grąžą iš šios srities, yra numatomos teigiamos nedidelio reikšmingumo pasekmės 
(+) FI / EG abiejų alternatyvų atveju.  

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS  

MOB (MOBILUMAS) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG (ŽMONIŲ SVEIKATA IR GEROVĖ) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) ŽSG. 

UA (URBANISTINĖ APLINKA) | Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) UA. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP (KRAŠTOVAIZDIS IR PAVELDAS), NBBĮ (NATŪRALIOS BUVEINĖS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ), ANGI 
(ATSINAUJINANTYS IR NEATSINAUJINANTYS GAMTOS IŠTEKLIAI) | Europos akvakultūros sektorius 
tiekia apie 20 % žuvų produkcijos, jame dirba apie 85 000 žmonių. Pagrindiniai jo atstovai yra MVĮ 
(mažos ir vidutinio dydžio įmonės) ir labai mažos įmonės, veikiančios pakrančių ir kaimo vietovėse. Šis 
sektorius garsėja aukšta gaminių kokybe, tvarumu ir vartotojų apsaugos standartais

207
. Akvakultūros 

išplėtimas Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje padėtų išsaugoti 
žvejybą kaip tradicinį verslą, užtikrinant būtiną infrastruktūrą verslinei, bei sudarant palankias sąlygas 
rekreacinei žvejybai. Tai prisideda prie regiono gyvybingumo palaikymo, rekreacinių, gamtinių išteklių 
gausinimo. Numatomos teigiamos (+) pasekmės visiems gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) 
komponentams (KP, NBBĮ, ANGI) abiejų alternatyvų atveju. 

APLINKOS KOMPONENTŲ VERTINIMAS 

VK (VANDENS KOKYBĖ) / D (DIRVOŽEMIS) | Prioritetą teikiant verslinei žvejybai, akvakultūroms, 
galimas nereikšmingas lokalus neigiamas (-) poveikis jūros vandens kokybei ir jūros dugnui abiejų 
alternatyvų atveju. 

 AO (APLINKOS ORAS) / KK (KLIMATO KAITA) | Tiesioginis poveikis nenumatomas (0) abiejų 
alternatyvų atveju. 

 

Priemonės LR BP koncepcijos įgyvendinimo reikšmingoms neigiamoms pasekmėms aplinkai išvengti, sumažinti 
ar kompensuoti 

I-oje alternatyvoje, atsižvelgiant į funkcinius prioritetus, žemės ūkio veikla šiaurės ir vidurio Lietuvoje yra 
ekstensyvinama, lyginant su esama situacija, nors tai yra derlingiausias dirvožemis Lietuvoje. Taip pat atsisakoma 
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 ibid. 
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 ibid. 
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 ibid. 

207
 European Comission, Aquaculture, žiūrėta 2019-08-21, https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_lt 
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Priemonės LR BP koncepcijos įgyvendinimo reikšmingoms neigiamoms pasekmėms aplinkai išvengti, sumažinti 
ar kompensuoti 

galimai papildomas pajamas užtikrinančios rekreacijos, kaip intensyviai agrariškai naudojamose teritorijose dalyje 
mažai perspektyvios ekonominės veiklos rūšies. Šioje alternatyvoje numatomos ilgalaikės mažo reikšmingumo 
neigiamos pasekmės (-) FI / EG. Siekiant sumažinti neigiamas pasekmes ekonominei gerovei kelti kaimo vietovėse 
turėtų būti skatinama kito pobūdžio ūkinė veikla (smulkinami ūkiai, plėtojamas smulkus trumpų maisto grandinių 
verslas, skatinami mišrūs ūkiai ir kt. Siekiant sumažinti intensyvios žemės ūkio veiklos padarytą žalą dirvožemio 
būklei (organinės medžiagos mažėjimas, suslėgimas, rūgštėjimas, erozija, užterštumas, bioįvairovės mažėjimas 
rodo dirvožemio degradaciją) ir sukurti erozijai atsparų dirvožemį, rekomenduojama taikyti įvairias agrotechnines 
priemones, pvz. šlaitus įsėti daugiamečiais žolynais, taikyti priešerozines sėjomainas, atsisakyti juodojo pūdymo ir 
kt. Kitiems dirvožemio degradacijos procesams sumažinti taip turi būti taikomos įvairios agrotechninės priemonės 
bei nauji inžineriniai sprendimai žemių melioracinei būklei pagerinti. Žemės ūkio ministerija parengė Gerosios 
žemės ūkio praktikos kodeksą, kuriame yra numatytos priemonės, kurias taikant būtų mažinamas neigiamas 
žemės ūkio poveikis dirvožemiui, vandeniui, klimatui.  

Miškingumo didinimas (3a,3c tikslas) (koncepcijoje numatyta miškingumą padidinti iki 38–42 %), miško biologinės 
įvairovės gausinimas ir kitos priemonės, padedančios stiprinti ekologinį-kompensacinį potencialą, galimai 
sumažintų kirtimų daromą poveikį gaminės aplinkos komponentams. Tai atitiktų vieną iš JT darnaus vystymosi 
tikslų – skatinti visų rūšių miškų darnaus valdymo įgyvendinimą, stabdyti miškų kirtimą, atkurti išnykusius miškus 
ir labai padidinti miškų želdinimą pasauliniu lygiu. Sprendiniuose numatyta miškingumo didinimą diferencijuoti 
atsižvelgiant į kraštovaizdžio morfologinių rajonų gamtinio pagrindo, ūkinio naudojimo pobūdį ir intensyvumą, 
ekologinės rizikos laipsnį, tam, kad siektinas bendras rezultatas suteiktų apčiuopiamą ekologinę naudą intensyviai 
agrariškai įsąvintose teritorijose ir neblogintų kraštovaizdžio vaizdingumo miškingose kalvotose teritorijose. Tai 
padidintų mažai miškingų regionų ekologinį stabilumą, formuotų gamtinį karkasą agrarinėse, ekologiniu požiūriu 
nestabiliose teritorijose, gausintų biologinę įvairovę. 

6.7.1. TEMOS APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

LENTELĖ 41: : IŠTEKLIŲ SISTEMOS TEMOS APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

 Įgyvendinant tikslo 1a sprendinius (išsaugant ir gausinant išlikusius gyvosios gamtos komponentus 
(želdynus), sudarant sąlygas natūralių procesų raiškai urbanizuotose teritorijose) tikėtinos reikšmingos 
pasekmės visiems, susijusiems su šiuo tikslu, nagrinėjamiems aplinkos komponentams, ypač gamtinės 
aplinkos komponentams. Tai vienas iš išteklių apsaugos tikslų, kurį įgyvendinus galima tikėtis net 
nedidelio reikšmingumo naudos finansinių išteklių ir ekonominės gerovės srityje dėl mažėjančios taršos 
efekto. Saugoti miesto gyvosios gamtos elementus ir sudaryti sąlygas natūralių procesų raiškai turėtų 
būti vienas svarbiausių urbanistinės politikos siekų ypač dideliuose ir vidutinio dydžio miestuose.  

 Skatinant veiklos įvairovę ir vietos bendruomenių aktyvumą, kultūrinę raišką (2a tikslas) įveiklinant 
kultūros paveldo objektus galima tikėtis didelės reikšmės žmonių sveikatai ir gerovei (socialinės aplinkos 
komponentui), kraštovaidžiui (gamtinės aplinkos komponentui), atskirais atvejais gali kurtis naujos 
darbo vietos, o tai svarbu kaimo gyvenamųjų vietovių gyvybingumui plėtoti. Antros alternatyvos atveju 
pasekmės bus reikšmingesnės dėl visuose lygmenyse plėtojamų “partnerysčių” principo.  

 Reikšmingiausios pasekmės kaimo vietovėse gamtinės aplinkos komponentams tikėtinos sukūrus 
prielaidas ir fizines sąlygas dirvožemio gyvybingumui palaikyti ir atsistatyti (2b tikslas). Abiejose 
alternatyvose yra numatyti sprendiniai, kurie padėtų sukurti prielaidas dirvožemio derlingumo apsaugai, 
mažinti požeminių ir paviršinių vandenų taršą. Tausojant dirvožemį ir mažinant jo degradacijos procesus 
išsaugomas jo gebėjimas sugerti vandenį, sukaupti ir išlaikyti didesnį organinių medžiagų kiekį jame, kas 
lemia geresnes sąlygas visiems aplinkos komponentams. I alternatyvos atveju siūlomas intensyvios 
žemės ūkio veiklos ekstensyvinimas, todėl tai sudaro geresnes sąlygas dirvožemio degradacijos 
stabdymui. Antros alternatyvos atveju numatyta taikyti gerąsias žemės ūkio praktikos priemones, kas 
labai padėtų atkurti ir palaikyti dirvožemio gyvybingumą. Be to lygiagrečiai įgyvendinant 2c tikslo (žemės 
ūkio resursų apsaugos, kuriant ekologišką ir ekonomišką žemės ūkio sistemą, identifikuojant išskirtinės 
vertės agrarinius kraštovaizdžius) sprendinius galima tikėtis papildomos naudos, dėl mažesnio investicijų 
poreikio ir geresnio kaštų/naudos santykio.  
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APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS 

 Nedidelio reikšmingumo neigiamas pasekmes ekonominei gerovei tikėtinos išlaikant ir didinant miškų 
ekosistemų biologinę įvairovę, bei ekologinį-kompensacinį potencialą (3c tikslas), kuris yra būtinas 
siekiant tvaraus vystymosi tikslų. Miškų “sveikata” ir ekologinis potencialas yra reikšmingas visiems 
gamtinės aplinkos komponentų raidos stabilumui palaikyti, taip pat žmonių sveikatai ir gerovei. Siekiant 
ekonominės gerovės tikslinga didinti miško (iš jo išgaunamos medienos) komercinę vertę, kuri sumažina 
jo ekologinę vertę. Šiuo atveju būtinas kompleksinis požiūris į naudą ir pasekmes įgyvendinant kitus 
koncepcijoje užsibrėžtus tikslus naudojant šalies gamtinių teritorijų išteklius. Koncepcijoje lygiagrečiai 
numatoma didinti esamą natūralių teritorijų bioprodukcinį potencialą (3a tikslas), efektingai naudoti 
gamtinių teritorijų rekreacinį potencialą (3d tikslas), ekonomiškai ir aplinkosauginiu požiūriu pagrįsti 
naudoti žemės gelmes (3b tikslas). Intensyviau naudojant rekreacinį potencialą neigiamos pasekmės 
tikėtinos biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui, miško ištekliams, didinant bioprodukcinį potencialą 
bendrai tikėtinos didesnės investicijos. Pagrįstai naudojant žemės gelmių išteklius tikėtinos tik 
reikšmingos teigiamos pasekmės gamtinės aplinkos ir ekonominės aplinkos komponentams. Taigi, 
siekiant tvaraus vystymosi tikslų būtinas kompleksinis gamtos išteklių naudojimo planavimas 
diferencijuojant prioritetus skirtingose teritorijose. 

 Gera jūros aplinkos būklė, saugant gamtinių išteklių kokybę (4a tikslas) suponuoja reikšmingas teigiamas 
pasekmes ekonominės aplinkos komponentams (dėl AEI plėtros jūroje, inžinerinės infrastruktūros 
vystymo, tiesioginės ir netiesioginės finansinių investicijų grąžos), žmonių sveikatai ir gerovei (dėl pajūrio 
gyventojų gyvenamosios aplinkos, taip pat rekreacinių išteklių kokybės), gamtinės aplinkos 
komponentams (dėl tvaraus ne tik jūros , bet ir sausumos išteklių naudojimo, lemiančio jūros aplinkos 
būklę). ŠIuo atveju yra svarbi jūros būklės stebėjimo sistema, kuri sudarys prielaidas tinkamai ir laiku 
reaguoti į jos pasikeitimus. Naujų veiklų plėtra jūroje (akvakultūros plėtra - 4c tikslas, kultūros paveldo 
apsauga ir pažinimas po vandeniu, jūrinė rekreacija - 4b tikslas) tikėtina bus mažai reikšminga šio 
regiono socialinei ir ekonominei plėtrai,, tačiau akvakultūros veikla tikėtina blogins jūros vandens ir 
dugno dangos kokybę. Siekiant išvengti pasekmių turės būti taikomos specialios priemonės.  

 NAUJAI PLANUOJAMŲ OBJEKTŲ, KURIEMS TIKSLINGA SUTEIKTI 6.8.
VALSTYBEI SVARBAUS PROJEKTO STATUSĄ, SPAV 

6.8.1. LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SUJUNGIMAS SU 
KONTINENTINĖS EUROPOS ELEKTROS TINKLAIS DARBUI SINCHRONINIU REŽIMU 

PROJEKTAS | „Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimas su kontinentinės Europos 
elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu“ (pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu Lietuvos 
Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui 
sinchroniniu režimu įstatymu, patvirtintu LR Seimo 2012 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. XI-2052). 

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės 
Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu ir sistemos desinchronizacijos nuo Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos šalių elektros energetikos sistemos (toliau – IPS / UPS sistema) bendruosius 
įgyvendinimo principus, būtinąsias sąlygas ir svarbiausius veiksmus. 

Šiuo metu Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros sistemos yra Rusijos elektros sistemos operatoriaus 
valdomos sistemos IPS / UPS dalys, todėl sistemos valdymo kontekste Baltijos šalys yra izoliuota 
energetinė sala. Siekiant tapti savarankiška decentralizuotos Europos elektros sistemos dalimi, būtina 
energetikos integracija į kontinentinę Europos rinką. Šalies integracija buvo pradėta 2016 m. pabaigus 
Lietuvos-Švedijos elektros tinklų jungtį „NordBalt“ ir Lietuvos-Lenkijos – „Litpol Link“. 

Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (angl. Joint research center, JRC), bendradarbiaudamas su 
Baltijos jūros regiono šalių atstovais BEMIP (angl. Baltic Energy Market Interconnection Plan), formate 
atliko Baltijos šalių sinchronizacijos scenarijų analizės studiją. 2018 m. BEMIP patvirtino sinchronizacijos 
scenarijų: sinchroninis susijungimas vyks per esamą dvigrandę 400 kV AC liniją „LitPol Link" bei naują 
jūrinę HVDC jungtį tarp Lenkijos ir Lietuvos („Harmony Link“). Įrengiant šią jungtį lygiagrečiai svarstomos 
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galimybės prijungti Lietuvoje planuojamus vėjo elektrinių parkus jūroje arba naudoti bendrą 
infrastruktūros koridorių šių elektros linijų tiesimui į sausumą. 

PAV. 35: BALTIJOS ŠALIŲ ENERGETIKOS INTEGRACIJA Į KONTINENTINĘ EUROPĄ 

 

 

Lietuvoje vykdomi ir planuojami sinchronizacijai svarbūs projektai: sinchroninės jungties įrengimas, 
Vilniaus miesto patikimumo užtikrinimas, Šiaurės rytų Lietuvos perdavimo tinklo rekonstrukcija, Vakarų 
Lietuvos perdavimo tinklo paruošimas. Savarankiškam elektros energijos dažnio stabilumui reguliuoti 
Baltijos šalyse bus naudojami naujausi technologiniai sprendimai – sinchroniniai kompensatoriai. Bus 
įrengta mažiausiai po tris sinchroninius kompensatorius kiekvieno Baltijos šalyje208. 

Baltijos šalių susitarimu elektros energetikos sistemos sinchronizaciją numatoma įgyvendinti iki 2025 m. 

  

                                                           
208

 Litgrid, Tinklo plėtra, žiūrėta 2019-08-01, http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/strateginiai-
projektai/sinchronizacija/114#synchronization_visual 
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Toliau lentelėse (žr. Lentelė 42 ir Lentelė 43) nurodomi šio strateginio objekto pasekmių aplinkai vertinimo rezultatai ir pasekmių aplinkai vertinimo aprašymai. 

LENTELĖ 42: LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SUJUNGIMO SU KONTINENTINĖS EUROPOS ELEKTROS TINKLAIS DARBUI SINCHRONINIU REŽIMU 
PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO REZULTATAI 

OBJEKTAS EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI

209
 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI

210
 

GAMTINĖS APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI

211
 

APLINKOSAUGOS KOMPONENTAI
212

 

TEV DR IA FI/EG MOB ŽSG UA KP NTBĮ ANGI VK D AO KK 

Projektas „Lietuvos 
Respublikos elektros 
energetikos sistemos 
sujungimas su 
kontinentinės Europos 
elektros tinklais darbui 
sinchroniniu režimu“ 

0 0 ++ -- 0 0/- 0 0/- - + 0 0/- 0 + 

                                                           
209

 TEV – transporto ekonominė veikla, DR – darbo rinka, IA – inžinerinė aplinka, FI/EG – finansiniai ištekliai / ekonominė gerovė. 
210

 MOB – mobilumas, ŽSG – žmonių sveikata ir gerovė, UA – urbanistinė aplinka. 
211

 KP – kraštovaizdis ir paveldas, NBBĮ – natūralios buveinė ir biologinė įvairovė, ANGI – atsinaujinantys ir neatsinaujinantys gamtos ištekliai. 
212

 VK – vandens kokybė, D – dirvožemis, AO – aplinkos oras, KK – klimato kaita. 
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LENTELĖ 43: LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SUJUNGIMO SU KONTINENTINĖS 
EUROPOS ELEKTROS TINKLAIS DARBUI SINCHRONINIU REŽIMU VERTINIMAS 

KOMPONENTAS VERTINIMO APRAŠYMAS 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTAI 

TEV Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) DR. 

IA Baltijos šalių elektros energetikos sistemų sinchroninis darbas su Europos tinklais bus 
užtikrinamas per esamą „LitPol Link“ jungtį su Lenkija, papildomai nutiesiant nuolatinės srovės 
povandeninę jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos ir įgyvendinant kitas būtinas technines priemones. 
Greta šio projekto bus įgyvendinama daug susijusių projektų, skirtų naujos infrastruktūros 
statybai ar esamos rekonstravimui, tinklo darbo patikimumui užtikrinti, sistemos valdomumo 
didinimui, tinklo atstatymui bei ITT sistemų atnaujinimui ir diegimui

213
. Įgyvendinant bet kurią 

alternatyvą pasekmės bus tokios pačios: numatytos didelio reikšmingumo teigiamos pasekmės 
(++) IA.  

FI / EG Elektros energetikos sistemų sinchronizacijos projektas finansuojamas perdavimo sistemos 
operatoriaus nuosavomis ir (ar) skolintomis lėšomis ir (ar) Europos Sąjungos fondų lėšomis, 
gautomis subsidijomis, dotacijomis ar joms prilygintomis lėšomis. Elektros energetikos sistemų 
sinchronizacijos projekto sąnaudos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nustatyta tvarka yra įtraukiamos į perdavimo paslaugų kainą. I-ojo etapo sinchronizacijos su 
kontinentine Europa įgyvendinimui Lietuvai, Latvijai ir Estijai 2019 m. kovo mėn. buvo skirta 
324 mln. EUR

214
.  

Lietuva per ateinančius dešimt metų išliks elektros energiją importuojančia šalimi, itin 
priklausoma nuo pokyčių kaimyninėse šalyse. Bendras Baltijos šalių balansas išliks deficitinis, 
todėl importo ir eksporto srautai labai priklauso nuo didesnių rinkų kaimyninėse šalyse, kur 
dėl generacijos struktūros ir sezoniškumo formuojasi skirtingo lygio bazinės kainos. Vertinant 
kainų perspektyvas ilguoju laikotarpiu, numatomas elektros kainų didėjimas visose aplinkinėse 
rinkose. Daromos konservatyvios prielaidos išlaikant santykinai lėtą perėjimą nuo iškastinį 
kurą naudojančių elektrinių prie atsinaujinančios energijos šaltinių. Pastarųjų generacijos 
šaltinių ribiniai kaštai yra nykstamai maži, tuo tarpu iškastinį kurą deginančios elektrinės 
patiria tiesioginius kuro kaštus. Taip pat, įvertinus Europos Sąjungos politiką, kuria siekiama 
kovoti su klimato kaita ir keliamus Europinius bei nacionalinius tikslus mažinti į atmosferą 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, griežtėjantys aplinkosauginiai reikalavimai 
papildomai skatins perėjimą prie mažiau taršios elektros gamybos. Numatoma didelė paklausa 
CO2 emisijos kiekiams ir aukštesnė ES apyvartinių taršos leidimų kaina rinkoje daro papildomą 
spaudimą neefektyviems iškastinį kurą naudojantiems generatoriams. Kitose Europos šalių 
vystymosi vizijose numatyta spartesnė energetikos plėtra ir greitesnis perėjimas prie mažai 
aplinką teršiančių energijos šaltinių. Vertinant skirtingus vystymosi scenarijus ir kuro kainų 
dedamąsias, Lietuvoje elektros kaina gali siekti nuo 65 EUR / MWh iki 106 EUR / MWh

215
 

(2019 m. liepos mėn. ji siekė beveik 45 EUR / MWh). Įvertinus investicijas, reikalingas projekto 
įgyvendinimui bei augančią elektros energijos kainą, tikėtinos didelio reikšmingumo neigiamos 
pasekmės (--) FI / EG.  

                                                           

213
 AB „Litgrid“, Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planas 2018–2027 m., 26 psl., 

žiūrėta 2019 m. rugjūčio 13 d., http://www.regula.lt/SiteAssets/posedziai/2019-02-28/4_litgrid_priedas.pdf 
214

 LR energetikos ministerija, „Seimas priėmė sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais įstatymą”, žiūrėta 

2019 m. rugjūčio 13 d., 
 https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/seimas-prieme-sinchronizacijos-su-kontinentines-europos-tinklais-istatyma 
215

 ibid, 35 psl.  

http://www.regula.lt/SiteAssets/posedziai/2019-02-28/4_litgrid_priedas.pdf
https://enmin.lrv.lt/lt/naujienos/seimas-prieme-sinchronizacijos-su-kontinentines-europos-tinklais-istatyma
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SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTAI 

MOB Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG Nagrinėjamas elektros energijos projektas tiesioginių pasekmių žmonių sveikatai ir gerovei 
neturės, arba turės mažai reikšmingų neigiamų pasekmių (0/-), siejamų su tikėtinu elektros 
energijos kainų vartotojams augimu. 

UA Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) UA. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP Įgyvendinant projektą „Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimas su 
kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu“ Lietuvoje buvo/yra 
vykdomi ir planuojami sinchronizacijai svarbūs projektai, kurių metu parinktos trasos elektros 
jungtims, atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros (taip pat ir jungčiai su Lenkija „LitPol 
Link“ trasai). Vertinant anksčiau parengtų planavimo dokumentų sprendinius, jų rengimo 
praktiką, tikėtina, kad baigiant įgyvendinti Baltijos šalių elektros energetikos sistemų 
sinchroninį darbą su Europos tinklais per esamą „LitPol Link“ jungtį su Lenkija, papildomai 
nutiesiant nuolatinės srovės povandeninę jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos ir įgyvendinant kitas 
būtinas technines priemones poveikis aplinkai bus minimalus. Naujų elektros trasų tiesimas 
bus parenkamas atsižvelgiant į gamtinės aplinkos komponentus. Vengiama elektros linijų trasų 
tiesimo per saugomas teritorijas ir miškų masyvus, saugant kultūros paveldo objektus ir taip 
darant kuo mažesnį poveikį kraštovaizdžiui, tačiau kraštovaizdžio tarša vertikaliais 
technogeniniais statiniais vis tiek išlieka. 

Įrengiant naują jūrinę HVDC jungtį tarp Lenkijos ir Lietuvos („Harmony Link“) ir planuojant prie 
šios jungties prijungti Lietuvoje planuojamus vėjo elektrinių parkus jūroje arba naudoti bendrą 
infrastruktūros koridorių šių elektros linijų tiesimui į sausumą galimas neigiamas poveikis 
jūriniam kraštovaizdžiui, ypač tiesiant elektros linijas į sausumą. HVDC jungtis jūroje turėtų 
būti parinkta, taip, kad nekirstų jūrinių saugomų teritorijų, kuriose saugomos dugno buveinės.  

Vertinant bendrai dėl galimų kraštovaizdžio pokyčių statant aukštos įtampos elektros linijas ir 
intervencijos į jūros dugną numatomas neigiamas arba nereikšmingas (-/0) poveikis. 

NBBĮ Remiantis atliktos “Prioritetinių Lietuvos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos išskirtinės 
ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga atsinaujinančius energijos išteklius 
naudojančių elektrinių plėtra” identifikavimo studijos

216
 duomenimis klojant aukštos įtampos 

kabelius jūros dugnu visais atvejais poveikis jūros dugnui ir krantui yra lokalus ir minimalus, 
tačiau svarbu pasirinkti mažiausiai aplinką veikiančias technologijas. Studijoje detaliai 
aprašomas poveikis jūros ekosistemai, vertinant jūrų buveines, pelaginės ir dugnines žuvis , jų 
nerštavietes, atsiganymo plotus, žinduolius, paukščius. 

Didžiausią grėsmę aukštos įtampos perdavimo linijos kelia paukščių populiacijoms, jų 
migracijos, žiemojimo, ir kai kuriems paukščiams perėjimo metu. Ne visos elektros perdavimo 
oro linijos kelia vienodą grėsmę paukščiams. Linijas su įdiegtomis jų matomumą gerinančiomis 
priemonėmis paukščiai greičiau pastebi, todėl jiems dažniausiai pavyksta išvengti susidūrimo 
su laidais. Paukščių susidūrimo pavojus taip pat sumažėja elektros linijas įrengiant teritorijose, 
per kurias nesidriekia sparnuočių migracijos keliai, arti nėra jų masinių susikaupimo vietų ar 
patrauklių mitybos bei svarbių veisimosi buveinių. Tokiu atveju paukščių susidūrimo pavojus 
su elektros linijų laidais sumažėja iki minimumo. Pavojingiausios yra žemosios ir vidutinės 

                                                           

216
 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų initutas, Prioritetinių lietuvos teritorinės jūros ir (ar) lietuvos išskirtinės 

ekonominės zonos baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių 
plėtra, identifikavimo studija,2019 https://www.ena.lt/uploads/PDF-
AEI/V%C4%97jo%20j%C4%97gaini%C5%B3%20pl%C4%97tra%20Baltijos%20j%C5%ABroje.pdf 

https://www.ena.lt/uploads/PDF-AEI/V%C4%97jo%20j%C4%97gaini%C5%B3%20pl%C4%97tra%20Baltijos%20j%C5%ABroje.pdf
https://www.ena.lt/uploads/PDF-AEI/V%C4%97jo%20j%C4%97gaini%C5%B3%20pl%C4%97tra%20Baltijos%20j%C5%ABroje.pdf
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įtampos oro linijos. Mažiau pavojingi yra aukštosios įtampos, ypač 330 kV, oro linijų tinklai. 
Siekiant išvengti ypač didelio neigiamo poveikio turi būti diegiamos praktinės, paukščių 
mirtingumą dėl aukštos įtampos elektros linijų tinklų mažinančios priemonės. Lietuvos 
ornitologų draugija (LOD) kartu su partneriu AB „Litgrid“ 2014–2018 m. vykdė ES LIFE+ 
programos finansuojamą projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos 
įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303), kur išsamiai 
apžvelgtos tiek įgyvendintos projekto metu, tiek užsienio šalyse taikytos priemonės, įvertintas 
jų efektyvumas ir poveiki saugant perinčius, migruojančius bei žiemojančius paukščius. 

Numatomas neigiamas poveikis aukštos įtampos elektros linijų statybos ir eksploatacijos metu 
bei trumpalaikis neigiamas poveikis kabelių jūroje statybos metu dėl dugno ardymo, vandens 
drumstumo ir kt. reiškinių. Bendras vertinimas – neigiamas (-) poveikis NBBĮ. 

ANGI Elektros sistemos efektyvinimas, modernių ir saugių technologijų diegimas, atsinaujinančių 
energijos išteklių integracija į rinką prisideda prie efektyvaus išteklių naudojimo. Numatomas 
teigiamas poveikis (+) ANGI. 

APLINKOSAUGOS KOMPONENTAI 

VK Poveikis paviršiniams vandens telkiniams ir jų vandens kokybei yra galimas statybos darbų 
metu, elektros perdavimo oro linijos trasai kertant upes ar kitus vandens telkinius, įrengiant 
elektros oro linijų atramas greta vandens telkinių. Tikėtina krantų erozija. Įrengiant elektros 
oro linijas kertant upes ar kitus paviršinius vandens telkinius galimas upių ar upelių 
pertvarkymas, jų vagos ištiesinimas, kanalizavimas dėl ko galimas upių tinklo struktūros 
pakeitimas ar nuotėkis. Todėl paviršinio vandens tėkmės gali būti labai lengvai pažeidžiamos 
suintensyvėjus antropogeninei apkrovai, ko pasekoje gali būti paveiktas nusistovėjęs 
paviršinio vandens hidrologinis ir hidrocheminis režimas. 

Projektų eksploatacijos metu paviršinis ar požeminis vanduo nėra naudojamas. Nuotekų taip 
pat nesusidarys.  

Remiantis atliktos “Prioritetinių Lietuvos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos išskirtinės 
ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga atsinaujinančius energijos išteklius 
naudojančių elektrinių plėtra” identifikavimo studijos duomenimis klojant aukštos įtampos 
kabelius jūros dugnu visais atvejais poveikis jūros dugnui ir krantui yra lokalus ir minimalus, 
tačiau svarbu pasirinkti mažiausiai aplinką veikiančias technologijas. Siekiant užtikrinti 
minimalų poveikį jūros dugnui ir sedimentaciniams procesams, atsižvelgiant į dugno 
inžinerines-geologines sąlygas, turi būti pasirinktos labiausiai tinkančios pamatų konstrukcijos. 
Pamatų konstrukcijos turi būti stabilios povandeninių srovių poveikiui ir bangavimui, taip pat 
nesudaryti rimtų kliūčių nešmenų migracijai.  

Jūros vandens drumstumą ir padidėjusią nuosėdų koncentraciją vandens storymėje gali sukelti 
kasimo ir gręžimo darbai. Kai kurie tyrimai rodo (BioConsult, 2004), kad kabelių įrengimo metu 
vandens drumstumas gali pritraukti potencialius plėšrūnus (menkės ir plekšnės), kurie ieško 
maisto. Jūros dugne esančiuose elektros kabeliuose tekanti elektros srovė sukelia 
elektromagnetinius laukus. Yra manoma, kad šis laukas gali trukdyti žuvų migracijoms 
(sutrikdo orientaciją) arba aptikti mitybos objektus, tačiau dauguma tyrimų parodė, kad 
įprastu atveju elektromagnetinio lauko poveikis žuvims yra minimalus arba jo neigiama įtaka 
nėra įrodyta (Ohman et all., 2007; Gill& Bartlett, 2010; Normandeau et all., 2011). 

Kabeliai jūroje tiesiami naudioant tam skirtus laivus su specialia įranga, todėl visuomet yra 
galimas vandens teršimas naftos produktais.  

Atsižvelgiant į tai, kad tiesiant kabelius jūroje ar statant orines aukštos įtampos linijas 
sausumoje poveikis yra laikinas, lokalus ir minimalus numatomas nereikšmingas poveikis (0) 
VK. 

D Didžiausias poveikis dirvožemiui galimas darbų zonoje. Elektros perdavimo oro linijos įrengimo 
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trasoje, jos atramų įrengimo vietose pašalinamas derlingas dirvožemio sluoksnis. Pašalinus 
derlingąjį sluoksnį atramų įrengimo aikštelėse gali ilgam laikui sumažėti dirvožemio 
derlingumas, tačiau, pasikeitus žemės naudojimo paskirčiai, šis pokytis tampa nereikšmingu. 
Elektros perdavimo oro linijoms kertant miškų teritorijas neigiamą įtaką gali patirti ir miško 
dirvožemiai – statybų metu galimas miško paklotės suardymas ir sumaišymas su viršutiniu 
dirvožemio sluoksniu palengvins mechaniškai pažeisto dirvožemio derlingumo atsistatymą. 
Galima dirvožemio erozija kalvotose vietovėse ar upių krantų šlaituose.  

Galimas mažai reikšmingas neigiamas poveikis (0/-) įgyvendinant tik vieną Lietuvos-Lenkijos 
elektros tinklų jungtį “Litpol Link”. 

AO Įgyvendinus projektus, jų eksploatacijos metu poveikio aplinkos oro kokybei nenumatoma, 
stacionarių taršos šaltinių nenumatoma. Mobilūs oro taršos šaltiniai – aptarnaujantis 
transportas. Periodinei apžiūrai naudojamos padidinto pravažumo lengvojo transporto 
priemonės ir jų poveikis aplinkos orui bus nereikšmingas. Galimas trumpalaikis poveikis oro 
kokybei statybos metu: aplinkos oro taršos šaltiniai – transporto priemonių bei 
aptarnaujančios technikos vidaus degimo varikliai. 

Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) AO 

KK Elektros sistemos efektyvinimas, modernių ir saugių technologijų diegimas, efektyvus resursų 
panaudojimas bei atsinaujinančių energijos išteklių integracija į rinką prisideda prie teigiamos 
įtakos klimato kaitai.  

Numatomas teigiamas poveikis (+) KK. 

6.8.2. VĖJO ELEKTRINIŲ JŪROJE PRIJUNGIMO PRIE ŽEMYNINĖS DALIES PROJEKTAS 

2015 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos seimas nutarimu Nr. XII-1781 patvirtino Lietuvos Respublikos 
teritorijos bendrojo plano dalį „Jūrinės teritorijos“. Šiuo bendruoju planu, atsižvelgiant į bendrai Europoje 
ir Baltijos jūroje sparčiai besivystančio vėjo energetikos jūroje sektoriaus augimą, buvo numatytos 
potencialios teritorijos vėjo energetikai plėtoti. Vėjo elektrinių statybai prioritetine nustatoma į šiaurę 
nuo Klaipėdos esanti 20–50 m gylių zona, įskaitant Klaipėdos-Ventspilio pakilumą, kartu su Klaipėdos 
banka. 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. 
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PAV. 36: POTENCIALIOS TERITORIJOS VĖJO ENERGETIKAI PLĖTOTI 

 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano dalį „Jūrinės teritorijos“ techninės infrastruktūros brėžinys  

Jūrinių teritorijų bendrajame plane nurodyta svarba inicijuoti Baltijos jūros regiono integruoto vėjo 
elektrinių tinklo sukūrimą, sudarant galimybę prie ES finansuojamo Danijos, Lenkijos, Švedijos ir 
Vokietijos vėjo elektrinių tinko prijungti ir Lietuvos bei kitų Baltijos šalių jūros teritorijose planuojamus 
energetinius parkus. 

2019 m. pradžioje Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos užsakymu buvo parengta „Prioritetinių 
Lietuvos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose 
tikslinga atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtra, identifikavimo studija“. Studijos 
tikslas – nustatyti ir pagrįsti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės 
ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos dalis, kuriose tikslinga vėjo energijos elektrinių plėtra ir 
eksploatacija. 

Studijoje, atsižvelgiant į bendrojo plano sprendinius, esamą situacijos ištirtumo lygį, apribojimus pagal 
nacionalinio saugumo reikalavimus ir apribojimus veikloms jūrinėje teritorijoje vystyti, vėjo energetikai 
plėtoti tinkami jūros rajonai suskirstyti į penkias zonas: 

 I – mažai ištirta ir vėjo elektrinių vystymas draudžiamas. 

 II – gerai ištirta, bet vėjo elektrinių vystymas draudžiamas. 

 III – mažai ištirta, o vėjo elektrinių vystymas derinamas su Lietuvos kariuomene. 

 IV – gerai ištirta, bet vėjo elektrinių vystymas derinamas su Lietuvos kariuomene. 

 V – mažai ištirta, bet nereikia papildomų derinimų su Lietuvos kariuomene ar Krašto apsaugos 
ministerija. 
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PAV. 37: VĖJO ENERGIJAI PLĖTOTI NUMATYTŲ POTENCIALIŲ TERITORIJŲ ZONAVIMAS PAGAL 2019 M. GALIMYBIŲ 
STUDIJĄ 

 

Šaltinis: VšĮ Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas, Prioritetinių Lietuvos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos 
išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių 

elektrinių plėtra, identifikavimo studija 
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Toliau lentelėse (žr. Lentelė 44 ir Lentelė 45) nurodomi šio strateginio objekto pasekmių aplinkai vertinimo rezultatai ir pasekmių aplinkai vertinimo aprašymai. 

LENTELĖ 44: VĖJO ELEKTRINIŲ JŪROJE PRIJUNGIMO PRIE ŽEMYNINĖS DALIES PROJEKTAO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO REZULTATAI 

OBJEKTAS EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI

217
 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS 
KOMPONENTAI

218
 

GAMTINĖS APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI

219
 

APLINKOSAUGOS KOMPONENTAI
220

 

TEV DR IA FI/EG MOB ŽSG UA KP NTBĮ ANGI VK D AO KK 

Vėjo elektrinių 
jūroje prijungimo 
prie žemyninės 
dalies projektas. 

0 0 ++ + 0 0 0 - - +/- 0 - +/0 + 

                                                           
217

 TEV – transporto ekonominė veikla, DR – darbo rinka, IA – inžinerinė aplinka, FI/EG – finansiniai ištekliai / ekonominė gerovė. 
218

 MOB – mobilumas, ŽSG – žmonių sveikata ir gerovė, UA – urbanistinė aplinka. 
219

 KP – kraštovaizdis ir paveldas, NBBĮ – natūralios buveinė ir biologinė įvairovė, ANGI – atsinaujinantys ir neatsinaujinantys gamtos ištekliai. 
220

 VK – vandens kokybė, D – dirvožemis, AO – aplinkos oras, KK – klimato kaita. 
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LENTELĖ 45: VĖJO ELEKTRINIŲ JŪROJE PRIJUNGIMO PRIE ŽEMYNINĖS DALIES PROJEKTO PASEKMIŲ APLINKAI 
VERTINIMAS 

KOMPONENTAS VERTINIMO APRAŠYMAS 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTAI 

TEV Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) DR. 

IA AB „Litgrid“ duomenimis, vėjo energetikos plėtrai palankiausiai vertinama vakarinė Lietuvos 
dalis. Per paskutinį dešimtmetį šioje dalyje ir buvo sparčiausia sausumos VE plėtra. Šiai 
dienai 110 kV elektros perdavimo tinklo pralaidumai vakarinėje sistemos dalyje pilnai 
išnaudoti ir papildomų VE parkų prijungti nėra galimybių. Kadangi jūrinių VE parkų galios 
paprastai siekia šimtus MW, jų integracijai reikėtų numatyti elektros perdavimo tinklų plėtrą 
(tiek 110 kV, tiek 330 kV) ir prijungimą planuoti prie 330 kV elektros perdavimo tinklo. 
Elektros energijos perdavimui iš jūrinių vėjo elektrinių parkų naudojamos technologijos 
daugiausia priklauso nuo parko dydžio ir jo atstumo iki krante esančio prijungimo prie 
elektros tinklų taško

221
.  

2019 m. šalies teritoriniuose vandenyse Baltijos jūroje kol kas nėra nei vieno vėjo parko. Dėl 
vėjo elektrinių parkų plėtros ir jų prijungimui prie elektros perdavimo sistemos reikalingų 
įrengti linijų ir transformatorių tikėtinos didelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (++) IA.  

FI / EG AB „Litgrid“ duomenimis, vėjo energetikos parkus statyti jūroje brangiau ir sunkiau nei 
sausumoje. Brangiau kainuoja statyba, dar atsiranda eksploatacijos kaštai. Kita vertus, 
jūriniai vėjo energetikos parkai greičiau atsiperka, nes vėjas jūroje pučia tolygiau ir daugiau, 
todėl pagaminama daugiau elektros energijos nei sausumos jėgainėse. LR BP koncepcijoje 
nurodyta, kad tikslinga inicijuoti Baltijos jūros regiono integruoto vėjo elektrinių tinklo 
sukūrimą, sudarant galimybę prie ES finansuojamo Danijos, Lenkijos, Švedijos ir Vokietijos 
vėjo elektrinių tinko prijungti ir Lietuvos bei kitų Baltijos šalių jūros teritorijose planuojamus 
energetinius parkus. Kol kas elektros gamybos savikaina jūroje dar yra aukštesnė nei 
sausumoje, tačiau tikėtina, kad ilgalaikėje perspektyvoje investicijos atsipirks, be to, 
pereinant prie mažiau taršios elektros gamybos bus gaunama ir netiesioginė ekonominė 
nauda FI / EG dėl sumažėjusio į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio. Preliminariais Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto ekspertų vertinimais, vėjo 
parkai Baltijos jūroje galėtų pradėti gaminti elektros energiją iki 2030 m.  
Europos vėjo energijos asociacijos ir Greenpeace paskelbtame bendrame dokumente 
prognozuojamas tolesnis spartus vėjo pramonės augimas (tiek sausumoje, tiek jūroje), 
lyginamųjų investicijų mažėjimas, vėjo elektros kainos mažėjimas ir spartus naujų darbo 
vietų augimas vėjo pramonėje

222
, todėl abiejų alternatyvų įgyvendinimo atveju tikėtinos 

mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTAI 

MOB Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) ŽSG. 

UA Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) UA. 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP Atsinaujinančių energetinių išteklių (vėjas, saulė, bangos, srovės) naudojimas jūroje, Lietuvos 
IEZ – nauja Lietuvoje, bet labai aktyviai vystoma Europoje bei EK skatinama ūkinės veiklos 
sritis. Tačiau ir čia turi būti atsižvelgiama į daugelį veiksnių – jūros gyliai, inžinerinės 

                                                           

221
 AB „Litgrid“, Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planas 2018–2027 m., 19 psl., 

žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 23 d., http://www.regula.lt/SiteAssets/posedziai/2019-02-28/4_litgrid_priedas.pdf. 
222

 „Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo Lietuvoje patirtis, reikšmė ir siekiai“, Energetika (2016), T. 62, Nr. 4, 

259 psl.  

http://www.regula.lt/SiteAssets/posedziai/2019-02-28/4_litgrid_priedas.pdf
http://www.regula.lt/SiteAssets/posedziai/2019-02-28/4_litgrid_priedas.pdf
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KOMPONENTAS VERTINIMO APRAŠYMAS 

geologinės sąlygos, laivybos keliai, vėjo ir bangų potencialas ir be abejo į poveikį gamtinėms 
buveinėms, biologinei įvairovei. 

LR teritorijos Bendrojo plano papildymo jūriniais sprendiniais dalyje yra išskirtos potencialios 
teritorijos, labiausiai tinkamos atsinaujinančios energetikos, įskaitant vėjo energijos projektų 
vystymui jūroje. Taikant kompleksinio planavimo principus jūroje parinktos teritorijos 
darančios mažiausią poveikį gamtinei aplinkai, kitai ūkinei veiklai bei nesikertančios su 
vertingomis saugomomis buveinėmis ar paukščiams svarbiomis teritorijomis.  

Integracija į bendrą Europinę energetinę ir telekomunikacijos sistemą bei atsinaujinančių 
energijos šaltinių įsisavinimas sąlygoja povandeninės infrastruktūros plėtrą jūroje. 
Rezervuodami tam tikrą jūrinės erdvės dalį – įsteigdami infrastruktūros koridorius, kuriuose 
bus apjungiamos esamų ir numatomų objektų jungtys (elektros perdavimo ir 
telekomunikacijų kabeliai, vamzdynai) optimizuojamas būtinų jungčių erdvinis išdėstymas ir 
racionaliai išnaudojama jūros akvatorija. Tuo užtikrinamos palankios ekonominės sąlygos 
galimų atsinaujinančios energetikos objektų sujungimui su sausumos tinklais, taip pat 
maksimaliai sumažinamas galimas neigiamas poveikis jūros dugnui ir jame esančioms 
buveinėms.  
Numatyti plotai VE parkams nutolę nuo pakrantės apie 34 km atstumu, todėl net esant 
geram matomumui vėjo elektrinės plika akimi nuo kranto bus praktiškai nepastebimos. 
Potencialiame plote kultūros paveldo objektų nenustatyta . 
Tačiau vis tiek visada išlieka rizika pažeisti jautrias jūros ir krantų ekosistemas, užteršti 
kraštovaizdį technogeniniais statiniais, sumažinti estetinį patrauklumą ir vietovės rekreacinį 
potencialą. 
Įgyvendinant tikslą numatomos neigiamos pasekmės (-) KP. 

NTBĮ Atliktoje “Prioritetinių Lietuvos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos 
Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių 
elektrinių plėtra” identifikavimo studijoje

223
 parinkti prioritetiniai plotai, kuriuose gali būti 

vystomi VE parkai. Parinkti plotai ribojasi ar yra nedideliu atstumu nuo Klaipėdos-Ventspilio 
plynaukštės biosferos poligono bei Klaipėdos-Ventspilio plynaukštės BAST ir PAST. Vėjo 
elektrinių statybos ir eksploatacijos metu poveikis smėlėto dugno buveinėms būtų nežymus: 
tikėtinas lokalus ir trumpalaikis poveikis sėslioms dugno makrofaunos formoms – 
dvigeldžiams moliuskams M. balthica. Judrioms dugno faunos formoms (ypač lygiakojams 
vėžiagyviams S. entomon ir šoniplaukoms M. affinis) poveikis taip pat būtų nežymus. Vėjo 
elektrinių povandeninė dalis sukuria dirbtinį substratą (rifus) epiflorai ir epifaunai, todėl tai 
gali sąlygoti rajonui nebūdingų rūšių atsiradimą, o tai didina biologinę įvairovę ir išteklius 
žuvų ir paukščių mitybai (ypač jei jėgainių povandeninė dalis apaugtų midijomis Mytilus 
spp.).Galimas trumpalaikis nereikšmingas poveikis žuvims dėl fizinių dugno buveinių 
sunaikinimo, tačiau dėl mažo pažeidžiamo ploto buveinės sparčiai atsikuria. Galimas 
vidutinis poveikis dėl laikinai padidėjusio drumstumo bei triukšmo ir vibracijos statybų metu. 
Galimas reikšmingas poveikis statybos ir demontavimo darbų metu dėl trikdymo. VE 
statybos ir įrengimo darbai negalimi intensyviausiais vandens paukščių migracijų ir 
gausiausių žiemojančių sankaupų laikotarpiais (nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d. imtinai). 
Eksploatacijos metu galimas neigiamas poveikis jūros ir migruojantiems paukščiams dėl 
barjero efekto, mitybinių plotų praradimo ir tiesioginio žuvimo. Tikėtinos lokalaus masto 
pasekmės dėl nedidelio VE skaičiaus ir užimamo ploto. Siekiant nustatyti galimą poveikį 
migruojantiems ir žiemojantiems paukščiams reikalinga atnaujinti duomenis, paukščių 
apskaitos turėtų būti atliekamos ne mažiau kaip 2 metus. Galimas lokalus neigiamas 
tiesioginis poveikis jūrų žinduoliams statybos darbų metu dėl triukšmo ir vibracijos. Nėra 
tirtas VE jūroje poveikis šikšnosparniams – būtina atlikti šikšnosparnių apskaitas veisimosi ir 
migracijų metu.  
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 Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas, Prioritetinių Lietuvos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos išskirtinės 

ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių 
plėtra, identifikavimo studija,2019 https://www.ena.lt/uploads/PDF-
AEI/V%C4%97jo%20j%C4%97gaini%C5%B3%20pl%C4%97tra%20Baltijos%20j%C5%ABroje.pdf 

https://www.ena.lt/uploads/PDF-AEI/V%C4%97jo%20j%C4%97gaini%C5%B3%20pl%C4%97tra%20Baltijos%20j%C5%ABroje.pdf
https://www.ena.lt/uploads/PDF-AEI/V%C4%97jo%20j%C4%97gaini%C5%B3%20pl%C4%97tra%20Baltijos%20j%C5%ABroje.pdf
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Apibendrinant atliktus vertinimus biologinei įvairovei ir buveinėms numatomas neigiamas (-) 
poveikis.  

ANGI Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimas bei energijos taupymas ir didesnis energijos 
vartojimo efektyvumas mažina aplinkos taršą, išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį, kurios susijusios su klimato kaita, o tai teigiamai veikia visą gamtinę aplinką, tausoja 
gamtinius neatsinaujinančius išteklius, mažina jų naudojimą. 

Žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos, sąlygų atsinaujinančiai energetikai vystyti jūroje 
sudarymas, užtikrina gamtinių išteklių naudojimo mažinimą, švarios energijos gamybą, todėl 
numatomas teigiamas ilgalaikis (+) poveikis ANGI. 

APLINKOSAUGOS KOMPONENTAI 

VK Nenumatomas tiesioginis poveikis (0) VK. 

D Vėjo jėgainių pamatų įrengimas jūros dugne, o jų veikimo metu ir vibracijos poveikis turės 
lokalų neigiamą (-) poveikį jūros dugnui ir nuosėdoms. 

AO Vertinant netiesioginį vėjo elektrinių poveikį aplinkos orui, pažymėtina, kad vėjo energija yra 
viena iš atsinaujinančių energijos rūšių, kurios naudojimas mažina iškastinio kuro naudojimą, 
o kartu CO2 ir kitų medžiagų emisijas į aplinkos orą.  

Vėjo jėgainių parko įrengimas neigiamo poveikio aplinkos oro kokybei neturės (+/0) AO.  

KK  Vėjo energijos naudojimas vaidina didelį vaidmenį kovoje su klimato kaita, o atsinaujinančių 
energijos išteklių integracija į rinką prisideda mažinant šiltnamio dujų emisijas iš energetikos 
sektoriaus. Numatomas teigiamos (+) pasekmės KK.  

6.8.3. APIE 12 000 HA REZERVINĖ TERITORIJA KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS TIKSLAMS 
VAKARINĖJE LIETUVOS TERITORIJOS DALYJE (PIRMENYBĖ TEIKIANT ŠILALĖS, KELMĖS, TELŠIŲ, 
AR RIETAVO R. SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOMS) 

PROJEKTAS | Apie 12 000 ha rezervinė teritorija krašto apsaugos sistemos tikslams vakarinėje Lietuvos 
teritorijos dalyje (pirmenybė teikiant Šilalės, Kelmės, Telšių ar Rietavo r. sav. teritorijoms).  

Šiaurės / vakarų ir / ar vakarų Lietuvos zonoje yra valstybinių ūkinės paskirties miškų masyvai, kuriuose 
galima būtų suformuoti krašto apsaugos tikslams tinkamą teritoriją. Visais atvejais infrastruktūra 
(geležinkelis, krašto keliai, elektros ir ryšių tinklai) yra nutolę nuo vietovės 5–12 km atstumu. Susisiekimo 
infrastruktūra turėtų būti pritaikyta apkrovoms: keliams 12 tonų/ašį, tiltams – iki 130 tonų. Stambesnės 
kaimo gyvenvietės nutolę per 3 km, o miestai – per 10 km. Tarpumiškiuose pasitaiko vienkiemių ir mažų 
kaimų, kurių gyventojai ūkininkauja privačioje žemėje, taip pat pasitaiko bešeimininkių sodybų ar ūkio 
pastatų.  
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Toliau lentelėse (žr. Lentelė 46 ir Lentelė 47) nurodomi šio strateginio objekto pasekmių aplinkai vertinimo rezultatai ir pasekmių aplinkai vertinimo aprašymai. 

LENTELĖ 46: 12000 HA REZERVINĖS TERITORIJOS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO REZULTATAI 

OBJEKTAS EKONOMINĖS-
MAKROEKONOMINĖS RAIDOS 
KOMPONENTAI

224
 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS 
RAIDOS 
KOMPONENTAI

225
 

GAMTINĖS APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI

226
 

APLINKOSAUGOS 
KOMPONENTAI

227
 

TEV DR IA FI/EG MOB ŽSG UA KP NTBĮ ANGI VK D AO KK 

Apie 12 000 ha rezervinė teritorija krašto 
apsaugos sistemos tikslams vakarinėje 
Lietuvos teritorijos dalyje (pirmenybė 
teikiant Šilalės, Kelmės, Telšių ar Rietavo r. 
sav. teritorijoms). 

0 + + - 0 0/- 0/- - - - - - - - 

 

                                                           
224

 TEV – transporto ekonominė veikla, DR – darbo rinka, IA – inžinerinė aplinka, FI/EG – finansiniai ištekliai / ekonominė gerovė. 
225

 MOB – mobilumas, ŽSG – žmonių sveikata ir gerovė, UA – urbanistinė aplinka. 
226

 KP – kraštovaizdis ir paveldas, NBBĮ – natūralios buveinė ir biologinė įvairovė, ANGI – atsinaujinantys ir neatsinaujinantys gamtos ištekliai. 
227

 VK – vandens kokybė, D – dirvožemis, AO – aplinkos oras, KK – klimato kaita. 
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LENTELĖ 47: 12000 HA REZERVINĖS TERITORIJOS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS 

KOMPONE
NTAS 

VERTINIMO APRAŠYMAS 

Krašto apsaugos sistemos 2019–2021 metų strateginiame veiklos plane numatytas vienas iš veiklos prioritetų – 
turėti infrastruktūra Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) ir sąjungininkų parengčiai ir priimančiosios šalies paramos 
poreikiams užtikrinti. Į šį prioritetą patenka infrastruktūros gerinimas Lietuvoje dislokuotoms sąjungininkų 
pajėgoms ir poligonų, tinkamų LK ir sąjungininkų koviniam rengimui, vystymas ir išlaikymas.

228
 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTAI 

TEV Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. Išvysčius šioje teritorijoje ir aplink ją numatoma, kad 
bus galimybė vežti negabaritinius krovinius, tačiau tai nenulems reikšmingų pasekmių (0) TEV. 

DR Skiriant krašto apsaugos reikmėms reikalingą rezervinę teritoriją, joje galimai bus steigiamos 
reikalingos taktinės ir strateginės bazės, kurios reikalingos ne tik Lietuvos krašto apsaugos tikslams 
įvykdyti, tačiau ir tarptautinių susitarimų tęsimui. Šiose bazėse bus reikalinga ne tik profesinė karinė 
darbo jėga, tačiau ir papildoma aptarnaujantis techninis bei administracinis personalas. 
Numatomos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (+) DR. 

IA Skiriant krašto apsaugos reikmėms reikalingą rezervinę teritoriją, joje galimai bus vystoma 
infrastruktūra: tiesiami keliai, elektros tinklai, vandentiekis ir kt. Numatomos mažo reikšmingumo 
teigiamos pasekmės (+) IA. 

FI / EG Tokio dydžio teritorijos priskyrimas krašto apsaugos reikmėms turės mažo reikšmingumo neigiamas 
pasekmes (-) FI / EG. Numatytoje teritorijoje esamas privatus nekilnojamas turtas (žemės, pastatai, 
kt.) privalės būti išpirkti, ir esami gamtiniai ištekliai (pvz., valstybinės reikšmės ūkiniai miškai) 
negalės būti naudojami komercinėms reikmėms. Taip pat, infrastruktūros vystymas ir reikalingos 
darbo jėgos samdymas teritorijoje kuriamiems objektams pareikalaus papildomų investicijų. 
Pasekmės nėra didelio reikšmingumo dėl nežinomos teritorijos geografinės padėties. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTAI 

MOB Šalies transporto sistemų pralaidumas turi užtikrinti karinį mobilumą ir tranzitą (vandens, oro, 

žemės susiekimo komunikacijų linijose), infrastruktūrą pritaikant nepertraukiamam ir operatyviam 

karinės sunkiasvorės technikos vienetų judėjimui ir transportavimui. Didelės teritorijos rezervavimo 

krašto apsaugos tikslams pasekmės MOB priklauso nuo konkrečios teritorijos vietos, tačiau tikėtina, 

jog ji bus plėtojama neurbanizuotoje vietovėje, todėl susisiekimo ryšiams įtaka bus neutrali ar 

menkavertė. Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) MOB. 

ŽSG Didelės teritorijos rezervavimo krašto apsaugos tikslams pasekmės ŽSG priklauso nuo konkrečios 
teritorijos vietos, kuri šiuo metu nėra žinoma, ir atitinkamai pobūdžio. Tikėtina, kad tokio dydžio 
teritorija bus neužstatyta, tačiau bus apribotas žmonių patekimas ir laisvas judėjimas, todėl 
pasekmės ŽSG nenumatomos, arba numatomos mažo reikšmingumo neigiamos pasekmės (0/-), 
taip pat siejamos su padidėjusiu triukšmo lygiu veiklos vykdymo metu.  

UA Tikėtina, kad rezervuojama teritorija krašto apsaugos tikslams bus neurbanizuotoje teritorijoje, 
tačiau dėl planuojamos teritorijos dydžio, tikėtina gali būti apribota gretimų urbanizuotų teritorijų 
plėtra, priklausomai nuo konkrečios planuojamos vystyti teritorijos. Pasekmės UA nenumatomos, 
arba galimos mažai reikšmingos neigiamos pasekmės (0/-) dėl galimų veiklos apribojimų.  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP Rezervinės teritorijos krašto apsaugai greičiausiai būtų steigiamos valstybiniuose miškuose. tai 
ribotų jų lankymą, išteklių naudojimą. Miškų įstatyme numatyta, kad kariniuose poligonuose, krašto 

                                                           

228
 LR krašto apsaugos ministerija, krašto apsaugos sistemos 2019–2021 metų strateginis veiklos planas, žiūrėta 

rugpjūčio 2 d., 
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KOMPONE
NTAS 

VERTINIMO APRAŠYMAS 

apsaugos tikslais miškas gali būti paverčiamas kitomis naudmenomis išimties tvarka. Tai reiškia, kad 
nerengiami planavimo dokumentai, nevertinamas poveikis aplinkai. Atsižvelgiant į tai, kad rezervinė 
teritorija krašto apsaugos tikslams numatoma 12 000 ha ploto ir yra vakarinėje Lietuvos dalyje, kur 
identifikuojamas didelio vaizdingumo kraštovaizdis, telkiasi etnokultūrinės savimonės branduoliai, 
numatomos tarpvalstybinės svarbos turizmo jungtys poveikis kraštovaizdžiui ir paveldui 
numatomas neigiamas (-).  

NBBĮ Paverčiant miško žemę kitomis naudmenomis, vykdant įvairias karines veiklas (pratybas, taktinius 
mokymus ir pan.) keičiasi esamų natūralių buveinių būklė, trikdomos gyvūnų veisimosi vietos, jų 
migracija. Net jei į teritorijas skirtas krašto apsaugai nepateks saugomos ar Natura 2000 tinklo 
teritorijos vis tiek pasekmės biologinei įvairovei, ekosistemoms ir jų funkcijoms, taip pat 
ekosisteminėms paslaugos yra neigiamos (-). 

ANGI Teritorijose skirtose krašto apsaugos tikslams įprastai yra ribojamas lankymasis jose, ir įprastinis 
(pagal paskirtį) jų naudojimas. Tai menkina išteklių naudojimą, menkiną rekreacinį teritorijų 
potencialą. Numatomos neigiamos (-) pasekmės. 

APLINKOSAUGOS KOMPONENTAI 

VK Apskaičiuota, kad dėl karinės veiklos į aplinką patenka daugiau kaip 260 įvairių cheminių medžiagų. 
Karinių bazių teritorijos dažniausiai užteršiamos naftos produktais, organiniais junginiais, 
sunkiaisiais metalais. Vandeniu ir oru šie teršalai gali išplisti toli už teršimo šaltinio ribų

229
. 

Karinių poligonų teritorijomis įprastai tampa retai apgyvendintos zonos, kurios Lietuvos gamtinėmis 
sąlygomis yra natūralios, dažnai apaugusios miškais, sudėtyje turinčios pelkių, šlapynių, paviršinių 
vandens telkinių. Tokiose teritorijose natūralių ekosistemų ryšių suardymas, natūralių vandentakių 
hidromorfologiniai pokyčiai turi neigiamas pasekmes ne tik pačioje teritorijoje, bet galimai ir visam 
upės baseinui, o taip pat ir jūros vandens kokybei. Grunto tarša taip pat lemia ir gruntinio vandens 
taršą, kas kelia grėsmę žmonių sveikatai. 

Tikslo įgyvendinimas turės neigiamų pasekmių (-) VK. 

D Karinių poligonuose karinių objektų statybų metu ardomas dirvožemis, kertami miškai. Po vykdomų 
sprogdinimų, pratybų poligonai virsta dykvietėmis. Nuo sprogimų nukenčia ir aplinka už karinio 
objekto ribų. Karinių bazių teritorijos dažniausiai užteršiamos naftos produktais, organiniais 
junginiais, sunkiaisiais metalais. Karinėse teritorijose daug karinės technikos vairavimo ir mokymo 
trasų, taktikos mokymo laukų. Dėl intensyvios karinės veiklos tokios teritorijos pasižymi dideliais 
reljefo, dirvožemio pažeidimais, čia daromas didelis poveikis augalijai ir gyvūnijai. Dideliuose 
plotuose mėtosi vadinamosios „kariškos“ šiukšlės, pasitaiko ir sprogmenų, šaudmenų bei jų liekanų. 
Tokios taršos problemos dėl “vieno naudotojo” nėra sprendžiamos ir ilgainiui vis gilėja, tapdamos 
vis sudėtingesnėmis. 

Pabradės poligone mokslininkai atliko bandymus, siekdami nustatyti dirvožemio organinių 
medžiagų koncentracijos sumažėjimą vienu metu atliekant kelis sprogdinimus. Tyrimas atliktas 
Lietuvos kariuomenės Centrinio poligono taktinių mokymų lauko pakraštyje, kuriame buvo 
sprogdinamos konstrukcijos. Mėginiai organinių medžiagų analizei imti prieš sprogdinimą ir po jo iš 
sprogimų epicentrų taškų bei 3 m atstumu nuo jų. Tyrimo rezultatai parodė priklausomybę tarp 
organinių medžiagų koncentracijos ir mėginio ėmimo taško atstumo nuo sprogimo epicentro. 
Daugiausia organinių medžiagų sprogimo metu dirvožemis neteko epicentro vietoje – net 55 %, o 
už 1,5 m nuo sprogimo epicentro jų sumažėjo 50 %

230
. 

Tikslo įgyvendinimas turės neigiamų pasekmių (-) D. 

                                                           

229
 Krašto Apsaugos Ministerija, Neregimi pavojai poligonuose, žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 d., 

https://kam.lt/kam/download/1081/2006.karys.balandis.poligonai.pdf. 
230

 Krašto Apsaugos Ministerija, Neregimi pavojai poligonuose, žiūrėta 2019-08-2, 

https://kam.lt/kam/download/1081/2006.karys.balandis.poligonai.pdf 
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KOMPONE
NTAS 

VERTINIMO APRAŠYMAS 

AO Karinė veikla turi didelės įtakos oro taršai ir ozono sluoksnio irimui. Pavyzdžiui, Vakarų Vokietijoje 
oro pajėgų keliama atmosferos tarša siekė 58 % visos šalies oro transporto taršos. Skrydžiai pažeme 
trikdo laukinės gyvūnijos migraciją, bei kelia pavojų žmonių sveikatai. Vokietijos mokslininkai teigia, 
kad net 6–10 % pasaulinės atmosferos taršos sudaro karinės veiklos tarša. Negana to, pasaulio 
karinė pramonė yra atsakinga net už 2 trečdalius ozoną ardančių dujų išmetimą. 

Pratybų metų intensyvus sunkaus ir netvaraus transporto naudojimas didina sudeginamo kuro 
kiekius ir neigiamai veikia aplinkos oro kokybę. Karinis oro transportas taip pat prisideda prie 
neigiamų pasekmių aplinkai. 

Tikslo įgyvendinimas turės neigiamų pasekmių (-) AO. 

KK Karinių poligonų plėtros atveju didžiausios pasekmės klimato kaitai būtų dėl miškų iškirtimo ir 
natūralaus dirvožemio sluoksnio sunaikinimas. Dirvožemio organinėms medžiagoms irstant, į 
atmosferą išsiskiria anglies dvideginis (CO2); antra vertus, joms susidarant, CO2 pasišalina iš 
atmosferos. 

Tikslo įgyvendinimas turės neigiamų pasekmių (-) KK. 

PRIEMONĖS LR BP KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMO REIKŠMINGOMS NEIGIAMOMS PASEKMĖMS APLINKAI 
IŠVENGTI, SUMAŽINTI AR KOMPENSUOTI 

Vystant teritoriją neigiamoms pasekmėms žmonių sveikatai ir gerovei, kylančioms dėl ribotų galimybių naudotis 
teritorija ir jos rekreaciniu potencialu reikalinga numatyti kompensacines priemones – taikyti alternatyvias 
rekreacijos formas atitinkančias priemones. Jei parinkta teritorija tiesioginį ryšį su gyvenamosiomis teritorijomis – 
įrengti apsauginius želdynus, taikyti triukšmo ir taršos slopinimo priemones, kitais būdais gerinti gyvenamosios 
aplinkos kokybę, užtikrinti saugumą.  

Planuojant gyvenamųjų vietovių plėtrą aplinkinėse teritorijose, tinkamai įvertinti galimą poreikį plėtrai, bei 
aplinkos kokybę. 

6.8.4. IKI 900 HA REZERVINĖ TERITORIJA KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS TIKSLAMS KLAIPĖDOS 
APSKRITYJE, KAIRIUOSE 

Lietuvos kariuomenės Brg. gen. Povilo Plechavičiaus karinis poligonas įkurtas ir veikia nuo 1949 m. Jį 
sudaro du žemės sklypai. Juos skiria Vilhelmo kanalas ir valstybinių miškų sklypai. Poligono bendras plotas 
674,99 ha. Šiuo metu poligonas su esama infrastruktūra pritaikytas rengti tik sausumos pajėgų karinius 
(iki būrio dydžio) vienetus. Lietuvos kariuomenei plečiantis, modernėjant ginkluotės sistemoms, kariniam 
rengimui trūksta teritorijos, todėl yra planuojama poligono plėtra (papildomai reikalingas plotas – 900 
ha). Taip pat, šalia šio poligono yra Lietuvos kariuomenės sandėlių teritorija (sklypo plotas 24,21 ha), kurią 
dėl išaugusių sandėliavimo poreikių planuojama plėsti. Vakarų Lietuvoje reikalingas papildomas 
sandėliavimo plotas apie 50 ha). 

Poligonas yra unikalus tuo, kad pagal geografinę padėtį yra vienintelė vieta Lietuvoje, kur praplėtus 
poligono teritoriją, vienu metu galėtų treniruotis karinės oro, jūrų ir sausumos pajėgos, rengti bendras 
karinių jūrų ir sausumos pajėgų pratybas, užtikrinama priimančiosios šalies parama NATO sąjungininkams 
ir kt. Karinio poligono ir mokymo teritorija bei pavojinga zona pažymėta Klaipėdos apskrities bendrajame 
plane. Brėžinyje matyti esamo poligono ir planuojamos plėtros išsidėstymas kitų urbanizuotų ir 
urbanizuojamų teritorijų bei objektų atžvilgiu.  
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PAV. 38: TERITORIJŲ REZERVAVIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS BRĖŽINYS, 2016 M. 

 

Šaltinis: Ištrauka iš Klaipėdos apskrities bendrojo plano, žiūrėta 2019-08-01 https://map.tpdr.lt/tpdr-
gis/index.jsp?action=tpdrPortal 

Šiuo metu dalis poligono teritorijoje esančių miškų yra II grupės rekreaciniai miškai, taip pat karinio 
poligono sklypai ribojasi su saugomomis teritorijomis: vakarinėje dalyje su Lužijos botaniniu zoologiniu 
draustiniu ir Kuršių marių biosferos poligonu, pietinėje su Kliošių kraštovaizdžio draustiniu, taip pat šios 
saugomos teritorijos priskirtos Natura 2000 ekologiniam tinklui, kur identifikuotos Europos bendrijos 
svarbos buveinės bei paukščių apsaugai svarbios teritorijos.  

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos: 

 LUŽIJOS IR TYRŲ PELKĖ (LTKLA0005) įsteigta LR Vyriausybės 2009-03-04 nutarimu Nr. 192. Joje 
saugoma EB svarbos natūralios buveinės 2320 Pajūrio smėlynų tyruliai, 6120 Karbonatinių 
smėlynų smiltpievės, 6410 Melvenynai, 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai, 6450 Aliuvinės pievos, 
6510 Šienaujamos mezofitų pievos, 7120 Degradavusios aukštapelkės, 91D0 Pelkiniai miškai ir 
drugių rūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą – Kraujalakinis melsvys.  

 KURŠIŲ MARIOS (LTSIU0012) įsteigta LR aplinkos ministro 2009-04-22 įsakymu Nr. D1-210 . Joje 
saugoma EB svarbos natūralios buveinės 1130 Upių žiotys, 1150 Lagūnos; žuvų Baltijos lašiša, 
Kartuolė, Ožka, Paprastasis kirtiklis, Perpelė, Salatis rūšys ir Upinė nėgė. 

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos: 
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 TYRŲ PELKĖ (LTKLAB002) (įsteigta LR Vyriausybės 2004-04-08 nutarimu Nr. 399 ir skirta 
Juodkrūčių bėgikų (Calidris alpina), meldinės nendrinukės (Acrocephalus paludicola) apsaugai. 

 KURŠIŲ MARIOS (LTKLAB010) įsteigta LR Vyriausybės 2010-03-24 nutarimu Nr. 313 Migruojančių 
mažųjų gulbių (Cygnus columbianus), smailiauodegių ančių (Anas acuta), didžiųjų dančiasnapių 
(Mergus merganser), mažųjų dančiasnapių (Mergus albellus), mažųjų kirų (Larus minutus), jūrinių 
erelių (Haliaeetus albicilla) sankaupų vietų apsaugai. 

Veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja ir jų apsauga užtikrina Saugomų teritorijų, Miškų, Aplinkos 
apsaugos įstatymai, Gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatai, Specialiosios žemės ir miško 
naudojimo sąlygos, Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai, taip pat šių 
saugomų teritorijų nuostatai, kt. teisės aktai. 

Karinio mokymo teritorijos apima minėtas saugomas teritorijas (išskyrus Kuršių marių biosferos poligoną). 

Vadovaujantis Žemės įstatymu karinio poligono žemės sklypai yra priskiriami kitos paskirties žemei, 
žemės naudojimo būdas – teritorijos krašto apsaugos tikslams. Mokymo teritorijose žemės paskirtis yra 
nustatyta pagal faktinį naudojimą ar teritorijų planavimo dokumentus, jose vykdoma ūkinė ir kita veikla. 

Pagal šiuo metu turimą informaciją karinio poligono teritorija (papildomai 900 ha) būtų plečiama į pietus, 
saugomų teritorijų sąskaita ir apimtų ten esančius miškus ir pelkes. Išplėtus poligono teritoriją, ją kirstų 
kultūros paveldo objektas Vilhelmo kanalas (Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių kompleksas (kodas 
25965), kuris yra svarbus architektūrinis, inžinerinis, istorinis statinys, bei svarbus kaip atminties ir 
turizmo objektas. Dalyje Vilhelmo kanalo įsikūrusi Klaipėdos miesto III-oji vandenvietė, taip pat poligono 
teritorija priartėtų prie Klaipėdos miesto urbanistinės plėtros teritorijų, kaimų ir sodininkų bendrijų 
teritorijų. Mokymo teritorijų plėtra nenumatyta. 

Karinio poligono plėtra saugomų teritorijų atžvilgiu pavaizduota 2 pav.  

PAV. 39: KARINIO POLIGONO PLĖTRA SAUGOMŲ TERITORIJŲ ATŽVILGIU 

 

Šaltinis: Ištrauka iš Klaipėdos apskrities bendrojo plano, žiūrėta 2019-08-01 https://map.tpdr.lt/tpdr-
gis/index.jsp?action=tpdrPortal 
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Toliau lentelėse (žr. Lentelė 48 ir Lentelė 49) nurodomi šio strateginio objekto pasekmių aplinkai vertinimo rezultatai ir pasekmių aplinkai vertinimo aprašymai. 

LENTELĖ 48: 900HA KARINIO POLIGONO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO REZULTATAI 

OBJEKTAS EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI

231
 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI

232
 

GAMTINĖS APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI

233
 

APLINKOSAUGOS 
KOMPONENTAI

234
 

TEV DR IA FI/ 

EG 

MOB ŽSG UA KP NTBĮ ANGI VK D AO KK 

Iki 900 ha rezervinė 
teritorija krašto 
apsaugos sistemos 
tikslams Klaipėdos 
apskrityje, Kairiuose. 

0 0/+ 0/+ 0/- 0 0/- 0/- -- -- -- - - - - 
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 TEV – transporto ekonominė veikla, DR – darbo rinka, IA – inžinerinė aplinka, FI/EG – finansiniai ištekliai / ekonominė gerovė. 
232

 MOB – mobilumas, ŽSG – žmonių sveikata ir gerovė, UA – urbanistinė aplinka. 
233

 KP – kraštovaizdis ir paveldas, NBBĮ – natūralios buveinė ir biologinė įvairovė, ANGI – atsinaujinantys ir neatsinaujinantys gamtos ištekliai. 
234

 VK – vandens kokybė, D – dirvožemis, AO – aplinkos oras, KK – klimato kaita. 
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LENTELĖ 49: 900HA KARINIO POLIGONO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS 

KOMPONENTAS VERTINIMO APRAŠYMAS 

Krašto apsaugos sistemos 2019–2021 metų strateginiame veiklos plane numatytas vienas iš veiklos prioritetų – 
turėti infrastruktūra Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) ir sąjungininkų parengčiai ir priimančiosios šalies paramos 
poreikiams užtikrinti. Į šį prioritetą patenka infrastruktūros gerinimas Lietuvoje dislokuotoms sąjungininkų 
pajėgoms ir poligonų, tinkamų LK ir sąjungininkų koviniam rengimui, vystymas ir išlaikymas

235
. 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTAI 

TEV Nenumatomos reikšmingos pasekmės (0) TEV. 

DR Dėl plečiamos poligono teritorijos galimai reikės papildomo aptarnaujančio, administracinio ar 
techninio personalo. Nenumatomos reikšmingos pasekmės arba numatomos mažo 
reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) DR. 

IA Naujoje rezervinėje krašto apsaugos teritorijoje numatoma, jog gali prireikti vystyti 
susisiekimo, inžinerinę ar kitokią infrastruktūrą. Nenumatomos reikšmingos pasekmės arba 
tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės (0/+) IA. 

FI / EG Naujai krašto apsaugos reikmėms rezervinei teritorijai vystyti numatomos investicijos į 
žmogiškuosius išteklius, infrastruktūrą ar kitas reikalingas sritis. Priklausomai nuo investicijų 
kiekio reikšmingos pasekmės nenumatomos arba tikėtinos mažo reikšmingumo neigiamos 
pasekmės (0/-) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTAI 

MOB Šalies transporto sistemų pralaidumas turi užtikrinti karinį mobilumą ir tranzitą (vandens, oro, 

žemės susiekimo komunikacijų linijose), infrastruktūrą pritaikant nepertraukiamam ir 

operatyviam karinės sunkiasvorės technikos vienetų judėjimui ir transportavimui, tačiau 

pasekmės MOB nėra numatomos (0). 

ŽSG Dėl plečiamos poligono teritorijos didžiausios pasekmės žmonių sveikatai ir gerovei tikėtinos 
dėl aplinkos kokybės suprastėjimo (padidėjęs triukšmo lygis) ir apribojimų, taikomų šiai ir 
aplinkinių teritorijų vystymui, kadangi būtų ribojamas rekreacinių poreikių tenkinimas miškų 
teritorijose, taip pat ribotas teritorijų įsisavinimas. Tačiau teritorijos vystymas pasekmių turės 
sąlyginai nedideliam žmonių skaičiui, todėl bendrai vertinant pasekmės ŽSG nenumatomos 
arba numatomos mažai reikšmingos neigiamos (0/-). 

UA Esamo poligono plėtra numatoma neurbanizuotoje teritorijoje, tačiau priartėjama prie 
urbanizuotų teritorijų Klaipėdos miesto, Kairių gyvenvietės. Teritorijos plėtra riboja teritorijų 
plėtrą, taip pat būtų taikomi apribojimai teritorijų naudojimui. Tačiau šie apribojimai yra 
lokalūs, todėl bendrai vertinant reikšmingų pasekmių nenumatoma, arba numatomos mažai 
reikšmingos neigiamos pasekmės (0/-) UA.  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP Kairių karinis poligonas) būtų plečiamas (papildomai 900 ha) į pietinę poligono ir mokymo 
teritorijos pusę, kur įsteigtos Valstybės saugomos teritorijos ir Natura 2000 tinklo teritorijos. 
Kliošių kraštovaizdžio ir Lužijos botaninis draustiniai įsteigti išsaugoti pamario smėlio 
paplūdimių bendrijas su retomis halofitinėmis rūšimis bei Kuršių marių pakrantės užliejamas 
pievas su retais augalais, pamario lygumos šlapių miškų ir pelkių kraštovaizdį su botaninėmis ir 
zoologinėmis vertybėmis. Natura 2000 teritorijose saugomos Europos bendrijos svarbos 
natūralios buveinės, migruojančios, neršiančios žuvys, paukščių sankaupų, perėjimo vietos. 
Plečiant karinio poligono teritoriją būtų keičiama žemės ir miškų ūkio paskirtis ir naudojimo 
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 LR krašto apsaugos ministerija, krašto apsaugos sistemos 2019–2021 metų strateginis veiklos planas, žiūrėta 

2019-08-22. 
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būdas į kitos paskirties žemę. Tai reiškia, kad šioje teritorijoje galimas miško žemės pavertimas 
kitomis naudmenomis, statomi kariniai objektai, vykdomos karinės pratybos, mokymai, kita 
veikla. Paverčiant miško žemę kitomis naudmenomis keičiasi esamų teritorijų gamtinė aplinka, 
natūralių buveinių būklė, kraštovaizdis neaiškus kultūros paveldo likimas. Dėl numatomos 
vykdyti karinės veiklos, karinių objektų statybos būtų visai sunaikintos šiose teritorijose 
saugomos EB svarbos natūralios buveinės, trikdomos gyvūnų rūšys.  

Europos bendrijos svarbos saugomų teritorijų tinklas Natura 2000 yra sudarytas iš teritorijų, 
kuriose yra į Buveinių direktyvos 92/4EEB I priedą įrašyti natūralių buveinių tipai ir į II priedą 
įrašytų rūšių buveinės ir specialios apsaugos teritorijos, kurias valstybės narės klasifikuoja 
pagal Paukščių direktyvą 79/409/EEB. Natura 2000 teritorijose turi būti garantuojama, kad 
ekologinė vertė, dėl kurios jos buvo įjungtos į Natura 2000 tinklą, nebus pabloginta. Visais 
atvejais turi būti planuojamos neigiamo poveikio Natura 2000 teritorijai išvengimo priemonės, 
taip pat ir pakankamos kompensacinės priemonės, jeigu šio poveikio neįmanoma išvengti. 

Plečiant karinį poligoną į valstybės saugomas ir Europos bendrijos Natura 2000 tinklo 
teritorijas, iškertant miškus ir vykdant kitą karinę poligono veiklą numatomos reikšmingos 
ilgalaikės neigiamos pasekmės (--) KP 

NBBĮ Numatomos reikšmingos neigiamos (--) pasekmės natūralios buveinėms, biologinei įvairovei 
ne tik dėl buveinių sunaikinimo, bet ir dėl aplinkos taršos, natūralių ekosistemų ryšių 
suardymo, kas įtakoja neigiamus aplinkos pasikeitimus žymiai didesnėje teritorijoje. 

ANGI Plečiant karinį poligoną Kliošių kraštovaizdžio draustinyje, kuriame saugomas pamario lygumos 
šlapių miškų ir pelkių kraštovaizdis su botaninėmis ir zoologinėmis vertybėmis prarandama 
galimybė vystyti pažintinį turizmą, menkėja pamario rekreacinių išteklių kokybė ir jų svarba. 
Prarandami miško ištekliai. Vertinant išteklius kaip ekosistemines paslaugas, galima teigti, kad 
neigiamos pasekmės bus itin didelis. Viena ekosistema gali teikti visą eilę paslaugų. Pavyzdžiui, 
pelkėje renkame uogas, grybus, vaistažoles, statybines ar energijos gamybai tinkamas 
medžiagas (nendrės). Pelkė taip pat atlieka labai svarbų vaidmenį reguliuojant vandens 
nuotėkį, mažinant potvynių grėsmę, valant vandenį ir sugeriant šiltnamio efektą sukeliančias 
dujas. Be to, pelkė yra istoriškai, kultūriškai lietuviams svarbi vieta, o šiandien taip pat teikia 
įvairias rekreacijos galimybes – čia galima stebėti paukščius, uogauti, eiti į pelkių žygius ir 
panašia.

236
 Numatomos reikšmingos neigiamos (--) pasekmės ANGI. 

APLINKOSAUGOS KOMPONENTAI 

VK Apskaičiuota, kad dėl karinės veiklos į aplinką patenka daugiau kaip 260 įvairių cheminių 
medžiagų. Karinių bazių teritorijos dažniausiai užteršiamos naftos produktais, organiniais 
junginiais, sunkiaisiais metalais. Vandeniu ir oru šie teršalai gali išplisti toli už teršimo šaltinio 
ribų.

237
 

Karinių poligonų teritorijomis įprastai tampa retai apgyvendintos zonos, kurios Lietuvos 
gamtinėmis sąlygomis yra natūralios, dažnai apaugusios miškais, sudėtyje turinčios pelkių, 
šlapynių, paviršinių vandens telkinių. Tokiose teritorijose natūralių ekosistemų ryšių 
suardymas, natūralių vandentakių hidromorfologiniai pokyčiai turi neigiamas pasekmes ne tik 
pačioje teritorijoje, bet ir visam baseinui, o taip pat ir jūros vandens kokybei. Grunto tarša taip 
pat lemia ir gruntinio vandens taršą, kas kelia grėsmę žmonių sveikatai. 

Šalia planuojamos karinio poligono plėtros teritorijos, dalyje Vilhelmo kanalo įsikūrusi 
Klaipėdos miesto III-oji vandenvietė, kuriai galimos neigiamos pasekmės. 

Karinės pratybos jūroje taip pat gali neigiamai veikti vandens kokybę dėl naftos išsiliejimo dėl 
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 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Bendra informacija apie ekosistemines paslaugas, žiūrėta 2019-08-01, 

https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/gamtos-apsauga/ekosistemines-paslaugos/bendra-informacija-apie-
ekosistemines-paslaugas 
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 Krašto Apsaugos Ministerija, Neregimi pavojai poligonuose, žiūrėta 2019-08-2, 

https://kam.lt/kam/download/1081/2006.karys.balandis.poligonai.pdf 

https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/gamtos-apsauga/ekosistemines-paslaugos/bendra-informacija-apie-ekosistemines-paslaugas
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/gamtos-apsauga/ekosistemines-paslaugos/bendra-informacija-apie-ekosistemines-paslaugas
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įprastos veiklos ar atsitiktinių incidentų, pavojingų medžiagų, įskaitant chemines išsiliejimo ir 
pan. 

Tikslo įgyvendinimas turės neigiamų pasekmių (-) VK. 

D Karinių poligonuose karinių objektų statybų metu ardomas dirvožemis, kertami miškai. Po 
vykdomų sprogdinimų, pratybų poligonai virsta dykvietėmis. Nuo sprogimų nukenčia ir aplinka 
už karinio objekto ribų. Karinių bazių teritorijos dažniausiai užteršiamos naftos produktais, 
organiniais junginiais, sunkiaisiais metalais. Karinėse teritorijose daug karinės technikos 
vairavimo ir mokymo trasų, taktikos mokymo laukų. Dėl intensyvios karinės veiklos tokios 
teritorijos pasižymi dideliais reljefo, dirvožemio pažeidimais, čia daromas didelis poveikis 
augalijai ir gyvūnijai. Dideliuose plotuose mėtosi vadinamosios „kariškos“ šiukšlės, pasitaiko ir 
sprogmenų, šaudmenų bei jų liekanų. Tokios taršos problemos dėl “vieno naudotojo” nėra 
sprendžiamos ir ilgainiui vis gilėja, tapdamos vis sudėtingesnėmis. 

Pabradės poligone mokslininkai atliko bandymus, siekdami nustatyti dirvožemio organinių 
medžiagų koncentracijos sumažėjimą vienu metu atliekant kelis sprogdinimus. Tyrimas atliktas 
Lietuvos kariuomenės Centrinio poligono taktinių mokymų lauko pakraštyje, kuriame buvo 
sprogdinamos konstrukcijos. Mėginiai organinių medžiagų analizei imti prieš sprogdinimą ir po 
jo iš sprogimų epicentrų taškų bei 3 m atstumu nuo jų. Tyrimo rezultatai parodė 
priklausomybę tarp organinių medžiagų koncentracijos ir mėginio ėmimo taško atstumo nuo 
sprogimo epicentro. Daugiausia organinių medžiagų sprogimo metu dirvožemis neteko 
epicentro vietoje – net 55 %, o už 1,5 m nuo sprogimo epicentro jų sumažėjo 50 %

238
. 

Tikslo įgyvendinimas turės neigiamų pasekmių (-) D. 

AO Karinė veikla turi didelės įtakos oro taršai ir ozono sluoksnio irimui. Pavyzdžiui, Vakarų 
Vokietijoje oro pajėgų keliama atmosferos tarša siekė 58 % visos šalies oro transporto taršos. 
Skrydžiai pažeme trikdo laukinės gyvūnijos migraciją, bei kelia pavojų žmonių sveikatai. 
Vokietijos mokslininkai teigia, kad net 6–10 % pasaulinės atmosferos taršos sudaro karinės 
veiklos tarša. Negana to, pasaulio karinė pramonė yra atsakinga net už 2 trečdalius ozoną 
ardančių dujų išmetimą. 

Pratybų metų intensyvus sunkaus ir netvaraus transporto naudojimas didina sudeginamo kuro 
kiekius ir neigiamai veikia aplinkos oro kokybę. Karinis oro, taip pat ir laivų transportas taip pat 
prisideda prie neigiamų pasekmių aplinkai. 

Tikslo įgyvendinimas turės neigiamų pasekmių (-) AO. 

KK Karinių poligonų plėtros atveju didžiausias poveikis klimato kaitai būtų dėl miškų iškirtimo ir 
natūralaus dirvožemio sluoksnio sunaikinimas. Dirvožemio organinėms medžiagoms irstant, į 
atmosferą išsiskiria anglies dvideginis (CO2); antra vertus, joms susidarant, CO2 pasišalina iš 
atmosferos. 

Tikslo įgyvendinimas turės neigiamų pasekmių (-) KK. 
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 Krašto Apsaugos Ministerija, Neregimi pavojai poligonuose, žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 2 d., 

https://kam.lt/kam/download/1081/2006.karys.balandis.poligonai.pdf. 
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PRIEMONĖS LR BP KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMO REIKŠMINGOMS NEIGIAMOMS PASEKMĖMS APLINKAI 
IŠVENGTI, SUMAŽINTI AR KOMPENSUOTI: 

Draudimas bloginti būklę: 

Natura 2000 teritorijose turi būti garantuojama, kad ekologinė vertė, dėl kurios jos buvo įjungtos į Natura 2000 
tinklą, nebus pabloginta. Teritorijos naudojimas žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės ar kitais tikslais išlaikomas 
ankstesnių apimčių, jeigu jis nedaro neigiamų ilgalaikių pasekmių natūralioms buveinėms ir rūšims. Ūkinių veiklų 
nesiekiama apriboti, jeigu jos vykdomos pagal teisės aktų reikalavimus, o nauji planai ir projektai rengiami bei 
įgyvendinami atlikus tinkamą išankstinį įvertinimą. Yra tokių pusiau natūralių buveinių (pvz., pievos ir ganyklos), 
kurių išlikimas yra tiesiogiai priklausomas nuo jas suformavusios ekstensyvios žemės ūkio veiklos (ganymo ir 
šienavimo) tęstinumo. 

Nauji planai, projektai ir programos, galintys turėti reikšmingą neigiamą poveikį Natura 2000 teritorijoms ir jų 
apsaugos tikslams, turi būti iš anksto įvertinti, koks bus šis poveikis, atsižvelgiant į Buveinių direktyvos 6 straipsnio 
arba Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio nuostatas. 

PAV procedūros metu išnagrinėjami ir įvertinami planuojamos ūkinės veiklos galimi poveikiai, atsižvelgiant į 
teritorijos apsaugos tikslus, t. y. į poreikį išsaugoti natūralias buveines ir rūšis, kurių apsaugai konkreti teritorija 
yra išskirta. Svarbu, kad poveikio nagrinėjimas būtų tinkamos apimties ir leistų pagrįstai nuspręsti dėl poveikio 
buvimo ar nebuvimo. 

Nustačius, kad veiklų pagal minėtus dokumentus įgyvendinimas padarys reikšmingą neigiamą poveikį, tokiems 
dokumentams negali būti pritarta, išskyrus atvejus, kai juos įgyvendinti būtina dėl labai svarbių visuomenei 
priežasčių, susijusių su visuomenės sauga ir sveikata ar svarbių aplinkos komponentų išsaugojimu, ir nėra jokių 
kitų priimtinų alternatyvų. Jeigu veiklas įgyvendinti verčia kitos, čia nepaminėtos, visuomenei svarbios priežastys, 
turi būti teiraujamasi Europos Komisijos nuomonės. 

Visais atvejais turi būti planuojamos neigiamo poveikio Natura 2000 teritorijai išvengimo priemonės, taip pat ir 
pakankamos kompensacinės priemonės, jeigu šio poveikio neįmanoma išvengti. Apie patvirtintas kompensacines 
priemones neigiamam poveikiui kompensuoti Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba turi pranešti Europos 
Komisijai

239
. 

6.8.5. PLANUOJAMAS ORO UOSTAS 

Nacionalinėje susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programoje numatyta, jog būtina koordinuotai 
atnaujinti tarptautinių transeuropinio transporto (toliau – TEN-T) tinklo oro uostų veiklai būtiną 
infrastruktūrą, užtikrinti efektyvų ir darnų jos naudojimą, gerinti aplinkosaugos, skrydžių saugos ir 
aviacijos saugumą ir plėtoti pajėgumus240. 

Bendrojo plano koncepcijoje akcentuojama tarptautinio lygmens oro transporto infrastruktūros svarba, 
investuojant į esamų tarptautines paslaugas teikiančių oro uostų (Vilniaus ir Kauno) plėtrą ar / ir įrengiant 
naują oro uostą, atokiau nuo esamų urbanistinių centrų (tarp Vilniaus ir Kauno miestų). Naujas oro uostas 
ne tik perimtų dalį oro transporto paslaugų, bet ir įgalintų šalį teikti naujas tarptautinio susisiekimo oro 
transportu paslaugas, kartu spręsdamas triukšmo ir taršos problematiką Vilniaus ir Kauno miestuose, jų 
gretimybėje. Įgyvendinant šią priemonę, lygiagrečiai turi būti sprendžiama viešojo transporto paslaugų 
plėtra (pvz., keleivių vežimo iki oro uostų geležinkeliu paslauga)241. 

Pastačius oro uostą, atsiranda galimybė vystyti dviejų rūšių paslaugas: aviacines ir neaviacines. Aviacinių 
paslaugų sritis apima naujų skrydžių plėtros, bendrosios ir verslo aviacijos projektus, vykdoma aviacijos 
rinkos – naujų maršrutų, naujų oro vežėjų pritraukimo galimybių – analizę, bendradarbiaujama su 

                                                           

239
 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Natura 2000, žiūrėta 2019-08-01, https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-

1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/natura-2000 
240 Lietuvos susisiekimo ministerija, Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programa, II skyrius, žiūrėta 

2019 m. rugpjūčio 19 d. 

241 TAEM URBANISTAI UAB, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Koncepcijos rengimo stadija, 39 psl., 

paskelbta 2019 m. liepos 10 d. 

https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/natura-2000
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/natura-2000
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valstybės institucijomis ir asocijuotomis verslo organizacijomis, vystant turizmo skatinimo projektus. 
Neaviacinių paslaugų sritis apima įvairių paslaugų vystymą ir plėtrą (pavyzdžiui: stovėjimo aikštelės ir 
automobilių stovėjimo paslaugos, greitoji keleivių patikra, maitinimo, pramogų ir kt. paslaugos), naujų 
paslaugų kūrimą, kokybės gerinimo, investicinius projektus, orientuotus į keleivių patogumo ir bendro 
pasitenkinimo didinimą. 

Sprendimas, ar naujo oro uosto iš viso reikia, galėtų būti priimtas 2022-aisiais, o pastatytas 2030–2035 m.   
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Toliau lentelėse (žr. Lentelė 50 ir Lentelė 51) nurodomi šio strateginio objekto pasekmių aplinkai vertinimo rezultatai ir pasekmių aplinkai vertinimo aprašymai. 

LENTELĖ 50: NAUJO ORO UOSTO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO REZULTATAI 

OBJEKTAS EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI

242
 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS 
KOMPONENTAI

243
 

GAMTINĖS APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI

244
 

APLINKOSAUGOS KOMPONENTAI
245

 

TEV DR IA FI/EG MOB ŽSG UA KP NTBĮ ANGI VK D AO KK 

Planuojamas 
naujas oro uostas 

++ + ++ - ++ +/- +/- -- -- - 0/- - -- -- 

                                                           
242

 TEV – transporto ekonominė veikla, DR – darbo rinka, IA – inžinerinė aplinka, FI/EG – finansiniai ištekliai / ekonominė gerovė. 
243

 MOB – mobilumas, ŽSG – žmonių sveikata ir gerovė, UA – urbanistinė aplinka. 
244

 KP – kraštovaizdis ir paveldas, NBBĮ – natūralios buveinė ir biologinė įvairovė, ANGI – atsinaujinantys ir neatsinaujinantys gamtos ištekliai. 
245

 VK – vandens kokybė, D – dirvožemis, AO – aplinkos oras, KK – klimato kaita. 
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LENTELĖ 51: NAUJO ORO UOSTO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS 

KOMPONENTAS VERTINIMO APRAŠYMAS 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTAI 

TEV Lietuvoje didėjant keleivių srautui, ateityje gali būti statomas naujas oro uostas tarp Vilniaus ir 
Kauno. Planuojama, kad naujame oro uoste galėtų leistis didieji laineriai, taip pat naujasis oro 
uostas galėtų pritraukti ir tranzitinius keleivius, t.y. tuos, kurie į kitas šalis vyksta su persėdimu. 
Tai galimai padėtų prisivilioti ir naujų avialinijų bendrovių bei keleiviams pasiūlyti daugiau 
naujų krypčių. Lygiagrečiai būtų sprendžiama viešojo transporto paslaugų plėtra, diegiami 
nauji technologiniai sprendimai (pvz., kelionės greitaisiais traukiniais iš Vilniaus į oro uostą 
truktų vos 10–20 min.). Naujo oro uosto vieta būtų derinama su „Rail Baltica“ vėže, užtikrintas 
patogus susisiekimas vykdant verslo, laisvalaikio bei turistines keliones. Būsimos kelionės galės 
būti plėtojamos taip, kad skirtingo transporto sprendimai būtų integruoti į vieną skaitmeniniu 
būdu valdomą ir visiškai atsekamą paketą „nuo durų iki durų“, todėl integravimo centrų 
vaidmuo vis stiprės – miesto terminalai taps pagrindinėmis daugiamodalinio transporto 
vietomis, o oro uostų geležinkelio stotys atvers galimybes sklandžiai sujungti oro ir 
geležinkelių transportą

246
. Naujo oro uosto statyba kartu su „Rail Baltica“ vėžės tiesimu leis 

kurti tokius integruotus keleivių gabenimo sprendimus, kokių Baltijos šalyse iki šiol dar 
nebuvo. Todėl tikėtinos didelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (++) TEV.  

DR Statant naują oro uostą tarp Vilniaus ir Kauno tikėtinos didelio reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (++) DR. Oro uostai tiesiogiai arba netiesiogiai įdarbina gyventojus, dirbančius oro 
bendrovėse, taip pat priežiūros, maitinimo paslaugų, mažmeninės prekybos ir oro eismo 
kontrolės srityse.  

IA Naujas oro uostas galėtų būti „aukščiausios kategorijos“, jame būtų naudojamos naujausios 
technologijos, o pats oro uostas galėtų būti modulinis – plečiamas pagal konkretų poreikį ir 
keleivių skaičius. Planuojama, kad naujame oro uoste būtų vienas kilimo-tūpimo takas, kurio 
ilgis siektų 3,2 km arba 3,5 km. Šiuo taku be apribojimų galėtų leistis didieji orlaiviai. Be to, 
naujo oro uosto vieta būtų derinama su „Rail Baltica“ Vilniaus-Kauno jungtimi. Tai būtų vienas 
iš esminių elementų, jei toks oro uostas būtų statomas, kad būtų kuo greitesnis susisiekimas. 
Todėl statant naują oro uostą, būtų gerinama ne tik susisiekimo oru infrastruktūra, bet 
investuojama bendrai į oro, kelių ir geležinkelio transporto sąveikos ir suderinamumo 
didinimą. Tikėtinos didelio reikšmingumo teigiamos pasekmės (++) IA.  

FI / EG 2018 m. Lietuvos oro uostai kartu aptarnavo 6,3 mln. keleivių ir 61 tūkst. skrydžių. Žiemos 
sezono metu, 14 aviakompanijų vykdo skrydžius 86 kryptimis į 67 miestus 27 šalyse. „Airports 
Council International (ACI Europe) duomenimis, Lietuvos oro uostai prie Lietuvos BVP 
prisideda 2,5 %

247
.  

Prognozuojama, kad po 15–20 metų keleivių srautas į Lietuvą galėtų siekti 13–15 mln. keleivių. 
Nei vienas esamas oro uostas nebūtų pajėgus aptarnauti tokio keleivių srauto. Kelis 
ateinančius metus vertinant keleivių srautą ir jo augimą, sprendimas, ar naujo oro uosto iš viso 
reikia, galėtų būti priimtas 2022-aisiais, o pastatytas 2030–2035 m. Naujo oro uosto statybos 
kaina galėtų siekti apie 1,3 mlrd. EUR. Yra paskaičiuota, kad toks oro uostas galėtų atsipirkti 
per 50 metų

248
. Iki 2050 m. šios investicijos nebus atsipirkę, tačiau įgyvendinant naują verslo 

modelį, kai didžioji dalis pajamų gaunama ne iš keleivio mokesčio, o papildomų paslaugų 
(apsipirkimo, maitinimo paslaugos), oro uostas gaus daugiau pajamų iš nuomos, o keleivių 
mokestį galės mažinti ir tokiu būdu taps labiau konkurencingu. Todėl 2050 m. tikėtinos mažo 
reikšmingumo neigiamos pasekmės (-) FI / EG.  

                                                           

246
 „10 projekto Rail Baltica įgyvendinimo privalumų“, Oficialioji Rail Baltica globalaus projekto internetinė svetainė, 

žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 26 d., http://www.railbaltica.org/lt/benefits/ 
247

 „Apie Lietuvos oro uostus“, VĮ „Lietuvos oro uostai“ internetinė svetainė, žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 26 d., 

https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/apie-lietuvos-oro-uostus-1 
 

http://www.railbaltica.org/lt/benefits/
https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/apie-lietuvos-oro-uostus-1
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SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTAI 

MOB Naujo oro uosto įrengimas pagerintų šalies tarptautinį pasiekiamumą ir junglumą oro 
transportu, gerintų matomumą tarptautiniame kontekste. Bendrajame plane numatyta, kad 
įrengiant naują, lygiagrečiai turi būti sprendžiama dėl viešojo transporto paslaugų plėtros 
(pvz., keleivių vežimo iki oro uostų geležinkeliu). Įprastai greta oro uostų įrengiamos 
kombinuotų kelionių aikštelės, kur vyksta intensyvi sinergija tarp skirtingų transporto būdų. 
Vertinant objekto dydį ir svarbą – tarptautinis oro uostas, tikėtinos reikšmingos teigiamos 
pasekmės (++) MOB. 

ŽSG Oro uosto steigimas siejamas ne vien su oro uosto infrastruktūros plėtra, tačiau ir su 
neaviacinių paslaugų vystymu. Tiesioginės neigiamos pasekmės ŽSG, patiriamos lokaliai dėl 
oro uosto steigimo, galimos dėl neišvengiamos aplinkos kokybės suprastėjimo oro uosto 
aplinkoje. Oro uosto sukeliamas triukšmas ir didelė tarša yra faktoriai, labiausiai veikiantys 
gyvenamosios aplinkos kokybę, taigi tiesiogiai ir žmonių sveikatą ir gerovę. 

Kita vertus, paslaugų infrastruktūros vystymas teigiamai paveiktų darbo rinkos pasiūlą, o tai 
teigiamai atsilieptų žmonių finansinei gerovei. Galimas ne tik aviacinių, bet ir aptarnavimo, 
paslaugų teikimo darbo vietų kūrimas.  

Plačiąja prasme tikėtinos teigiamos pasekmės ŽSG dėl gerėjančio tiesioginio pasiekiamumo 
tarptautiniame lygmenyje.  

Pasekmės žmonių sveikatai ir gerovei vertintinas ir naujo oro uosto lokalizacijos aspektu, 
kadangi parenkant tinkamą vieta tarp Vilniaus ir Kauno, tikėtina bus susidurta su 
nekilnojamojo turto vertės ir nuosavybės klausimais dėl strateginio objekto ir jo aplinkoje 
taikomų apribojimų teritorijoms ir jų vystymui.  

Bendrai vertinant, naujo oro uosto steigimas turės tiek teigiamų tiek neigiamų (+/-) pasekmių 
ŽSG.  

UA Naujo oro uosto steigimas sudaro prielaidas vystytis urbanistinei aplinkai šalia jo, kadangi 
naujoje teritorijoje būtų būtina ne tik oro uosto, bet ir aptarnaujančios, susisiekimo 
infrastruktūros plėtra, tikėtina būtų pritrauktos verslo investicijos (o tam reikalinga patraukli 
verslui aplinka ir infrastruktūra).  

Oro uosto įtakos zonoje esančiose teritorijose, vadovaujantis teisės aktais, būtų nustatytos 
apsaugos zonos, kuriose būtų ribojama urbanizacija (gyvenamoji, visuomeninė statyba) ir kitos 
atitinkamos veiklos. Nesant numatytos konkrečios planuojamo tarptautinio oro uosto 
teritorijos, neįmanoma įvertinti neigiamų pasekmių, kurias sukeltų plėtros apribojimai, masto 
ir aktualumo. 

Bendrai vertinant, naujo tarptautinio oro uosto steigimas teritorijoje tarp Vilniaus ir Kauno 
miestų, turės tiek teigiamų, tiek neigiamų (+/-) pasekmių UA.  

Vertinant plačiąja prasme, šalies mastu, naujo oro uosto vystymas tarp didžiausių šalies 
miestų ir urbanistinių centrų Vilniaus ir Kauno, reikšmingai sustiprintų numatytą miestų 
partnerystę globaliame kontekste, būtų sudarytos prielaidos dviejų šalies urbanistinių centrų 
dominavimui ir jų matomumui Europos kontekste.  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP 

NBBĮ 

ANGI 

Naujas oro uostas ne tik pat urbanistinis objektas, bet jo steigimas sudaro prielaidas vystytis 
urbanistinei aplinkai šalia jo, kadangi naujoje teritorijoje būtų būtina ne tik oro uosto, bet ir 
aptarnaujančios, susisiekimo infrastruktūros plėtra. Planuojama, kad naujame oro uoste būtų 
vienas kilimo-tūpimo takas, kurio ilgis siektų 3,2 km arba 3,5 km. Šiuo taku be apribojimų 
galėtų leistis didieji orlaiviai. Be to, naujo oro uosto vieta būtų derinama su „Rail Baltica“ 
Vilniaus-Kauno jungtimi. Tai būtų vienas iš esminių elementų, jei toks oro uostas būtų 
statomas.  

Aviacijos veikla – ne tik skrydžiai, bet ir patys oro uostai – turi didelį neigiamą poveikį aplinkai, 
įskaitant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, oro teršalus, triukšmo taršą, 
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vandens poreikį ir susidarančias atliekas
249

. 

Kadangi nėra žinoma oro uosto galima statybos vieta arba ji nusakoma labai plačiai, tarp 
Vilniaus ir Kauno, tai vertinti poveikį gamtinės aplinkos komponentams galima tik bendrąja 
prasme. Naujas oro uostas – naujas urbanistinis darinys gamtinė aplinkoje. Lietuvoje (o ypač 
tarp Vilniaus ir Kauno) nėra 3,5 km besitęsiančių lygių bemiškių laukų, kuriuose būtų galima 
įrengti kilimo-tūpimo takus didiesiems orlaiviams, todėl tikėtina, kad bus lyginamas reljefas, 
kertami miškai, tiesinamos ar melioruojamos upelių vagos. Tai daro neigiamą poveikį 
kraštovaizdžiui, visai biologinei įvairovei, pažeidžiami gyvūnų migracijos keliai. Oro uosto 
statyba sudaro prielaidas vystytis urbanistinei aplinkai ir inžinerinei infrastruktūra šalia jo, tai 
dar labiau išplečia neigiamą poveikį gamtinėms (ir kultūros paveldo) teritorijos. Atsižvelgiant į 
tai, kad aviacijos veikla ir patys oro uostai yra vertinami, kaip vieni labiausiai aplinką teršiantys 
objektai numatomas reikšmingas neigiamas (--) poveikis KP ir NBBĮ ir neigiamas poveikis ANGI. 

APLINKOSAUGOS KOMPONENTAI 

VK Tiesioginės pasekmės VK nenumatomos. Pasekmės susijusios su aplinkos oro taršos ir klimato 
kaitos poveikiu vandens kokybei (0/-). 

D Pagrindinės tiesioginės neigiamos pasekmės dirvožemiui susijęs su jo sutankinimu ir nelaidžių 
dangų procento padidėjimu dėl oro uosto statybų bei jo veiklai būtinos infrastruktūros 
atsiradimo. Dirvožemiui sutankėjus, dirva blogiau sulaiko vandenį ir blogiau aprūpina 
deguonimi augalų šaknis. Kai dirva prasčiau sulaiko vandenį, vanduo labiau nuteka ir todėl 
dirvožemio erozija labiau paveikia dirvožemį. 

Tikslo įgyvendinimas gali turėti neigiamas (-) pasekmes D. 

AO Nuo 2014 m. iki 2017 m. skrydžių skaičius Europos sąjungoje išaugo 8 %, o tikėtinas augimas 
nuo 2017 m. iki 2040 m. yra 42 %. Technologiniai patobulinimai, parko atnaujinimas, didesnis 
veiklos efektyvumas iš dalies sugebėjo subalansuoti pastarojo meto neigiamą augimo poveikį, 
bet triukšmo ir išlakų kiekis nuo 2014 m vis tiek yra padidėjęs. 

Nepaisant fakto, kad aviacijos aplinkosaugos veiksmingumas vis gerėja ir iki 2040 m. tikimasi 
sulaukti patobulinimų degalų sudeginimo vienam nuskristam keleivio kilometrui (-12 %) ir 
skrydžio triukšmo energijos (-24 %) srityse, iki 2040 m. tikimasi CO2 ir NOX išlakų augimo 
atitinkamai bent 21 % ir 16 %. Be to, šiuo metu tvarių aviacinių degalų naudojimas yra 
minimalus ir trumpuoju laikotarpiu, tikėtina, išliks ribotas.

250
 

Didelę dalį netiesioginių išmetamųjų teršalų oro uostuose sukelia susisiekimas su antžeminiu 
transportu (pvz., kelionės į ir iš oro uosto). 

Tikslo įgyvendinimas gali turėti ilgalaikes reikšmingas neigiamas (--) pasekmes AO. 

KK 2016 m. aviacija buvo atsakinga už 3,6 % bendro EU28 šiltnamio dujų išlakų kiekį ir už 13,4 % 
transporto išlakų kiekį. Atsižvelgiant į tendencijas ir gerėjančias ekonomines sąlygas šie skaičiai 
ateityje gali sparčiai didėti. O tikėtina, jog iki 2050 m. aviacijos sektoriaus poveikis klimatui 
turėtų išaugti iki 5–15 %. 

Lėktuvuose naudojamas kuras pasižymi itin plačiu ir stipru šiltnamio efektą sukeliančių 
medžiagų spektru – anglies dvideginis, azoto oksidai, įvairūs aromatiniai angliavandeniliai. 
Nepilnai sudegusio kuro produktai patenka į aplinką ir didina ŠESD koncentraciją atmosferoje, 
taip pat šie cheminiai junginiai prisideda prie ozono sluoksnio ardymo. Be to, lėktuvams 
skrendant dideliame aukštyje išmestos medžiagos patenka į aukštesnius atmosferos 

                                                           

249
 Europos aplinkos apsaugos agentūra, Daugiausia dėmesio – aviacijos ir laivybos išmetamiesiems teršalams, 2018 

m., žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 8 d., https://www.eea.europa.eu/lt/articles/daugiausia-demesio-2013-aviacijos-ir 
250

 Europos Sąjungos aviacijos saugumo agentūra, Europos aviacijos poveikio aplinkai ataskaita, 2019 m., žiūrėta 

2019 m. rugpjūčio 8 d., 

https://www.easa.europa.eu/eaer/system/files/usr_uploaded/P219473_EASA%20EAER%202019-LT.pdf. 

https://www.eea.europa.eu/lt/articles/daugiausia-demesio-2013-aviacijos-ir
https://www.easa.europa.eu/eaer/system/files/usr_uploaded/P219473_EASA%20EAER%202019-LT.pdf
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sluoksnius – stratosferą. Tokiu būdu jos gali ilgiau išlikit atmosferoje bei būti pernešamos 
dideliais atstumais. 

Tikslo įgyvendinimas gali turėti ilgalaikes reikšmingas neigiamas (--) pasekmes KK. 

PRIEMONĖS LR BP KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMO REIKŠMINGOMS NEIGIAMOMS PASEKMĖMS APLINKAI 
IŠVENGTI, SUMAŽINTI AR KOMPENSUOTI 

Tvarūs aviaciniai degalai turi potencialo įnešti svarbų indėlį švelninant esamą ir tikėtiną būsimą aviacijos poveikį 
aplinkai. Nauji politikos pokyčiai ir pramonės sektoriaus iniciatyvos turi teigiamą poveikį tvarių aviacinių degalų 
įsisavinimui Europoje, tuo pačiu ir Lietuvoje. 

6.8.6. IŠORINIS GILIAVANDENIS JŪRŲ UOSTAS 

Vieta: Klaipėda–Melnragė 

IŠORINIS GILIAVANDENIS UOSTAS ŠALIA KLAIPĖDOS–MELNRAGĖS251| Ši vieta yra atviroje jūroje, šalia 
Klaipėdos-Melnragės. Teritorija skirta kraštovaizdžiui ir miesto plėtrai. Teritorijos palei pakrantę ilgis apie 
4 875 m ir ji yra neįtraukta į NATURA 2000 teritoriją. Dėl šios priežasties atstumas yra visiškai 
pakankamas, prireikus išorinį uostą plėsti ateityje. Atsižvelgiant į dabartinį sausumoje esančių teritorijų 
panaudojimą, apie 500 m kranto linija nuo molo į šiaurę gali būti ne toks kritinis veiksnys tolimesnei uosto 
plėtrai. 

PAV. 40: IŠORINIO UOSTO VIETA KLAIPĖDOJE-MELNRAGĖJE 

 

Šaltinis: Atnaujinta Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studija 

GRUNTINĖS SĄLYGOS KLAIPĖDOS – MELNRAGĖS TERITORIJOJE252 | Teritorijoje gruntas susiformavo iš 
dabartinių jūrinio smėlio nuosėdų ir giliau esančio viršutinio pleicosteno ledynmečio molingojo 
komplekso. Jūrinis kompleksas pasižymi tankiomis ir labai tankiomis 7–12 m storio smėlio ir žvyro 
nuosėdomis. Giliau esančios ledyninės formacijos susideda iš kietų, molingų nuosėdų iš dviejų viduriniojo 

                                                           

251
 Smart Continent, Atnaujinta Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studija, 2018 m.,188 psl., 

žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 19 d. 
https://www.portofklaipeda.lt/uploads/DOKUMENTAI/2018/KVJUD%20isorinis%20uostas%2020180928.pdf. 
252

 Ibid, 204 psl. 

https://www.portofklaipeda.lt/uploads/DOKUMENTAI/2018/KVJUD%20isorinis%20uostas%2020180928.pdf
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pleicosteno kompleksų: Pamario svitos ir moreninės Medininkų svitos. Viršutinių moreninių nuosėdų 
randama 11,7–13,30 m gylyje. Viršutinį moreninių nuosėdų paviršių nutrynė ir padengė nuosėdiniai ir 
vulkaninės kilmės akmenys bei rieduliai – tai įprasta šiam regionui morenų savybė. Bendruoju atveju 
galima tikėtis pakankamai didelės grunto atraminės galios. Formuojant sausumą nesitikima sukurti 
didelių nusėdimų. Nereikia papildomų dominuojančio grunto tvirtinimo darbų. Dėl labai tankaus smėlio, 
kieto uolingo molio, akmenų ir riedulių kalimo ir gręžimo darbai gali būti sudėtingi. Gali prireikti specialių 
statybinių priemonių. Preliminariai manoma, kad apie 50 % iškasto smėlio gali tikti sausumos formavimo 
darbams. 

PRIEIGA GELEŽINKELIAIS253 | Geležinkelis kirs valstybinį mišką ir Melnragės vakarinę dalį, dėl to rengiant 
išorinio uosto jungties specialųjį planą turės būti paimti visuomenės poreikiams į susisiekimo jungtį 
patenkantys sklypai (jų dalys) ir pastatai. Remiantis Smart Continent vertinimo analize, laikoma, kad būtų 
patenkinti maksimalūs poreikiai, 2040 m. geležinkeliu pravažiuos 58 traukiniai (3 279 vagonai) per dieną 
abejomis kryptimis254. Jungiamoji linija su Melnragės išoriniu uostu prasidėtų prieš įvažiavimą į Pauosčio 
kelyną. Numatomas jungiamosios linijos ilgis – 1 600 m dvikelio ruožo, bendras bėgių ilgis – 3 200 m.  

Jungiamoji linija turi:  

 Kirsti Klaipėdos mišką (1 100 m). 

 Kirsti Lideikio gatvę (būtina viaduko statyba). 

 Kirsti Pamario gatvę, kuri naudojama sunkvežimiams įvažiuoti į „Klaipėdos naftą“. Pamario gatvė 
turi būti sujungta su Lideikio gatve naujuoju Melnragės uosto keliu. 

PAV. 41: GELEŽINKELIO MANEVRINĖ STOTIS KLAIPĖDOS-MELNRAGĖS IŠORINIAME UOSTE 

 

Šaltinis: Atnaujinta Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studija 

Manevrinė stotis, aptarnausianti išorinį Melnragės uostą, gali būti tarp Kopūstų kaimo ir Kretingalės. 
Remiantis Nacionalinėmis geležinkelio stočių projektavimo taisyklėmis 255  kasdien 58 traukiniams 
aptarnauti reikia mažiausiai 6–7 manevrinių atvykimo kelių. Kiekvieno atvykimo / išvykimo kelio ilgis 
turėtų būti po 1 050 metrų. Bendras išvykimo kelių skaičius – 13. Bendras geležinkelio ilgis su manevrine 
stotimi – 30 kilometrų. Manevrinei stočiai reikia apie 4 100 x 80 metrų (32,8 ha) žemės sklypo. Siekiant 
padidinti esamą linijos pajėgumą tarp naujos manevrinės stoties ir Girulių stoties, reiktų nutiesti 
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 Ibid, 206 psl. 

254
 Ibid, 206 psl. 

255
Geležinkelio stočių projektavimo taisyklės. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, 2004. Patvirtinta LR 

susisiekimo ministro ir LR aplinkos ministro 2004-05-05 įsakymu Nr. 3-250/D1-249. 
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papildomą geležinkelio liniją (4 km). Bendras išorinio Melnragės uosto geležinkelio kelių ilgis – apytiksliai 
37,2 km, įskaitant manevrinės stoties bėgius.  

PRIEIGA KELIAIS256 | Prognozuojamas eismas iš išorinio Melnragės uosto keliais 2040 m. turėtų būti 2 940 
vilkikai per dieną. Norint užtikrinti netrikdomą srautą, prieigos prie uosto kelias turi būti dviejų eismo 
juostų kiekviena kryptimi (12 m pločio viena kryptimi). Privažiavimas prie greitkelio A13 yra gana 
sudėtingas, kadangi reikia kirsti mažesnių gatvių tinklą (vadinamoji šiaurinė apylanka). Eismas būtų 
nukreipiamas per Pamario gatvę, tuomet – per P. Lideikio gatvę, šiaurinę apylanką, Liepų gatvę ir šia 
gatve į A13 greitkelį. Bendras kelio iki A13 ilgis – apie 8 kilometrai, privažiuoti iki A13 reikės maždaug 15 
minučių. Jungtis nuo išorinio uosto iki Lideikio gatvės bus apie 1 180 m ilgio, papildomai reikės įrengti 
įvažiavimo juostas į Lideikio gatvę, kurių ilgis bus 473 m (plotis – 6 m). Prieigai prie išorinio uosto reikėtų 
pastatyti vieną viaduką per naująją geležinkelio liniją, jungiančią Melnragę. Bendras kelių ilgis būtų apie 1 
653 m (įskaitant vieną viaduką). Dėl aplinkosauginių priežasčių galutinė išorinio uosto plėtra turėtų būti 
susieta su nauju greitkeliu, kuris aplenktų gyvenamąsias teritorijas. Išorinio uosto vietų vertinimo 
analizėje numatomas apie 10 km ilgio 6 juostų prieigos kelias. 

UOSTO PLĖTROS IŠLAIDOS257 | Klaipėdos-Melnragės uosto statybų išlaidų suma pateikiama lentelėje 
apačioje. 

LENTELĖ 52: GALIMO IŠORINIO GILIAVANDENIO UOSTO KLAIPĖDOS-MELNRAGĖS TERITORIJOJE STATYBŲ 
IŠLAIDOS 

IŠLAIDŲ SUMA 2018 M., EUR 

619 094 681 

Šaltinis: Atnaujinta Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studija 

POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMO IŠLAIDOS258 | Remiantis Smart Continent analize, šioje uosto plėtros 
vietoje (Melnragėje) poveikį gali patirti 6 žvejybos bendrovės, dėl to kompensacijoms gali prireikti apie 
620 000 EUR.  

Vieta: Būtingė 

IŠORINIS GILIAVANDENIS UOSTAS BŪTINGĖJ259 | Paskutiniais dešimtmečiais teritorija į šiaurę nuo 
Šventosios iki sienos su Latvija (3 vieta) buvo nagrinėta kaip galima išorinio uosto vieta. 
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 Smart Continent, Atnaujinta Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studija, 2018 m., 207 psl., 

žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 19 d. 
https://www.portofklaipeda.lt/uploads/DOKUMENTAI/2018/KVJUD%20isorinis%20uostas%2020180928.pdf. 
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PAV. 42: IŠORINIO GILIAVANDENIO UOSTO VIETA BŪTINGĖJE 

 

Šaltinis Atnaujinta Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studija 

Dėl priimtinų vandens gylio sąlygų vieta Būtingėje jau šiuo metu naudojama skystiems produktams 
iškrauti per SPM plūdurą (angl. Single point mooring), esantį apie 7 km nuo pakrantės linijos. Be to, 
pateikiama SMP nuotrauka iškrovimo metu. Su tuo susijusios AB „Orlen Lietuva“ kuro saugyklos yra 
įsikūrusios apie 2,5 km nuo pakrantės linijos, pakankamai arti nuo A13 magistralinio kelio. 

Dėl jūroje nutiesto vamzdyno iki SPM plūduro ir atitinkamos kelio servituto zonos esama tam tikrų 
galimos išorinio uosto vietos apribojimų. Kita vertus, įrengus uostą, skystų krovinių krovą būtų galima 
lengvai įtraukti į naujo uosto veiklą.  

Tačiau Būtingės alternatyva yra vos 550 metrų nuo Lietuvos/Latvijos sienos bei patenka į Būtingės 
geomorfologinio draustinio teritoriją, kas taip pat ženkliai apsunkina šios teritorijos vystymą.  

GRUNTINĖS SĄLYGOS BŪTINGĖS TERITORIJOJE260 | Eolinį kompleksą sudaro laisvų smėlio nuosėdų 
sluoksnis, kurio storis apie 0,7 m. Jūrinis kompleksas pasižymi retomis ir vidutinio tankio smėlio ir žvyro 
nuosėdomis, kurių storis 1,5–6,5 m. Jūrinio smėlio sluoksnį dengia organinis gruntas (dumblas ir durpės), 
kurio storis 0,5–2,6 m. Ledyninės formacijos susideda iš kietų molingų vėlyvojo ir viduriniojo pleistoceno 
nuosėdų: moreninė Grūdos svita, Pamario svita ir moreninė Medininkų svita. Viršutinės moreninės 
nuosėdos randamos nuo – 1,90 m iki -8,80 m gylyje. Išskyrus retą eolinį ir jūrinį smėlį bei organinį 
dirvožemį, visi kiti tirti sluoksniai pasižymi dideliu atraminiu pajėgumu. Formuojant sausumą didelės 
sankasos gali šiek tiek nusėsti, ypač jei pilamos ant laisvo smėlio ar organinio grunto sluoksnių. Krante 
toks laisvas smėlis gali būti suspaudžiamas, o organinis gruntas pakeičiamas suspaustu smėliu arba 
užpildais. Kalimo ir gręžimo darbai dėl labai tankaus smėlio, kieto uolingo molio, akmenų ir riedulių gali 
būti sudėtingi, gali prireikti specialių statybinių priemonių. Preliminariai manoma, kad apie 50 % iškasto 
smėlio gali tikti sausumos formavimo darbams. 

PRIEIGA GELEŽINKELIAIS261 | Šiuo metu nėra jokio artimo geležinkelio, kuris galėtų sujungti išorinį 
Būtingės uostą su „Lietuvos geležinkeliai“ tinklu. Artimiausias geležinkelio ruožas Kretinga-Skuodas. 
analizėje laikoma, kad būtų patenkinti maksimalūs poreikiai, 2040 m. geležinkeliu pravažiuos 58 traukiniai 
(3 279 vagonai) per dieną abejomis kryptimis. Jungiamasis ruožas iki Būtingės uosto numatomas nuo 
Darbėnų stoties. Jungiamojo ruožo ilgis yra 9 750 m (5 333 m vienkelio ir 4 117 m dvikelio ruožo), jis 
jungtų manevrinę stotį ir galimą Būtingės uosto teritoriją. Pagal Nacionalines geležinkelio stočių 
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projektavimo taisykles262 manevriniam kelynui, kuris aptarnautų išorinį Būtingės uostą, reikėtų mažiausiai 
6–7 manevrinių atvykimo kelių kasdien 58 traukiniams aptarnauti. Kiekvieno atvykimo / išvykimo kelio 
ilgis turėtų būti po 1 050 metrų. Bendras išvykimo kelių skaičius – 13. Bendras geležinkelio kelių ilgis su 
manevrine stotimi yra 30 kilometrų. 

Manevrinei stočiai reikia apie 4 100 x 80 metrų (32,8 ha) žemės sklypo. Apie 2 km iš viso 4,1 km ruožo 
užimtų Šventosios miškas. Atitinkamos aplinkos apsaugos priemonės ir kompensacinės priemonės bus 
vertinamos galutinės ataskaitos C dalyje. Bendras apytikslis išorinio Būtingės uosto geležinkelio kelių ilgis 
yra 43,5 km, įskaitant manevrinio kelyno kelius. 

PAV. 43: IŠORINIS BŪTINGĖS UOSTAS – KELIŲ IR GELEŽINKELIŲ JUNGTYS 

 

Šaltinis: Atnaujinta Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studija 

PRIEIGA KELIAIS263 | Šiuo metu nuo greitkelio A13 iki „PKN Orlen“ naftos cisternų yra prieigos kelias 
(bendras ilgis – 1,65 km). Tačiau šis kelias nepatenkins būsimų Būtingės išorinio uosto poreikių. 
Prognozuojamas eismas iš išorinio Būtingės uosto keliais 2040 m. turėtų būti 2 940 vilkikai per dieną. 
Norint užtikrinti netrikdomą srautą, prieigos kelias turi būti dviejų eismo juostų kiekviena kryptimi (12 m 
pločio viena kryptimi). Atstumas yra 1 362 m. A13 greitkelį Lietuvos Respublikos automobilių kelių 
direkcija laiko valstybinės svarbos keliu. Iki jo turėtų būti nutiestos papildomos jungiamosios juostos, 
kurių bendras ilgis – 1 912 m (plotis – 6 m). Prieiga prie išorinio uosto būtų be pervažų, tam reikėtų 
pastatyti viaduką virš A13 greitkelį kertančios geležinkelio linijos. Bendras kelio ilgis – apie 3 274 m 
(įskaitant vieną viaduką). Prieigos kelias turės būti nutiestas per Būtingės miško teritoriją. 

UOSTO PLĖTROS IŠLAIDOS264 | Būtingės uosto statybų išlaidų suma pateikiama lentelėje apačioje. 
Lackner Studijos ataskaitos C dalies B priede pateikiamos 1 plėtros etapo (2020–2030) ir 2 etapo (2030–
2040) statybų išlaidos. 

LENTELĖ 53: GALIMO IŠORINIO GILIAVANDENIO UOSTO BŪTINGĖS TERITORIJOJE STATYBŲ IŠLAIDOS 

ETAPAS IŠLAIDŲ SUMA 2018 M., EUR 

1 etapas 991 447 366 

2 etapas 172 359 152 

Viso 1 163 806 518 
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 Geležinkelio stočių projektavimo taisyklės. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, 2004. Patvirtinta LR 

susisiekimo ministro ir LR aplinkos ministro 2004-05-05 įsakymu Nr. 3-250/D1-249. 
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 Smart Continent, Atnaujinta Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studija, 2018 m., 211 psl., 

žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 19 d. 
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POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMO IŠLAIDOS265 | Šioje uosto plėtros vietoje (Būtingė) neigiamą poveikį gali 
patirti 11 žvejybos bendrovės, tad kompensacijoms gali prireikti apie 1,2 mln. EUR. 
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 Ibid, 212 psl. 

Šaltinis: Atnaujinta Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studija 
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Toliau lentelėse (žr. Lentelė 54, Lentelė 55 ir Lentelė 56) nurodomi šio strateginio objekto pasekmių aplinkai vertinimo rezultatai ir pasekmių aplinkai vertinimo 
aprašymai. 

LENTELĖ 54: IŠORINIO GILIAVANDENIO UOSTO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO REZULTATAI MELNRAGĖJE 

OBJEKTAS EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI

266
 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI

267
 

GAMTINĖS APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) 
KOMPONENTAI

268
 

APLINKOSAUGOS KOMPONENTAI
269

 

TEV DR IA FI/EG MOB ŽSG UA KP NBBĮ ANGI VK D AO KK 

Išorinis 
giliavandenis jūrų 
uostas. 

++ ++ ++ ++ + - - - - - -- 0/- -- -- 

LENTELĖ 55: IŠORINIO GILIAVANDENIO UOSTO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS BŪTINGĖJE 

OBJEKTAS EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS 
RAIDOS KOMPONENTAI 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS 
KOMPONENTAI 

GAMTINĖS APLINKOS 
(KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

APLINKOSAUGOS KOMPONENTAI 

TEV DR IA FI/EG MOB ŽSG UA KP NTBĮ ANGI VK D AO KK 

Išorinis 
giliavandenis jūrų 
uostas. 

++ ++ ++ + - 0/- 0/- -- -- -- -- - -- -- 
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 TEV – transporto ekonominė veikla, DR – darbo rinka, IA – inžinerinė aplinka, FI/EG – finansiniai ištekliai / ekonominė gerovė. 
267

 MOB – mobilumas, ŽSG – žmonių sveikata ir gerovė, UA – urbanistinė aplinka. 
268

 KP – kraštovaizdis ir paveldas, NBBĮ – natūralios buveinė ir biologinė įvairovė, ANGI – atsinaujinantys ir neatsinaujinantys gamtos ištekliai 
269

 VK – vandens kokybė, D – dirvožemis, AO – aplinkos oras, KK – klimato kaita. 
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LENTELĖ 56: IŠORINIO GILIAVANDENIO UOSTO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS MELNRAGĖJE 

KOMPONENTAS VERTINIMO APRAŠYMAS 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTAI 

TEV Prognozuojamas eismas iš išorinio Melnragės uosto keliais 2040 m. turėtų būti 2 940 vilkikai 
per dieną

270
. Be to, norint patenkinti maksimalius jūrų uosto poreikius, 2040 m. geležinkeliu 

pravažiuos 58 traukiniai (3 279 vagonai) per dieną abejomis kryptimis
271

. Naujas uostas 
padidintų krovos apimtis ir konteinerių skaičiaus priėmimo galimybes. Numatomos didelio 
reikšmingumo teigiamos pasekmės (++) TEV. 

DR Gdansko išorinio uosto praktika rodo, jog išorinio uosto vystymas sukuria daugiau nei 370 
tiesioginių darbo vietų

272
. Be to, 1 tiesioginė darbo vieta sukuria 5–7 netiesiogines darbo 

vietas
273

. Pastačius išorinį uostą Klaipėdos regione, atsiras naujas ūkinės plėtros židinys, kuris 
kurs naujas darbo vietas, bus išplėtota transporto infrastruktūra, logistikos paslaugos ir naujos 
veiklos, susijusios su uosto aptarnavimu ir kt. Kita vertus, dėl vystomos infrastruktūros gali 
nukentėti Melnragės rekreacinis potencialas, kas galimai turės įtakos turizmo sektoriuje 
sukuriamų darbo vietų skaičiui, tačiau uosto daromos teigiamos įtakos vietinei darbo rinkai tai 
reikšmingai paveikti neturėtų. Numatomos didelio reikšmingumo pasekmės (++) DR.  

IA Jungiamoji linija su Melnragės išoriniu uostu prasidėtų prieš įvažiavimą į Pauosčio kelyną. 
Numatomas jungiamosios linijos ilgis – 1 600 m dvikelio ruožo, bendras bėgių ilgis – 3 200 
m.

274
 Jungiamoji linija turi kirsti Klaipėdos mišką (1 100 m), kirsti Lideikio gatvę (būtina viaduko 

statyba), kirsti Pamario gatvę, kuri naudojama sunkvežimiams įvažiuoti į „Klaipėdos naftą“. 
Pamario gatvė turėtų būti sujungta su Lideikio gatve naujuoju Melnragės uosto keliu. 
Manevrinė stotis, aptarnausianti išorinį Melnragės uostą, gali būti tarp Kopūstų kaimo ir 
Kretingalės. Remiantis Nacionalines geležinkelio stočių projektavimo taisyklėmis, 58 
traukiniams aptarnauti kiekvieną dieną reikia mažiausiai 6–7 manevrinių atvykimo kelių

275
. 

Kiekvieno atvykimo / išvykimo kelio ilgis būtų po 1 050 m
276

. Bendras išvykimo kelių skaičius – 
13. Bendras geležinkelio ilgis su manevrine stotimi būtų 30 km. Siekiant padidinti esamą linijos 
pajėgumą tarp naujos manevrinės stoties ir Girulių stoties, reikėtų nutiesti papildomą 
geležinkelio liniją (4 km). Bendras išorinio Melnragės uosto geležinkelio kelių ilgis – apytiksliai 
37,2 km, įskaitant manevrinės stoties bėgius. Netrikdomam srautui užtikrinti, prieigos prie 
uosto kelias turi būti dviejų eismo juostų kiekviena kryptimi (12 m pločio viena kryptimi)

277
. 

Jungtis nuo išorinio uosto iki Lideikio gatvės bus apie 1 180 m ilgio, papildomai reikės įrengti 
įvažiavimo juostas į Lideikio gatvę, kurių ilgis bus 473 m (plotis – 6 m)

278
. Prieigai prie išorinio 

uosto reikėtų pastatyti vieną viaduką per naująją geležinkelio liniją, jungiančią Melnragę. 
Bendras kelių ilgis būtų apie 1 653 m. Galutinė išorinio uosto plėtra turėtų būti susieta su 
nauju greitkeliu, kuris aplenktų gyvenamąsias teritorijas

279
. Taip pat numatomas apie 10 km 

ilgio 6 juostų prieigos kelias. Numatyta molo konstrukcija iš skaldos kalno, kurio šlaitų santykis 
1:1,5 su šonine apsauga nuo išplovimo iki 10 m gylio. Kai vandens gylis viršija 10 m, 
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planuojama statyti kesonų tipo molus su bangų slopinimo kameromis. Išorinis giliavandenis 
uostas turės didelę įtaką vietos inžinerinei aplinkai, todėl numatomos didelio reikšmingumo 
teigiamos pasekmės (++). 

FI / EG Bendra Melnragės išorinio giliavandenio jūrų uosto plėtros išlaidų suma siekia 619 094 681 
EUR

280
. Be to, neigiamas pasekmes patirtų 6 žvejybos bendrovės. Kompensacijoms prireiktų 

apie 620 000 EUR
281

. Remiantis kaštų-naudos analize, jei Melnragėje būtų statomas išorinis 
uostas, ENIS rodiklis, kuris atskleidžia kiek kartų projekto sukuriama nauda viršija jam 
įgyvendinti reikalingas išlaidas, būtų 6,93

282
. Terminalų operatoriai gautų didelę naudą 

socialiniu-ekonominiu aspektu, nes jie perkraus papildomus krovinius, kurie atsiras dėl išorinio 
uosto pastatymo. Terminalų pajamos iš krovinių krovos bus naudojamos darbuotojų 
atlyginimams, veiklos išlaidoms, kapitalinėms investicijoms, mokesčiams ir kitoms išlaidoms, 
kurios teiks naudą Lietuvos ekonomikai ir kitiems netiesioginiams naudos gavėjams. Valstybės 
valdomas geležinkelių vežėjas ir infrastruktūros valdytojas taip pat gautų papildomas pajamas, 
nes galės vežti daugiau krovinių į Klaipėdos uostą. Pastačius išorinį uostą, taip pat bus 
pritraukta naujų krovinių iš Baltarusijos ar Rusijos, kuriuos transportuos geležinkelių vežėjas. 
Dėl padidėjusio krovinių srauto transporto keliais įmonės turės tokią pat naudą, kaip ir 
„Lietuvos geležinkeliai“. Pastačius išorinį uostą bus pritraukta daugiau laivų (vienas laivas 
laivybos kompanijoms generuoja apie 5 400 EUR), o šiuos laivus aptarnaus laivybos 
kompanijos, taip gaudamos papildomas pajamas. Apibendrinus, 1 investuotas EUR vystant 
išorinį giliavandenį uostą Melnragėje atneš 6,93 EUR naudos. Lyginant su Būtingės alternatyva, 
investicijų grąža yra beveik perpus didesnė, todėl numatomos didelio reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (++) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTAI 

MOB Jūrų uosto esminis plėtros impulsas yra augančios krovos apimtys. Plečiant jūrų uostą bus 
įrengiama papildoma infrastruktūra – nauji keliai, gatvės, geležinkelio linijos. Tai nežymiai 
pagerins bendrą susisiekimo tinklo rišlumą. Jūrų uosto veikla ir plėtra sąlygoja augančius 
krovininio transporto srautus, todėl artimiausioms teritorijoms kyla iššūkių dėl eismo srautų 
pralaidumo dėl ko gali nukentėti gyventojų mobilumas, išaugti kelionių trukmė. Siekiant 
sąlygoti mažesnę neigiamą įtaką miesto ar regiono susisiekimo sistemai, aktualūs tampa 
efektyvūs uosto ryšiai su tarptautiniu kelių ir geležinkelių tinklu. Vadovaujantis Atnaujinta 
Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studija

283
, Melnragės atveju ryšiai 

su tarptautiniu geležinkelių ir kelių tinklu yra palankūs. Jūrų uosto plėtros sąlygojamos 
papildomai sukuriamos darbo vietos, tikėtina, būtų įsisavintos vietos gyventojų, todėl 
susisiekimo poreikiai būtų menkesni dėl arčiau esančios darbovietės. Ši alternatyva keleivių 
mobilumui tikėtina sąlygotų nedidelio reikšmingumo teigiamas pasekmes (+). 

ŽSG Vertinant pasekmes žmonių sveikatai ir gerovei, atsižvelgiama į projekto vykdymo pasekmes 
žmonių gyvenamajai aplinkai, siejamai su poveikiu sveikatai, galimybes gauti tinkamas 
paslaugas, finansinę gerovę. Vystant uosto plėtrą Melnragėje, teritorijoje dėl pasikeitusių 
funkcinių prioritetų būtų apribotos rekreacinės galimybės, kurios numatytoje teritorijoje 
žmonėms yra itin aktualios ir mėgstamas. Taip pat uosto teritorijos plėtra lemia apribojamus 
miesto gyvenamajai plėtrai. Tikėtinas neigiamas poveikis aplinkos komponentams, kurių būklė 
turi tiesioginį poveikį žmonių sveikatai (aukštas triukšmo ir taršos lygis). 

Nors jūrų uosto infrastruktūros plėtra turės teigiamas pasekmes žmonių finansinei gerovei, 
kadangi sudaromos galimybės darbo vietoms kurti, tačiau bendrai vertinant pasekmės ŽSG 
numatomos neigiamos (-).  
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UA Melnragėje uosto plėtra numatoma šalia urbanizuotų teritorijų, ir, tikėtina, bus smarkiai 
apribotos urbanizacijos plėtros galimybės, kaip ir aplinkos patrauklumas gyvenamųjų teritorijų 
vystymui. Taip pat ženkliai mažinama urbanizuotos aplinkos kokybė, nes tampa sudėtingiau 
taikyti multifunkciškumo ir kompleksiškumo principus.  

Uostas yra sąlyginai uždara teritorija urbanizuotoje vietovėje. Dėl papildomos susisiekimo ir 
inžinerinės infrastruktūros vystymo, taip pat uosto infrastruktūros specifikos, tikėtini ryškūs 
erdviniai ir funkciniai pokyčiai.  

Nors globaliai vertinant uosto plėtra sustiprintų Klaipėdos miesto svarbą Euporos kontekste, 
tačiau pasekmės UA vertinamas neigiamai (-). 

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP Vystant uosto plėtrą Melnragėje, teritorijoje dėl pasikeitusių funkcinių prioritetų (šalia 
urbanizuotų ir Klaipėdos miesto rekreacinių teritorijų) būtų keičiama kraštovaizdžio ne tik 
vizualinė bet ir fizinė būklė. Kuriama nauja ar pertvarkoma inžinerinė ir susisiekimo 
infrastruktūra, atsiranda nauji statiniai jūroje ir sausumoje. Uosto statyba veikia priekrantės 
litodinamiką ir natūralius krantodaros procesus. Bus reikšmingai pakeistas jūrinis ir kranto 
peizažas. Visuose atliktuose vertinimo darbuose parenkant vietą išorinio giliavandenio uosto 
statybai nurodoma, kad poveikį aplinkai, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, krantodaros 
procesams galima bus nustatyti tik atlikus detalų vertinimą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) 
metu. Atnaujintoje Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studijoje 
pripažįstama, kad uostų kontekste ir žemėje jūros aplinkai bus daromas poveikis.

284
 

Numatomos neigiamos (-) pasekmės KP. 

NBBĮ Lietuvos akvatorijai ir ypač jūros priekrantei yra aktualūs hidrologinių sąlygų pokyčiai. Per 
Klaipėdos 

sąsiaurį į jūrą plūstantys gėli Kuršių marių vandenys, sudaro sąlygas formuotis labai savitai, 
dinamiškai, 

jautriai aplinkos pokyčiams, tarpinei tarp gėlo ir druskingo vandens ekosistemai. Vandens 
apykaitai tarp Kuršių marių ir Baltijos jūros didelį poveikį daro Klaipėdos uosto plėtra. Dėl 
uosto gylių padidinimo ir hidrotechninių įrenginių poveikio keičiasi druskingo vandens 
pritekėjimas į Kuršių marias ir ištekančio marių vandens pasiskirstymas jūroje. Išorinio 
giliavandenio jūrų uosto plėtra dėl statinių jūroje dar labiau sustiprintų poveikį Kuršių marių 
vandens pasiskirstymui. 

Numatomos neigiamos pasekmės (-) NBBĮ. 

ANGI Uosto statybos metu, o ypač veiklos metu didėja aplinkos užterštumas, kas blogina jūros 
gamtinių išteklių būklę. Tiesiant naujus susisiekimo kelius, įrengiant uosto aptarnavimo 
infrastruktūrą krante ir sausumoje prarandami miško plotai, menkėja gamtiniai rekreaciniai 
ištekliai. Numatomos neigiamos (-) pasekmės ANGI. 

APLINKOSAUGOS KOMPONENTAI 

VK Gilinimo darbų metu kasimo mechanizmai pakelia nuo dugno viršutinį dugno gruntų sluoksnį – 
dumblą, kuris savyje yra sukaupęs kenksmingų medžiagų. Smulkiausios dumblo dalelės plinta 
su vandens tėkme, sudarydamos taršos debesį. Gilinimo darbų metu sukeliamas antrinis 
vandens užteršimas. 

Į jūrą patenkančios šiukšlės taip pat labai neigiamai veikia vandens kokybę. Nuo 61 % iki 87 % 
šių atliekų sudaro plastikai, vien tik 2010 m. plastikų kiekis patenka į vandenynus svyravo nuo 
4,8 iki 12,7 mln. tonų (Jambeck ir kt., 2015). 2017 metais 348 mln. tonų plastikų buvo 
pagaminta visame pasaulyje (PlasticsEurope, 2018), o per ateinančius du dešimtmečius 
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numatoma, kad pagaminto plastiko kiekis padidės dvigubai (Geyer ir kt., 2017). Į jūros vandenį 
plastikai patenka iš žemyninės dalies (atplukdomos upėmis), taip pat išmetami kranto zonoje 
rekreacinės veiklos metu arba iš laivų tiesiogiai jūroje. Giliavandenis jūros dugnas dažniausiai 
yra galutinė visuotinė grimzlė daugumai jūrinių šiukšlių.  

Laivybos operacijos ir su uosto veikla susijusę procesai kurie, kaip nustatyta, daro didžiausią 
galimą poveikį jūros aplinkai ir vandeniui yra balastinio vandens išleidimas, atliekų ir nuotekų 
šalinimas, gilinimas ir iškastų atliekų šalinimas, naftos išsiliejimas dėl įprastos veiklos ar 
atsitiktinių incidentų, pavojingų medžiagų, įskaitant chemines ir radioaktyviąsias medžiagas, 
išsiliejimas, fizinė jūrų buveinių žala dėl laivų korpusų (pvz., įgilinimas) ir kt. 

Laivybos keliamos grėsmės nėra tolygiai paskirsčiusios jūrose ir vandenynuose, jos labiau 
sutelktos užimtuose laivybos keliuose ir uostuose. 

Tikslo įgyvendinimas turės reikšmingas neigiamas pasekmės (--) VK.  

D Dugno gilinimo darbai neišvengiamai daro poveikį povandeniniams gruntui, krantų 
povandeninis šlaitas tampa statesnis ir kyla pavojus krantų pastovumui. Iškastas gruntas 
dažnai yra gramzdinamas, kas daro poveikį jūros dugno reljefo pokyčiams, vandens 
drumstumui ir taršai kenksmingomis medžiagomis išpylimo vietoje, gali būti veikiama žmonių 
sveikata dėl galimo grunto mikrobiologinio užterštumo.  

Melnragės uosto plėtros atveju pajūrio būklei dėl pakrantės slinkimo (paplūdimio medžiagos, 
pakrantės elementai) nustatyta nedidelė pusiausvyros stoka, dėl intensyvumo – vidutinė. 
Įrengiant uostą jūros pusėje numatomos vidutinės dugno gilinimo darbų apimtys. Įrengiant 
uostą sausumos pusėje yra pakankamas turimas panaudot tam tinkamas plotas, tačiau 
reikalingas papildomas žemės plotas, pagal Smart Continent atliktą atnaujintą Klaipėdos uosto 
plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studiją, yra per didelis.  

Siekiant užtikrinti netrikdomą transporto srautą, prieigos prie uosto kelias turi būti dviejų 
eismo juostų kiekviena kryptimi (12 m pločio viena kryptimi). Dėl aplinkosauginių priežasčių 
galutinė išorinio uosto plėtra turėtų būti susieta su nauju greitkeliu, kuris aplenktų 
gyvenamąsias teritorijas. Išorinio uosto vietų vertinimo analizėje numatomas apie 10 km ilgio 
6 juostų prieigos kelias. Šios susisiekimo infrastruktūros įrengimas taip pat turės poveikį 
dirvožemio derlingajam sluoksniui, didins nelaidžių dangų procentą ir gali turėti įtakos 
dirvožemio erozijai. 

Dėl vidutinių dugno gilinimo darbų apimčių bei jau iš dalies esančios uosto aptarnavimui 
reikalingos infrastruktūros, neigiamos pasekmės mažai reikšmingas ir lokalus (0/-). 

AO Jūrų pervežimai sudaro 33 % visų su prekyba susijusių išmetamųjų teršalų, susijusių su 
iškastinio kuro deginimu, įskaitant 3,3 % viso anglies dioksido (CO2). Remiantis Lindstad ir 
Eskeland (2016), jūrų transportas sudaro 10–15 % viso pasaulio antropogeninės SOx ir NOx 

emisijos.  

Aktualiausios su oro tarša iš laivų susijusios problemos šiuo metu yra sieros ir azoto oksidų bei 
angies dioksido ir kietųjų dalelių išmetimai iš laivų variklių bei kitų energetinių įrenginių. Šie 
teršalai su oro srautais pernešami dideliais atstumais ir prisideda prie globalinio atšilimo, 
aplinkos rūgštėjimo, jūrų vandens eutrofikacijos, turi kenksmingą poveikį žmonių sveikatai. 
Baltijos jūros plotas gana nedidelis (mažiau kaip 0,12 % pasaulio vandenyno), tačiau dėl labai 
intensyvios laivybos (daugiau kaip 17 % pasaulinės) pasižymi kaip vienas iš jautriausių jūrų 
regionų oro taršos iš laivų požiūriu. Kenksmingas poveikis pasireiškia ne tik jūroje, bet ir 
tankiai apgyvendintose Baltijos pajūrio teritorijose, ypač uostuose, kurių akvatorijos giliai 
įsiterpia į uostamiesčius. 

Tikslo įgyvendinimas turės reikšmingas neigiamas pasekmes (--) AO.  

KK Teršalų, taip pat didėja triukšmo ir vandens tarša. Jei nebus imtasi tolesnių veiksmų, iki 2050 
m. pasaulinės laivybos sektoriuje gali būti išmetama 17 % viso išmetamo anglies dioksido 
kiekio. Tam tikrų kelių transporto sektoriuje išmetamų teršalų (nors ir ne anglies dioksido) 
kiekis apskritai mažėja, o laivybos išmetamųjų teršalų kiekis toliau didėja. 
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Tikslo įgyvendinimas turės reikšmingas neigiamas pasekmes (--) KK.  

 

LENTELĖ 57: IŠORINIO GILIAVANDENIO UOSTO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS BŪTINGĖJE 

KOMPONENTAS VERTINIMO APRAŠYMAS 

EKONOMINĖS-MAKROEKONOMINĖS RAIDOS KOMPONENTAI 

TEV Prognozuojamas eismas iš išorinio Būtingės jūrų uosto keliais 2040 m. turėtų būti 2 940 vilkikai 
per dieną

285
. Be to, norint patenkinti maksimalius jūrų uosto poreikius, 2040 m. geležinkeliu 

pravažiuos 58 traukiniai (3 279 vagonai) per dieną abejomis kryptimis
286

. Naujas uostas 
padidintų krovos apimtis ir konteinerių skaičiaus priėmimo galimybes. Numatomos didelio 
reikšmingumo teigiamos pasekmės (++) TEV. 

DR Gdansko išorinio uosto praktika rodo, jog išorinio uosto vystymas sukuria daugiau nei 370 
tiesioginių darbo vietų

287
. Be to, 1 tiesioginė darbo vieta sukuria 5–7 netiesiogines darbo vietas. 

Pastačius išorinį uostą Klaipėdos regione, atsiras naujas ūkinės plėtros židinys, kuris kurs naujas 
darbo vietas, bus išplėtota transporto infrastruktūra, logistikos paslaugos ir naujos veiklos, 
susijusios su uosto aptarnavimu ir kt. Numatomos didelio reikšmingumo pasekmės (++) DR. 

IA Šiuo metu nėra jokio artimo geležinkelio, kuris galėtų sujungti išorinį Būtingės uostą su 
„Lietuvos geležinkeliai“ tinklu. Artimiausias geležinkelio ruožas yra Kretinga-Skuodas. 
Jungiamasis ruožas iki Būtingės uosto numatomas nuo Darbėnų stoties. Jungiamojo ruožo ilgis 
yra 9 750 m (5 333 m vienkelio ir 4 117 m dvikelio ruožo), jis jungtų manevrinę stotį ir galimą 
Būtingės uosto teritoriją. Remiantis Nacionalinėmis geležinkelio stočių projektavimo 
taisyklėmis, manevriniam kelynui, kuris aptarnautų išorinį Būtingės uostą, reikėtų mažiausiai 6–
7 manevrinių atvykimo kelių kasdien 58 traukiniams aptarnauti

288
. Kiekvieno atvykimo / 

išvykimo kelio ilgis turėtų būti po 1 050 metrų. Bendras apytikslis išorinio Būtingės uosto 
geležinkelio kelių ilgis yra 43,5 km, įskaitant manevrinio kelyno kelius. Norint užtikrinti 
netrikdomą srautą, prieigos kelias turi būti dviejų eismo juostų kiekviena kryptimi (12 m pločio 
viena kryptimi). Atstumas yra 1 362 m. A13 greitkelį Lietuvos Respublikos automobilių kelių 
direkcija laiko valstybinės svarbos keliu. Iki jo turėtų būti nutiestos papildomos jungiamosios 
juostos, kurių bendras ilgis – 1 912 m (plotis – 6 m). Prieiga prie išorinio uosto būtų be pervažų, 
tam reikėtų pastatyti viaduką virš A13 greitkelį kertančios geležinkelio linijos. Bendras kelio ilgis 
– apie 3 274 m (įskaitant vieną viaduką). Numatyta molo konstrukcija iš skaldos kalno, kurio 
šlaitų santykis 1:1,5 su šonine apsauga nuo išplovimo iki 10 m gylio. Kai vandens gylis viršija 10 
m, planuojama statyti kesonų tipo molus su bangų slopinimo kameromis. Išorinis giliavandenis 
uostas turės didelę įtaką vietos inžinerinei aplinkai, todėl numatomos didelio reikšmingumo 
teigiamos pasekmės (++). 

FI / EG Bendra Būtingės išorinio giliavandenio jūrų uosto plėtros išlaidų suma siekia 1 163 806 518 
EUR. Be to, neigiamas pasekmes patirtų 11 žvejybos bendrovių. Kompensacijoms prireiktų 1,2 
mln. EUR. Remiantis kaštų-naudos analize, jei Būtingėje būtų statomas išorinis uostas, ENIS 
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rodiklis, kuris atskleidžia kiek kartų projekto sukuriama nauda viršija jam įgyvendinti reikalingas 
išlaidas, būtų 3,64

289
. Pagrindinę naudą socialiniu-ekonominiu aspektu gautų terminalų 

operatoriai, kadangi jie perkraus papildomus krovinius, kurie atsiras dėl išorinio uosto 
pastatymo. Terminalų pajamos iš krovinių krovos bus naudojamos darbuotojų atlyginimams, 
veiklos išlaidoms, kapitalinėms investicijoms, mokesčiams ir kitoms išlaidoms, kurios teiks 
naudą Lietuvos ekonomikai ir kitiems netiesioginiams naudos gavėjams. Valstybės valdomas 
geležinkelių vežėjas ir infrastruktūros valdytojas taip pat gautų papildomų pajamų. Pastačius 
išorinį uostą, įmonė galės vežti daugiau krovinių į Klaipėdos uostą, iš jo gautų pajamas už 
papildomai suteiktas paslaugas. Be to, jūrų uosto plėtra pritrauktų naujų krovinių iš Baltarusijos 
ar Rusijos, kuriuos transportuotų geležinkelių vežėjas. Dėl padidėjusio krovinių srauto 
transporto keliais įmonės turės tokią pat naudą kaip ir „Lietuvos geležinkeliai“. Pastačius išorinį 
uostą, bus pritraukta daugiau laivų (vienas laivas laivybos kompanijoms generuoja apie 5 400 
EUR), o šiuos laivus aptarnaus laivybos kompanijos, taip gaudamos papildomų pajamų

290
. 

Apibendrinus, nors 1 investuotas EUR atneš 3,64 EUR naudos, tačiau pastatyti uostą Būtingėje 
prireiktų labai didelių investicijų trumpuoju laikotarpiu. Lyginant su Melnragės alternatyva, 
investicijų grąža yra beveik perpus mažesnė, todėl numatomos mažo reikšmingumo teigiamos 
pasekmės (+) FI / EG. 

SOCIALINĖS-KULTŪRINĖS RAIDOS KOMPONENTAI 

MOB Jūrų uosto esminis plėtros impulsas yra augančios krovos apimtys. Plečiant jūrų uostą bus 
įrengiama papildoma infrastruktūra – nauji keliai, gatvės, geležinkelio linijos. Tai nežymiai 
pagerins bendrą susisiekimo tinklo rišlumą. Jūrų uosto veikla ir plėtra sąlygoja augančius 
krovininio transporto srautus, todėl artimiausioms teritorijoms kyla iššūkių dėl eismo srautų 
pralaidumo dėl ko gali nukentėti gyventojų mobilumas, išaugti kelionių trukmė. Kadangi 
Būtingės uosto atveju plėtra numatoma sąlyginai neurbanizuotoje vietovėje, iššūkiai dėl eismo 
srautų pralaidumo būtų menkesni, labiau sietini su tranzitu. Siekiant sąlygoti mažesnę neigiamą 
įtaką regiono susisiekimo sistemai, aktualūs tampa efektyvūs uosto ryšiai su tarptautiniu kelių ir 
geležinkelių tinklu. Vadovaujantis Atnaujinta Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, 
galimybių studija

291
, Būtingės atveju ryšiai su tarptautiniu geležinkelių ir kelių tinklu yra riboti. 

Jūrų uosto plėtros sąlygojamos papildomai sukuriamos darbo vietos, tikėtina, būtų įsisavintos 
Klaipėdos miesto gyventojų. Tai generuotų papildomus susisiekimo poreikius dėl labiau 
nutolusios darbovietės. Ši alternatyva keleivių mobilumui tikėtina sąlygotų nedidelio 
reikšmingumo neigiamas pasekmes (-). 

ŽSG  Vystant jūrų uosto plėtrą Būtingėje, išorinio uosto teritorijos vystymas numatytas 
neurbanizuotoje pajūrio dalyje, o lankytojų, turinčių rekreacinių interesų šioje teritorijoje 
artimiausioje aplinkoje skaičius sąlyginai mažas. Tiesioginės neigiamos pasekmės aplinkai, dėl 
padidėjusios taršos ir triukšmo numatomos tik pavienėms gyvenamoms teritorijoms, kadangi 
teritorija yra neurbanizuota. Artimiausia gyvenamoji vietovė nuo planuojamos uosto plėtros 
teritorijos Būtingėje yra nutolusi apie 3 km – Šventoji. 

Galimos neigiamos pasekmės ŽSG siejamos su aplinkos kokybe – aukštu taršos ir triukšmo lygiu. 

Nors uosto vystymas sudarys prielaidas darbo vietoms kurti, tačiau tikėtina, kad didžioji dalis 
darbuotojų atvyktų iš Klaipėdos
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Bendrai vertinant pasekmių dėl uosto plėtros Būtingėje ŽSG nenumatoma dėl vystymo beveik 
neurbanizuotoje teritorijoje, arba numatomos mažo reikšmingumo neigiamos pasekmės (0/-). 

UA  Teritorija, kurioje numatoma vystyti išorinį jūrų uostą, yra neurbanizuota, artimiausioje 
aplinkoje yra keletas pavienių gyvenamųjų teritorijų, taip pat 3 km nutolusi gyvenvietė Šventoji.  

Tikėtina, kad urbanizacija (gyvenamoji, aptarnaujanti ir kt. funkcijų plėtra) ties nagrinėjamo 
jūrų uosto vieta intensyviai nevyks, nes teritorija dabar yra neišvystyta ir nedideliu atstumu 
nutolusi nuo svarbaus urbanistinio – ekonominio šalies centro – Klaipėdos.  

Šventojoje gyvena apie 2 tūkst. nuolatinių gyventojų, dominuoja rekreacinė funkcija, ryškus 
sezoniškumas. Ganėtinai artimoje aplinkoje (3 km atstumu) atsiradęs stambus strateginis 
objektas tikėtina neigiamai paveiktų Šventosios vystymą taikant rekreacinį funkcinį prioritetą, 
kadangi būtų pabloginta aplinkos kokybė, sumažėtų rekreacinis potencialas, todėl bendrai 
vertinant nenumatoma pasekmių arba numatomos nežymios neigiamos pasekmės (0/-) UA.  

GAMTINĖS APLINKOS (KRAŠTOVAIZDŽIO) KOMPONENTAI 

KP Vystant jūrų uosto plėtrą Būtingėje, išorinio uosto teritorijos vystymas numatytas 
neurbanizuotoje pajūrio dalyje. Šioje teritorijoje pajūrio kopų ruožo išsaugojimo tikslais 
įsteigtas valstybinis Būtingės geomorfologinis draustinis. Uosto statybos atveju draustinis būtų 
sunaikintas, taip prarandant galimybę reprezentuoti Lietuvos žemyninės dalies pajūrio kopas 
gamtinėje aplinkoje. Būtingės kaimo pajūrio kopų ruožas praktiškai likęs vienintelis dar 
nenaudojamas intensyviai rekreacijai ir neužstatytas statiniais. Atnaujintoje Klaipėdos uosto 
plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studijoje nurodoma, kad gamta ir žmonių aplinka – 
sukoncentruota į bioįvairovę, saugomas kultūrinio ir kraštovaizdžio paveldo teritorijas. Bet 
kokios rūšies saugomų teritorijų buvimas laikomas naujo uosto vystymą ribojančiu veiksniu. 
Vystant uostą neurbanizuotoje, gamtinėje aplinkoje iš esmės būtų keičiamas pajūrio ir jūros 
kraštovaizdis, sudarkant jį inžineriniais, susisiekimo ir kitais uostui vystyti reikalingais statiniais. 
Gamtinis kraštovaizdis tampa technogenizuotas.  

Uosto statyba veikia priekrantės litodinamiką ir natūralius krantodaros procesus. Visuose 
atliktuose vertinimo darbuose parenkant vietą išorinio giliavandenio uosto statybai nurodoma, 
kad poveikį aplinkai, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, krantodaros procesams galima bus 
nustatyti tik atlikus detalų vertinimą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) metu. 

Numatomos reikšmingos neigiamos (--) pasekmes KP. 

NTBĮ Įrengiant uostą Būtingėje jūros pusėje numatomos žymiai didesnės dugno gilinimo darbų 
apimtys, kas neigiamai veikia vandenų ekosistemas. Be to jūroje Būtingės uostą iš visų pusių 
suptų valstybinės saugomos teritorijos ir iš Latvijos pusės Papės gamtos parkas. Visos šios 
teritorijos yra Europos ekologinio tinklo Natura 2000 sudėtinė dalis. Tikėtina, kad planuojant 
laivybos kelius į/iš uosto šie kirs saugomas teritorijas, kuriose saugomos vertingos Baltijos jūros 
ekosistemos dalys, ypač siekiant išsaugoti: Europos Bendrijos svarbos natūralios jūrų buveinės 
– 1170 rifų – plotus ir užtikrinti palankią buveinės apsaugos būklę; saugomų Europos Bendrijos 
svarbos žiemojančių vandens paukščių populiacijas, reguliarių paukščių žiemojimo ir migracinių 
sankaupų vietas ir užtikrinti palankią jų apsaugos būklę. Artimiausias geležinkelio ruožas 
reikalingas uosto aptarnavimui yra Kretinga-Skuodas. Jungiamasis ruožas iki Būtingės uosto 
numatomas nuo Darbėnų stoties. Jungiamojo ruožo ilgis yra 9 750 m (5 333 m vienkelio ir 4 117 
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m dvikelio ruožo). Šis jungiamasis ruožas turėtų būti tiesiamas per pajūrio lygumos miškus, 
statant tiltą per Šventosios upę. Šventosios upė yra saugoma Natura 2000 teritorija Baltijos 
Šventosios upė (LTKRE0006). Ji išskirta Upinės nėgės ir Ovaliosios geldutės apsaugai. 
Numatomos reikšmingos neigiamos (--) pasekmės NBBĮ, 

ANGI Uosto statybos metu, o ypač veiklos metu didėja aplinkos užterštumas, kas blogina jūros 
gamtinių išteklių būklę. Tiesiant naujus susisiekimo kelius, įrengiant uosto aptarnavimo 
infrastruktūrą krante ir sausumoje prarandami miško plotai, menkėja gamtiniai rekreaciniai 
ištekliai. Atsižvelgiant į tai, kad Būtingės uosto bei visos reikalingos infrastruktūros statyba 
vyktų sąlyginai natūralioje gamtinėje aplinkoje numatomos reikšmingos neigiamos (--) 
pasekmės ANGI. 

APLINKOSAUGOS KOMPONENTAI 

VK Gilinimo darbų metu kasimo mechanizmai pakelia nuo dugno viršutinį dugno gruntų sluoksnį – 
dumblą, kuris savyje yra sukaupęs kenksmingų medžiagų. Smulkiausios dumblo dalelės plinta 
su vandens tėkme, sudarydamos taršos debesį. Gilinimo darbų metu sukeliamas antrinis 
vandens užteršimas. 

Į jūrą patenkančios šiukšlės taip pat labai neigiamai veikia vandens kokybę. Nuo 61 % iki 87 % 
šių atliekų sudaro plastikai, vien tik 2010 m. plastikų kiekis patenka į vandenynus svyravo nuo 
4,8 iki 12,7 milijono tonų (Jambeck ir kt., 2015). 2017 metais 348 mln. tonų plastikų buvo 
pagaminta visame pasaulyje (PlasticsEurope, 2018), o per ateinančius du dešimtmečius 
numatoma, kad pagaminto plastiko kiekis padidės dvigubai (Geyer ir kt., 2017). Į jūros vandenį 
plastikai patenka iš žemyninės dalies (atplukdomos upėmis), taip pat išmetami kranto zonoje 
rekreacinės veiklos metu arba iš laivų tiesiogiai jūroje. Giliavandenis jūros dugnas dažniausiai 
yra galutinė visuotinė grimzlė daugumai jūrinių šiukšlių.  

Laivybos operacijos ir su uosto veikla susiję procesai, kurie, kaip nustatyta, daro didžiausią 
galimą poveikį jūros aplinkai ir vandeniui yra balastinio vandens išleidimas, atliekų ir nuotekų 
šalinimas, gilinimas ir iškastų atliekų šalinimas, naftos išsiliejimas dėl įprastos veiklos ar 
atsitiktinių incidentų, pavojingų medžiagų, įskaitant chemines ir radioaktyviąsias medžiagas, 
išsiliejimas, fizinė jūrų buveinių žala dėl laivų korpusų (pvz. įgilinimas) ir kt. 

Laivybos keliamos grėsmės nėra tolygiai paskirsčiusios jūrose ir vandenynuose, jos labiau 
sutelktos užimtuose laivybos keliuose ir uostuose. 

Tikslo įgyvendinimas turės reikšmingas neigiamas pasekmes (--) VK.  

D Dugno gilinimo darbai neišvengiamai daro poveikį povandeniniams gruntui, krantų 
povandeninis šlaitas tampa statesnis ir kyla pavojus krantų pastovumui. Iškastas gruntas dažnai 
yra gramzdinamas, kas daro poveikį jūros dugno reljefo pokyčiams, vandens drumstumui ir 
taršai kenksmingomis medžiagomis išpylimo vietoje, gali būti veikiama žmonių sveikata dėl 
galimo grunto mikrobiologinio užterštumo.  

Būtingės uosto plėtros atveju pajūrio būklei dėl pakrantės slinkimo (paplūdimio medžiagos, 
pakrantės elementai) nustatyta nepalanki situacija dėl pusiausvyros stokos, dėl intensyvumo – 
pakankama. Įrengiant uostą jūros pusėje numatomos didžiausios dugno gilinimo darbų 
apimtys. Įrengiant uostą sausumos pusėje yra pakankamas turimas panaudot tam tinkamas 
plotas, tačiau reikalingas papildomas žemės plotas, pagal Smart Continent atliktą atnaujintą 
Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį uostą, galimybių studiją, yra ribotas.  

Norint užtikrinti netrikdomą srautą, prieigos kelias turi būti dviejų eismo juostų kiekviena 
kryptimi (12 m pločio viena kryptimi). Atstumas yra 1 362 m. A13 greitkelį Lietuvos Respublikos 
automobilių kelių direkcija laiko valstybinės svarbos keliu. Iki jo turėtų būti nutiestos 
papildomos jungiamosios juostos, kurių bendras ilgis – 1 912 m (plotis – 6 m). Prieiga prie 
išorinio uosto būtų be pervažų, tam reikėtų pastatyti viaduką virš A13 greitkelį kertančios 
geležinkelio linijos. Bendras kelio ilgis – apie 3 274 m (įskaitant vieną viaduką). Prieigos kelias 
turės būti nutiestas per Būtingės miško teritoriją. Šios susisiekimo infrastruktūros įrengimas 
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taip pat turės poveikį dirvožemio derlingajam sluoksniui, didins nelaidžių dangų procentą ir gali 
turėti įtakos dirvožemio erozijai. 

Dėl didelių dugno gilinimo darbų apimčių, naujos uosto aptarnavimui reikalingos 
infrastruktūros kūrimo per didele dalimi natūralias gamtines teritorijas turės neigiamas 
pasekmes (-) D. 

AO Jūrų pervežimai sudaro 33 % visų su prekyba susijusių išmetamųjų teršalų, susijusių su 
iškastinio kuro deginimu, įskaitant 3,3 % viso anglies dioksido (CO2). Remiantis Lindstad ir 
Eskeland (2016), jūrų transportas sudaro 10–15 % viso pasaulio antropogeninės SOx ir NOx 
emisijos

293
.  

Aktualiausios su oro tarša iš laivų susijusios problemos šiuo metu yra sieros ir azoto oksidų bei 
anglies dioksido ir kietųjų dalelių išmetimai iš laivų variklių bei kitų energetinių įrenginių. Šie 
teršalai su oro srautais pernešami dideliais atstumais ir prisideda prie globalinio atšilimo, 
aplinkos rūgštėjimo, jūrų vandens eutrofikacijos, turi kenksmingą poveikį žmonių sveikatai. 
Baltijos jūros plotas gana nedidelis (mažiau kaip 0,12 % pasaulio vandenyno), tačiau dėl labai 
intensyvios laivybos (daugiau kaip 17 % pasaulinės) pasižymi kaip vienas iš jautriausių jūrų 
regionų oro taršos iš laivų požiūriu. Kenksmingas poveikis pasireiškia ne tik jūroje, bet ir tankiai 
apgyvendintose Baltijos pajūrio teritorijose, ypač uostuose, kurių akvatorijos giliai įsiterpia į 
uostamiesčius. 

Tikslo įgyvendinimas turės reikšmingas neigiamas pasekmes (--) AO.  

KK Dėl laivybos veiklos taip pat išmetama daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir oro teršalų, taip 
pat didėja triukšmo ir vandens tarša. Jei nebus imtasi tolesnių veiksmų, iki 2050 m. pasaulinės 
laivybos sektoriuje gali būti išmetama 17 % viso išmetamo anglies dioksido kiekio. Tam tikrų 
kelių transporto sektoriuje išmetamų teršalų (nors ir ne anglies dioksido) kiekis apskritai 
mažėja, o laivybos išmetamųjų teršalų kiekis toliau didėja. 

Tikslo įgyvendinimas turės reikšmingą neigiamą poveikį (--) KK.  

PRIEMONĖS LR BP KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMO REIKŠMINGOMS NEIGIAMOMS PASEKMĖMS APLINKAI 
IŠVENGTI, SUMAŽINTI AR KOMPENSUOTI 

Siekiant sumažinti laivų daromą žalą aplinkos orui ir klimato kaitai reikalingos ir ekonominės paskatos. Kai kurios 
valstybės ėmė taikyti tokias priemones kaip jūrinių degalų, tonažo mokesčių diferenciacija, bet globaliems 
rezultatams pasiekti yra būtinos platesnės veiksmų schemos. Kovoti su oro taršos iš laivų problema galima diegiant 
inovatyvias priemones. 

Visuose parengtuose dokumentuose vertinant uostų vietos parinkimo alternatyvas nurodyta, kad reikalinga atlikti 
poveikio aplinkai vertinimą (PAV) ir nustatyti poveikio mažinimo priemones

294
.  

Pažymėtina, kad tiek Klaipėda-Melnragė, tiek ir Būtingė yra tinkamos teritorijos išoriniam uostui plėtoti. Dėl šios 
priežasties abi vietos, Klaipėdos-Melnragės ir Būtingės, turėtų būti toliau analizuojamos, norint įvertinti 
aplinkosauginius aspektus

295
. 
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7. LR BP KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ KOMPLEKSINIS 
PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS 

DAUGIAKRITERINĖS ANALIZĖS REZULTATAI 

ANALIZĖS METODIKA | Naudojant daugiakriterinės analizės metodą, apibendrinami atlikto vertinimo 
rezultatai keturiais atskirais aspektais: makroekonominės-ekonominės raidos, socialinės-kultūrinės raidos, 
gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) ir aplinkosaugos. Nustatomos reikšmingos koncepcijos alternatyvų 
pasekmės, labiausiai veikiami aplinkos komponentai, pasekmių tarpusavio sinergija.  

Šis metodas taikomas siekiant palyginti skirtingas LR BP koncepcijos alternatyvas tarpusavyje ir išrinkti 
geriausią remiantis analogų analize bei ekspertinio vertinimo būdu gautais skaitiniais rezultatais. 
Daugiakriterinė analizė leidžia palyginti abi koncepcijos alternatyvas išreiškiant jų tinkamumą skaitinėmis 
reikšmėmis, nors vertinimo tikslai ir aspektai yra labai skirtingi. Visų pirma nustatomi alternatyvų vertinimo 
kriterijai, kurie atspindi alternatyvų įgyvendinimo pasekmes. Pasekmių pobūdis ir reikšmingumas (nuo -- iki 
++)  įvertinamas balais, remiantis pasirinkta vertinimo skale nuo -2 iki +2 (žr. Lentelė 58). 

LENTELĖ 58: VERTINIMO PASEKMIŲ POBŪDŽIO IR REIKŠMINGUMO BALŲ LENTELĖ 

VERTINIMAS APRAŠYMAS SKAITINĖ 
REIKŠMĖ 

++ Tikėtinos reikšmingos teigiamos pasekmės 2 

+ Tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės 1 

0/+ Reikšmingų pasekmių nebus arba tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos pasekmės 0,5 

+/- arba 0 Pasekmės nereikšmingos arba tikėtinos tiek teigiamos, tiek neigiamos pasekmės 0 

0/- Reikšmingų pasekmių nebus arba tikėtinos mažo reikšmingumo neigiamos pasekmės -0,5 

- Tikėtinos mažo reikšmingumo neigiamos pasekmės -1 

-- Tikėtinos reikšmingos neigiamos pasekmės -2 

Šaltinis: sudaryta autorių  

Atliekant LR BP SPAV, buvo atliekamas kiekvienoje temoje išskirtų tikslų įgyvendinimo pasekmių atskiriems 
aspektams ir jų komponentams vertinimas. Visų pirma, kiekvienoje temoje buvo išskirti pagrindiniai tikslai, 
ko siekiama Lietuvoje iki 2050 m. Ši informacija buvo gauta atlikus LR BP koncepcijos analizę. Tiek vienos, 
tiek kitos alternatyvos įgyvendinimo atveju tikslai nesiskyrė, skyrėsi tik jų įgyvendinimo konceptualieji 
sprendiniai ir atitinkamai pasekmių reikšmingumas bei pobūdis skirtingiems vertinimo aspektams bei jų 
komponentams.  Visų tikslų įgyvendinimo pasekmių vertinimui buvo naudojama ta pati vertinimo skalė nuo 
++ iki -- (kas atitinka skaitines vertes nuo +2 iki  –2), tačiau kiekviena tema turėjo skirtingą tikslų skaičių 
(pvz., temoje „Urbanistinė sistema ir jos struktūra“ yra tik 4 tikslai, tuo tarpu tema „Inžinerinės sistemos“ 
turi 9 tikslus), o kiekvienas vertinimo aspektas turėjo skirtingą komponentų skaičių (ekonominės-
makroekonominės raidos ir aplinkosaugos aspektų vertinimui išskirta po 4 komponentus,  o socialinės-
kultūrinės raidos ir gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) vertinimui – po 3 komponentus). Pavyzdžiui, 
pagrindiniai ekonominės-makroekonominės raidos komponentai yra transporto ekonominė veikla (TEV), 
darbo rinka (DR), inžinerinė aplinka (IA), finansiniai ištekliai / ekonominė gerovė (FI / EG), o socialinės-
kultūrinės raidos komponentai: mobilumas (MOB), žmonių sveikata ir gerovė (ŽSG) bei urbanistinė aplinka 
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(UA). Platesnis vertinimo komponentų aprašymas yra pateiktas šio dokumento dalyje „Bendroji 
informacija“.  

Daroma prielaida, kad nei vienas vertinamos temos tikslas nėra svarbesnis už kitą, taip pat kaip ir bet kuris 
komponentas yra vienodai svarbus vertinamam aspektui. Todėl, siekiant iš lyginamų rodiklių gauti 
bedimensinius (normalizuotus) įvertintus dydžius, sudaroma įvertinta normalizuota sprendimų priėmimo 
matrica. Siekiant gauti bedimensinius rodiklius tarp temų naudojama ši formulė:  

,
jx

x
d i

ij   13i  ,,1 nj                           

čia: xi –  didžiausias tikslų skaičius tarp temų; xj  - temos tikslų skaičius; n – vertinamų temų skaičius.  

Siekiant gauti bedimensinius rodiklius tarp aspektų naudojama ši formulė:  

,
ky

y
q i

ik   4i  ,,1 mk                           

čia: yi –  didžiausias komponentų skaičius tarp aspektų; yk  - aspekto komponentų skaičius; m – vertinamų 
aspektų skaičius.  

Normalizuota kiekvienos temos pasekmių vertinimo reikšmė kiekvienam aspektui ir jo komponentams 
apskaičiuojama pagal šią formulę:  

,jkikij rqdzjk   ,,1 nj   ,,1 mk                           

čia: rjk – j temos pasekmių skaitinė reikšmė k aspekto komponentui; n – vertinamų temų skaičius, m – 
vertinamų aspektų skaičius.  

Kiekvienos temos pasekmių gautų bedimensinių įvertintų reikšmių zjk suma visada lygi šios temos 
reikšmingumui wi.  

,
1





m

k

jki zw  ,,1 nj   .,1 mk    

 

ANALIZĖS REZULTATAI | Sudėjus kiekvienos alternatyvos temų reikšmingumų sumas, gaunamas bendras 
kiekvienos alternatyvos vertinimas (žr. Lentelė 59 ir Lentelė 60). Kuo tamsesne mėlyna spalva lentelėse 
pažymėtas vertinimas, tuo didesnės teigiamos pasekmės vertinamam komponentui. Kuo tamsesnė raudona 
spalva – tuo didesnės neigiamos pasekmės vertinamam komponentui.  

Vertinimo rezultatai parodė, kad II-a alternatyva (937 balai) surinko daugiau balų nei I-a alternatyva (732 
balai). Gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) ir aplinkosaugos požiūriu abi alternatyvos surinko panašų balų 
skaičių: atitinkamai 153 balai (I-a alternatyva) ir 154 balai (II-a alternatyva) bei 226 balai (I-a alternatyva) ir 
247 balai (II-a alternatyva). Didžiausi skirtumai užfiksuoti vertinant ekonominės-makroekonominės ir 
socialinės-kultūrinės raidos aspektus. Atliekant vertinimą socialinės-kultūrinės raidos aspektu, II-a 
alternatyva surinko 1,4 karto daugiau balų nei I-a alternatyva (I-a alternatyva – 217 balų, II-a alternatyva – 
299 balai). Vertinant ekonominės-makroekonominės raidos aspektu, šis skirtumas tarp alternatyvų yra dar 
didesnis: I-a alternatyva surinko 136 balus, II-a alternatyva – 236 balus. Taigi, ekonominiu-
makroekonominiu aspektu II-a alternatyva yra 1,7 karto naudingesnė už I-ąją.  

Tiek vienos, tiek kitos alternatyvos įgyvendinimo atveju pasekmės gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) ir 
aplinkosaugos požiūriu bus panašios, tačiau II-a alternatyva palankesnė socialinės-kultūrinės raidos aspektu 
ir ekonomiškai naudingesnė.  
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LENTELĖ 59: LR BP KONCEPCIJOS I-OS ALTERNATYVOS VERTINIMAS 

 

LENTELĖ 60: LR BP KONCEPCIJOS II-OS ALTERNATYVOS VERTINIMAS 

 

Lyginant pagal vertinimo temas (urbanistinės struktūros, paslaugų pasiskirstymas ir kt.), II-a alternatyva yra naudingesnė, išskyrus ekologinio kompensavimo 
sistemų temą, kur I-os alternatyvos atveju didesnės teigiamos pasekmės numatytos kraštovaizdžio ir paveldo, natūralių buveinių ir biologinės įvairovės bei 

I-a alternatyva

Temos

Transporto 

ekonominė 

veikla Darbo rinka

Inžinerinė 

aplinka

Finansiniai 

ištekliai / 

ekonominė 

gerovė Mobilumas

Žmonių 

sveikata ir 

gerovė

Urbanistinė 

aplinka 

Kraštovaizdis ir 

paveldas

Natūralios 

buveinės ir 

biologinė 

įvairovė

Atsinaujinantys 

gamtos ištekliai Vandens kokybė Dirvožemis Aplinkos oras Klimato kaita

Urbanistinės struktūros 2 7 5 -2 22 13 13 17 17 17 13 10 13 16 163,0

Paslaugų pasiskirstymas 2 8 3 -11 12 15 9 4 0 0 3 3 2 2 53,1

Susisiekimo sistema 7 7 12 5 15 19 16 1 -5 1 4 5 4 4 98,0

Inžinerinės sistemos 1 6 10 8 13 9 8 0 4 12 7 6 9 12 103,5

Erdvinės ekonominės struktūros 4 7 6 8 10 10 1 3 -1 1 1 1 2 1 52,7

Ekologinio kompensavimo sistemos 0 7 4 -1 0 20 5 25 22 20 20 20 20 20 182,6

Išteklių sistemos 1 2 3 3 0 9 2 15 12 13 12 12 13 13 107,8

Strateginiai objektai 6 7 12 -1 2 -3 -3 -10 -10 -6 -6 -6 -7 -6 -29,0

Elektros tinklai 0 0 2 -2 0 -1 0 -1 -1 1 0 -1 0 1 -0,5

Vėjo elektrinės 0 0 2 1 0 1 0 -1 -1 0 0 -1 1 1 2,0

KAM teritorija (12 000 ha) 0 1 1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -7,0

KAM teritorija (900 ha) 0 1 1 -1 0 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -10,5

Planuojamas oro uostas 2 1 2 -1 2 0 0 -2 -2 -1 0 -1 -1 -2 -2,5

Išorinis giliavandenis jūrų uostas 

Būtingėje
2 2 2 1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2

-8,0

Išorinis giliavandenis jūrų uostas 

Melnragėje
2 2 2 2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -2

-2,5

VISO pagal komponentus: 23 50 55 9 74 92 51 55 40 58 54 52 58 62 732

VISO pagal aspektus:

Ekonominė-Makroekonominė raida Socialinė-kultūrinė raida Gamtinė aplinka (kraštovaizdis) Aplinkosauga

VISO:

226153217136

II-a alternatyva

Temos

Transporto 

ekonominė 

veikla Darbo rinka

Inžinerinė 

aplinka

Finansiniai 

ištekliai / 

ekonominė 

gerovė Mobilumas

Žmonių 

sveikata ir 

gerovė

Urbanistinė 

aplinka 

Kraštovaizdis ir 

paveldas

Natūralios 

buveinės ir 

biologinė 

įvairovė

Atsinaujinantys 

gamtos ištekliai Vandens kokybė Dirvožemis Aplinkos oras Klimato kaita

Urbanistinės struktūros 8 18 13 8 30 22 17 17 17 17 13 10 13 16 220,5

Paslaugų pasiskirstymas 4 10 10 0 23 22 23 7 0 0 5 5 3 3 113,5

Susisiekimo sistema 12 9 14 12 23 23 21 3 -3 3 6 7 6 6 141,1

Inžinerinės sistemos 1 6 14 12 13 11 10 2 8 13 7 6 9 12 122,3

Erdvinės ekonominės struktūros 7 12 8 14 10 11 6 1 -3 -1 2 3 3 2 75,2

Ekologinio kompensavimo sistemos 0 7 4 -1 0 20 5 22 20 17 20 20 20 20 175,2

Išteklių sistemos 1 2 3 7 0 11 2 16 11 12 13 13 14 14 117,8

Strateginiai objektai 6 7 12 -1 2 -3 -3 -10 -10 -6 -6 -6 -7 -6 -29,0

Elektros tinklai 0 0 2 -2 0 -1 0 -1 -1 1 0 -1 0 1 -0,5

Vėjo elektrinės 0 0 2 1 0 1 0 -1 -1 0 0 -1 1 1 2,0

KAM teritorija (12 000 ha) 0 1 1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -7,0

KAM teritorija (900 ha) 0 1 1 -1 0 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -10,5

Planuojamas oro uostas 2 1 2 -1 2 0 0 -2 -2 -1 0 -1 -1 -2 -2,5

Išorinis giliavandenis jūrų uostas 

Būtingėje
2 2 2 1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2

-8,0
Išorinis giliavandenis jūrų uostas 

Melnragėje
2 2 2 2 1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -2

-2,5

VISO pagal komponentus: 39 69 78 50 101 116 81 58 40 56 60 57 63 67 937

VISO pagal aspektus:

VISO:

247236 299 154

Ekonominė-Makroekonominė raida Socialinė-kultūrinė raida Gamtinė aplinka (kraštovaizdis) Aplinkosauga
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atsinaujinančių gamtos išteklių komponentams, tačiau šis skirtumas yra labai nežymus (-7 balai (175,2-182,6)) ir atsiranda tik įgyvendinant vieną 4a tikslą 
„Išsaugoti vietovės tapatybę, jūrinio kraštovaizdžio įvairovę ir istorinę atmintį“ (žr. Lentelė 61) 

LENTELĖ 61: LR BP KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ SPAV REZULTATŲ PALYGINIMAS (SKIRTUMAI TARP II-OS IR I-OS ALTERNATYVŲ) 

 

 

 

 

II - I alternatyva VISO:

Temos

Transporto 

ekonominė 

veikla Darbo rinka

Inžinerinė 

aplinka

Finansiniai 

ištekliai / 

ekonominė 

gerovė Mobilumas

Žmonių sveikata 

ir gerovė

Urbanistinė 

aplinka 

Kraštovaizdis ir 

paveldas

Natūralios 

buveinės ir 

biologinė 

įvairovė

Atsinaujinantys 

gamtos ištekliai Vandens kokybė Dirvožemis Aplinkos oras Klimato kaita

Urbanistinės struktūros 7 11 8 10 9 9 4 0 0 0 0 0 0 0 57

Paslaugų pasiskirstymas 2 2 7 11 11 7 14 2 0 0 2 2 1 1 60

Susisiekimo sistema 5 1 2 7 8 4 5 2 2 2 1 1 1 1 43

Inžinerinės sistemos 0 0 4 4 0 2 2 2 4 2 0 0 0 0 19

Erdvinės ekonominės struktūros 3 5 3 6 0 2 5 -2 -2 -2 1 1 1 1 23

Ekologinio kompensavimo sistemos 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0 -7

Išteklių sistemos 0 0 0 4 0 1 0 1 -1 -1 2 2 2 2 10

VISO pagal komponentus: 17 19 23 41 27 24 30 3 0 -2 6 6 5 5 205

VISO pagal aspektus:

Ekonominė-Makroekonominė raida Socialinė-kultūrinė raida Gamtinė aplinka (kraštovaizdis) Aplinkosauga

22282100
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DARNAUS VYSTYMOSI RODIKLIŲ JAUTRUMO VERTINIMAS 

VERTINIMO METODIKA | Siekiant palyginti abi LR BP koncepcijos alternatyvas darnaus vystymosi 
aspektų atžvilgiu, buvo naudojamas LR BP esamos būklės analizės III-ios dalies „Tarpsektorinė analizė“ 
IV-ame skyriuje „Kompleksiniai probleminiai arealai“ taikytas Min-Max metodas, kuris leidžia agreguoti 
skirtingus rodiklius į vieną bendrą indeksą296. Šiuo atveju, siekiant palyginti skirtingas alternatyvas, yra 
standartizuojamos abiejų alternatyvų pasekmių vertinimo reikšmės visų aspektų atžvilgiu.  

Standartizuojant pasekmių vertinimo reikšmes, didesnės reikšmės reiškia geresnį rezultatą. 
Standartizuota pasekmių vertinimo reikšmė apskaičiuojama iš vieno aspekto pasekmių vertinimo 
reikšmės (pvz., I-os alternatyvos atveju socialinės-kultūrinės raidos aspekto pasekmių vertinimas – 217 
balų) atimant minimalią pasekmių vertinimo reikšmę tarp visų aspektų (I-os alternatyvos atveju toks yra 
ekonominės-makroekonominės raidos aspekto vertinimas, surinkęs 136 balus) ir padalijant gautą 
skirtumą iš skirtumo tarp didžiausios ir mažiausios reikšmės tarp visų aspektų vertinimo balų (šiuo atveju 
iš aplinkosaugos aspekto vertinimo balų (226) atimami ekonominės-makroekonominės raidos aspekto 
vertinimo balai (136)). Didžiausiai reikšmei skaičiavimuose yra nustatomos „lubos“: I-ai ir II-ai 
alternatyvai naudojama tokia pati balų suma – 299 balai. Tai yra didžiausia apskaičiuota balų suma (II-oje 
alternatyvoje tokią balų sumą surinko socialinės-kultūrinės raidos aspektas) tarp abiejų alternatyvų ir 
nurodo maksimalų vertinimo potencialą. Tai reiškia, kad kuo daugiau balų surenka vertinamas aspektas 
iki šios sumos, tuo didesnis teigiamas poveikis darnaus vystymosi pažangai (kartu turi būti vertinamas ir 
jų poveikis vienas kitam).  

Tokiu būdu standartizuojamos abiejų alternatyvų pasekmių vertinimo reikšmės kiekvienu nagrinėjamos 
raidos aspektu. Standartizuotų rodiklių reikšmės padaugintos iš 10 tokiu būdu paverčiant rezultatus į 
dešimties balų sistemą dėl aiškumo. Gauti rodikliai sugrupuojami į 4 skales pagal standartizuotą reikšmę: 

 Jei standartizuota reikšmė yra < 2,5, indeksas lygus 1. 

 Jei standartizuota reikšmė yra ≥ 2,5, bet < 5, indeksas prilyginamas 2.  

 Jei standartizuota reikšmė yra ≥5, bet <7,5, indeksas lygus 3. 

 Jei standartizuota reikšmė yra ≥7,5, bet ≤10, indeksas lygis 4.  

Taigi, didžiausia įmanoma indekso reikšmė yra 4, o mažiausia – 1. Remiantis šia vertinimo metodika, 
abiejų alternatyvų pasekmių vertinimo reikšmėms buvo suteikti atitinkami indeksai, kurie gali būti 
palyginami ekonominės-makroekonominės ir socialinės-kultūrinės raidos aspektais. Atliekant abiejų 
koncepcijos alternatyvų darnaus vystymosi rodiklių jautrumo vertinimą, gamtinės aplinkos 
(kraštovaizdžio) ir aplinkosaugos aspektais nevertinama, kadangi abi alternatyvos surinko labai panašų 
balų skaičių ir skirtumų praktiškai nėra. Tai reiškia, kad tiek vienos, tiek kitos alternatyvos įgyvendinimas 
turės vienodas pasekmes gamtinei aplinkai (kraštovaizdžiui) ir aplinkosaugai, tačiau skirsis jų poveikis 
ekonominei-makroekonominei ir socialinei-kultūrinei šalies raidai.  

Atliekant abiejų alternatyvų darnaus vystymosi rodiklių jautrumo vertinimą, neigiamos indekso reikšmės 
reiškia abiejų sričių traukimąsi (nuo -2 iki 0), pusiausvyrą rodo indekso reikšmės nuo 0 iki <2, augimą – 
indekso reikšmės nuo ≥2 iki 4.  

VERTINIMO REZULTATAI | I-os alternatyvos ekonominės-makroekonominės raidos vertinimo indeksas – 
1, II-os alternatyvos – 3, socialinės-kultūrinės raidos vertinimas I-os alternatyvos atveju yra lygus 2, II-os 

                                                           
296

 TAEM URBANISTAI UAB, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, esamos būklės analizė. III-ioji dalis 
„Tarpsektorinė analizė“. IV skyrius „Kompleksiniai probleminiai arealai“, 816 psl.,  paskelbta 2018 m. liepos 25 d. 
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alternatyvos – 4. Gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) ir aplinkosaugos vertinimo indeksai abiejų 
alternatyvų atveju nesiskyrė – atitinkamai po 1 ir 3 (žr. Lentelė 62). 

LENTELĖ 62: LR BP KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ VERTINIMO INDEKSAI PAGAL ASPEKTUS 

ALTERNATYVOS EKONOMINĖ-
MAKROEKONOMINĖ 
RAIDA 

SOCIALINĖ-KULTŪRINĖ 
RAIDA 

GAMTINĖ APLINKA 
(KRAŠTOVAIZDIS) 

APLINKOSAUGA 

I-ALTERNATYVA 1 2 1 3 

II-ALTERNATYVA 3 4 1 3 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Šiuos indeksus pavaizdavus Pav. 44 paveiksle, matyti, kad įgyvendinant I-ą alternatyvą bus pasiekta šalies 
ekonominės-makroekonominės, socialinės-kultūrinės raidos bei gamtinės aplinkos pusiausvyra, augimas 
numatytas tik aplinkosaugos srityje. II-os alternatyvos įgyvendinimo atveju visose srityse planuojamas 
augimas, išskyrus gamtinę aplinką, kur numatyta pusiausvyra taip pat, kaip ir I-os alternatyvos atveju (žr. 
Pav. 44) 

PAV. 44: LR BP KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ ĮGYVENDINIMO POVEIKIS VISIEMS VERTINAMIEMS ASPEKTAMS 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Taigi, alternatyvų vertinimas gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) bei aplinkosaugos aspektais nesiskiria. 
Tik pasirinkus įgyvendinti I-ą alternatyvą, bus užtikrinta šalies ekonominės-makroekonominės ir 
socialinės-kultūrinės raidos pusiausvyra, o II-os alternatyvos atveju tikėtinas abiejų sričių augimas (žr. 
Pav. 45) 
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PAV. 45: LR BP KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ ĮGYVENDINIMO POVEIKIS ŠALIES EKONOMINEI-
MAKROEKONOMINEI IR SOCIALINEI-KULTŪRINEI RAIDAI 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Įgyvendinant II-ą alternatyvą, miestų partnerystės ir tarpregioninių sinergijų išnaudojimas prisidės prie 
efektyvesnio išteklių valdymo ir darnaus, tvaraus bei konkurencingo ekonomikos vystymosi. Viešosios 
investicijos koncentruojamos ekonominiuose donoruose, t.y. ekonominės veiklos branduoliuose, kur jos 
atneš valstybei didžiausią ekonominę naudą. Ši nauda per perskirstymo mechanizmus būtų paskirstyta 
viešųjų įsipareigojimų, tarp jų ir ekonominių recipientų funkcijų, infrastruktūros ir t.t. projektų, 
finansavimui. Regionų vystymo ir planavimo procesai grindžiami specializacija, konkurencinių pranašumų 
išgryninimu, kompetencijų telkimu ir tarpregioninių sinergijų paieška. Formuojant partnerystes tarp 
urbanistinių centrų, naudojami paslaugų papildomumo ir infrastruktūros dalinimosi principai, geriau 
išnaudojami žmogiškieji ištekliai, tuo pačiu sudaromos galimybės naujų iniciatyvų įgyvendinimui ir 
privataus verslo plėtrai, kas skatins naujų darbo vietų kūrimą. Aukšto efektyvumo mobilumo paslaugos 
užtikrins geresnį multimodalumą ir leis lengviau bei greičiau pasiekti net ir toliau esančias darbo vietas. 
Tai didins darbo rinkos aktyvumą, ypač šalies šiaurinėje, šiaurės rytų dalyse, kur būtų formuojamos 
naujos partnerysčių zonos tarp Šiaulių ir Mažeikių bei Panevėžio, Biržų ir Rokiškio. Išaugęs ekonominis 
aktyvumas partnerysčių zonose padidins teritorinės terpės ekonominei veiklai patrauklumą. II-osios 
alternatyvos atveju formuojamas urbanistinių centrų partnerysčių ir potencialių apjungimų sistemos 
principinis modelis sudarys prielaidas naujų verslų ir darbo vietų kūrimui, suteiks daugiau galimybių 
darbo rinkos dalyviams.  

Atliekant LR BP esamos būklės analizę, skirtingų šalies teritorijų darniam ekonomikos ir socialinės srities 
vystymuisi įvertinti buvo naudoti tokie rodikliai kaip tiesioginės užsienio ir materialinės investicijos 
gyventojui, sukuriama pridėtinė vertė, veikiančių ūkio subjektų skaičius, darbingo amžiaus gyventojų 
dalis, vidutinis neto darbo užmokestis, neto migracija, nedarbo lygis, žmonių, uždirbančių daugiau nei 
MMA, dalis, kt.  
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Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus 100-ui gyventojų rodiklis stipriai koreliuoja su dauguma ekonominių, 
susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros, urbanizacijos procesų rodiklių. Stipri koreliacija fiksuojama su 
tiesioginėmis užsienio investicijomis gyventojui (0,6), materialinėmis investicijomis gyventojui (0,62), 
pridėtine verte gyventojui (0,77), užimtų gyentojų dalimi (0,7), neto migracijos pokyčiu (0,72), kt297.  

Tai parodo, kad ekonominio gyvybingumo procesai turi didelę įtaką šalies socialinei raidai. Pvz., 
uždirbančių daugiau nei MMA dalis teigiamai koreliuoja su vidutiniu darbo užmokesčiu (0,56), 
materialinėmis investicijomis (0,54), pridėtine verte (0,61). Teritorijos, turinčios prastesnius ekonominius 
rodiklius, turi ir prastesnius socialinius rodiklius. Kadangi vienas stipriausių ekonominių rodiklių yra TUI, 
todėl padidėjus TUI kartu sprendžiamos ir socialinės problemos298.  

IŠVADOS IR APIBENDRINIMAS | II-os alternatyvos atveju ekonominės-makroekonominės raidos augimas 
turės tiesioginę teigiamą įtaką ir socialinei-kultūrinei šalies raidai (numatomas augimas). I-os 
alternatyvos įgyvendinimas leis pasiekti šalies makroekonominės-ekonominės ir socialinės-kultūrinės 
raidos pusiausvyrą. Bet kurios alternatyvos įgyvendinimas prisidės prie aplinkosaugos problemų 
sprendimo bei subalansuotos plėtros vystymo, neblogins ir išlaikys tokią pačią šalies gamtinę 
(kraštovaizdžio) aplinką, tačiau II-os alternatyvos atveju būtų užtikrinta darnesnė erdvinės ekonominės, 
socialinės ir aplinkosauginės infrastruktūros dermė, nes didesnį ekonomikos progresą ir aktyvesnę šalies 
socialinę raidą įmanoma pasiekti užtikrinant tokios pačios kokybės gamtinę aplinką (kraštovaizdį) ir 
išsaugant aplinkosaugos tvarumą (žr. Pav. 46).  

                                                           
297

 Koreliacija perteikia statistinio ryšio stiprumą tarp dviejų rodiklių. Statistinių ryšių, kurie yra reikšmingi, absoliuti 
koreliacijos koeficiento reikšmė yra nuo 0,5 iki 0,7, labai reikšmingi – viršija 0,7.  
TAEM URBANISTAI UAB, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, esamos būklės analizė. III-ioji dalis 
„Tarpsektorinė analizė“. I skyrius „Rodiklių koreliacija“, 744 psl.,  paskelbta 2018 m. liepos 25 d. 
298

 Ibid, 749 psl.  
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PAV. 46: LR BP KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ PALYGINIMAS DARNAUS VYSTYMOSI IR GAMTINĖS APLINKOS 
ASPEKTŲ ATŽVILGIU  

 

Šaltinis: sudaryta autorių 

Vertinant LR BP koncepcijos alternatyvų įgyvendinimą pagal teritorinius lygmenis ir lyginant su esama 
situacija, abiejų alternatyvų įgyvendinimo pasekmės jūros ir pakrantės bei natūralioms teritorijoms bus 
panašios, tačiau II-os alternatyvos įgyvendinimas turės didesnes teigiamas pasekmes intensyvios 
urbanizacijos branduolių (miestų) ir agrarinių teritorijų darniam vystymuisi (žr. Pav. 47). Įgyvendinant bet 
kurios alternatyvos konceptualiuosius sprendinius, agrarinėse teritorijose numatoma pusiausvyra, o 
miestuose – intensyvus augimas, tačiau II-os alternatyvos sprendinių įgyvendinimas turės didesnį 
teigiamą poveikį šių teritorijų vystymuisi ir bendrai visai šalies raidai (valstybės lygmuo). 
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PAV. 47: LR BP KONCEPCIJOS ALTERNATYVŲ PALYGINIMAS PAGAL TERITORINIUS LYGMENIS 

 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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8. PASIRINKTOS LR BP ALTERNATYVOS APRAŠYMAS, 
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS PLANAVIMO 
ORGANIZATORIUI 

Parengta aukščiausio (valstybės) lygmens teritorijų planavimo dokumento – Lietuvos Respublikos 
teritorijos bendrojo plano (LR BP) – Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita, kurios pagrindu 
gali būti pasirinkta konceptualių sprendinių alternatyva ir priimti sprendimai dėl LR BP koncepcijos 
tvirtinimo. Atlikus išsamų konceptualių sprendinių ir jų alternatyvų (I-osios ir II-osios) vertinimą bei 
apibendrinus jo rezultatus, siūloma formuoti LRBP koncepciją II-osios alternatyvos konceptualių 
sprendinių pagrindu. 

DAUGIAKRITERINIO VERTINIMO REZULTATAI | Daugiakriterinio vertinimo rezultatai parodė, kad 
gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) ir aplinkosaugos aspektais abiejų alternatyvų sprendinių įgyvendinimo 
pasekmės mažai skiriasi, tačiau socialinės-kultūrinės raidos aspektu II-a alternatyva surinko 1,4 karto 
daugiau balų nei I-a alternatyva, o ekonominės-makroekonominės raidos aspektu II-a alternatyva yra 1,7 
karto naudingesnė už I-ąją. Įvertinus abiejų alternatyvų darnaus vystymosi rodiklius, nustatyta, kad 
įgyvendinus I-os alternatyvos koncepcinius sprendinius, galima pasiekti šalies makroekonominės-
ekonominės ir socialinės-kultūrinės raidos pusiausvyrą, o II-os alternatyvos atveju – ekonomikos 
progresą ir aktyvesnę šalies socialinę raidą. Taigi, LRBP koncepcijos II-os alternatyvos konceptualieji 
sprendiniai užtikrintų aktyvią šalies socialinę / ekonominę raidą išsaugant gamtinės aplinkos kokybę ir 
tvarumą.   

INTEGRACIJA Į GLOBALIAS STRUKTŪRAS | Siekiant įgyvendinti šalies integracijos į globalias ekonomines, 
infrastruktūros ir Europos saugumo struktūras tikslus, planuojamos didelės investicijos pagrindinių šalies 
kelių ir geležinkelio kelių plėtrai, Valstybinio Klaipėdos jūrų uosto infrastruktūrai, naujo giliavandenio 
uosto statybai, elektros ir dujų jungčių tiesimui sudaro geriausias prielaidas šalies ekonominiam ir 
socialiniam augimui. Didžiausias ekonominės aplinkos transformacijas tikėtina patirs jūra ir priekrantė. 
Plėtojama uostų infrastruktūra padidins laivybos mastus priekrantėje, didėjantis ekonominis aktyvumas 
ir gyventojų mobilumas didins automobilių srautus keliuose, statybas mieste ir jo įtakos zonoje, didės 
apkrova gamtiniams ištekliams ir aplinkai.  

URBANISTINĖ STRUKTŪRA | Šalies policentrinė hierarchinė urbanistinė struktūra sukūrė geras prielaidas 
racionaliai naudoti išteklius, kuriems būdinga sąlyginai tolygi teritorinė sklaida (šalies kontekste), tolygiai 
kurti žmonių gyvenimo kokybę. Siekiant didinti valstybės konkurencingumą, policentrinės sistemos 
pavienių miestų potencialas yra per mažas, todėl koncepcijos sprendiniuose deklaruojamas siekis jungti  
gretimų Vilniaus ir Kauno, Šiaulių ir Panevėžio miestų ekonominės / socialinės plėtros potencialus, 
skatinti integralią bendradarbiaujančių savivaldybių veiklą, siekiant bendrų tikslų ir kuriant prielaidas 
sparčiai aukštos pridėtinės vertės veiklų plėtrai. Miestų matomumas Europos erdvėje sudaro prielaidas 
kurti vietos ir užsienio investicijoms palankią terpę, kas savo ruožtu skatina gyvenimo ir urbanistinės 
aplinkos kokybės augimą juose, bet turi tendenciją didinti regionų atskirtį. Tokios tendencijos pasekmes 
ženkliai sumažins II-os alternatyvos sprendiniuose numatytas „partnerysčių“ principas, įdiegtas 
regioninio lygmens urbanistinių centrų tinkle, išplėtotas urbanistinių centrų junglumas ir aukšto 
mobilumo paslaugos. Taigi, II-osios alternatyvos atveju Lietuvos urbanistinė struktūra, plėtojama 
„partnerysčių“ principu, išliks policentrinė, palaikanti regionų gyvybingumą, su trim didesnės raiškos 
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urbanistiniais dariniais: Vilniaus-Kauno, Šiaulių-Panevėžio ir Klaipėdos, integruotais Europos aukštesnio 
lygmens miestų tinkle ir generuojančiais bendrą šalies socialinį-ekonominį aktyvumą.    

PASLAUGŲ PASISKIRSTYMAS IR URBANISTIKOS POLITIKA | Įgyvendinus paslaugų pasiskirstymo 
gyvenamųjų vietovių tinkle konceptualius sprendinius, geriausių rezultatų paslaugų kokybės ir 
prieinamumo požiūriu galima tikėtis vidutiniuose ir didžiuosiuose miestuose (II-os alternatyvos atveju ir 
dalyje mažų miestų), kuriuose numatoma plėtoti visų lygmenų paslaugų paketus – nuo būtiniausių iki 
dalies reto arba net reto. Prognozuojama, kad juose planuojamo laikotarpio pabaigoje gyvens  1,5–2,0 
mln. (apie 70 %) Lietuvos nuolatinių gyventojų. Urbanistikos politikos prioritetu turėtų tapti du siekiai 
deklaruoti LR BP koncepcijos sprendiniuose: siekis sukurti konkurencingas viešojo transporto sistemas ir 
paslaugų pasiekiamumą užtikrinti alternatyviomis transporto priemonėmis, bei siekis saugoti miesto 
gyvosios gamtos elementus ir sudaryti sąlygas natūralių procesų raiškai. Abu siekiai gali būti sėkmingai 
įgyvendinti miestų valdymo praktikoje įdiegus urbanistinės plėtros kompaktiškumo ir kompleksinio 
planavimo principus. Koncepcijos sprendiniuose pabrėžiama skirtingo lygmens urbanistinių (kiekvieno 
centro atskirai, centrų lygmens ar viso tinklo bendrai) „solidari atsakomybė" už teikiamų bazinių viešųjų 
paslaugų infrastruktūros tinklo veiklos darną ir teikiamų paslaugų kokybės standartą. Visi urbanistiniai 
centrai yra savivaldybių jurisdikcijoje, kaip administracinis vienetas ar jo dalis, todėl  įgyvendinant šią 
nuostatą tiek „konkurencijos“ (I-os alternatyvos atveju), tiek „partnerysčių“ principu (II-os alternatyvos 
atveju) sėkmę nulems centrų valdytojų gebėjimas bendradarbiauti ir skirtingų institucijų siekiamų tikslų 
bei požiūrio integralumo  laipsnis.  

KAIMO VIETOVIŲ GYVYBINGUMAS | Urbanistinių ir ekonominių struktūrų plėtros koncepcijos 
sprendiniai nesukuria prielaidų bendram kaimo vietovių gyvybingumui padidinti ar bent jau stabilizuoti 
neigiamus pokyčius (kaimų nykimą). Motyvuojama tuo, kad lokalus lygmuo yra savivaldybių jurisdikcija 
(lokalus ir vietos lygmuo), kurioje veiklą reglamentuoja savivaldybių bendrieji planai. Vadovaujantis 
koncepcijos sprendiniais, visavertes gyvenimo sąlygas konkrečioje kaimo vietovėje kursis patys 
gyventojai, susibūrę į bendruomenes. Prognozuojama, kad planuojamo laikotarpio pabaigoje kaimo 
vietovėse gyvens  600 – 800 tūkst. gyventojų. Viešųjų paslaugų prieinamumą ir darbo vietų 
pasiekiamumą numatoma užtikrinti plėtojant mobilumo paketus, kurių veikla bus mažiau efektyvi nei 
miestuose dėl mažo gyventojų tankio ir didelių atstumų.  Urbanistikos politikos prioritetu, kuriant 
visavertes gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse, turėtų būti paslaugų infrastruktūros optimizavimas 
diegiant funkcijų apjungimo, daugiafunkciškumo,  infrastruktūros bendro valdymo bei dalinimosi 
principus (II alternatyvos atveju) ir vietinių urbanistinių centrų tarpusavio rišlumo bei transporto 
paslaugų junglumo plėtra.  

IŠTEKLIŲ SISTEMOS | Konceptualiuose sprendiniuose jaučiamas  institucinis  požiūris į gamtinių išteklių 
naudojimą. Nors išteklių pobūdis ir naudojimo būdai ženkliai skiriasi, siekiant tvaraus vystymosi tikslų 
būtinas kompleksinis gamtos išteklių naudojimo planavimas, diferencijuojant prioritetus skirtingose 
teritorijose regiono ir vietos lygmenyse. Koncepcijoje lygiagrečiai numatoma kurti prielaidas ir fizines 
sąlygas dirvožemio gyvybingumui palaikyti bei atsistatyti (temos „Išteklių sistemos“ 2b tikslas), didinti 
esamą natūralių teritorijų bioprodukcinį potencialą (temos „Išteklių sistemos“ 3a tikslas), efektingai 
naudoti gamtinių teritorijų rekreacinį potencialą (temos „Išteklių sistemos“ 3d tikslas),  ekonomiškai ir 
aplinkosauginiu požiūriu pagrįstai naudoti  žemės gelmes (temos „Išteklių sistemos“ 3b tikslas). 
Intensyviau naudojant rekreacinį potencialą, tikėtinos neigiamos pasekmės biologinei įvairovei, 
kraštovaizdžiui, miško ištekliams. Didinant bioprodukcinį potencialą bendrai tikėtinos didesnės 
investicijos su netiesiogine grąža. Pagrįstai naudojant žemės gelmių išteklius, tikėtinos tik reikšmingos 
teigiamos pasekmės gamtinės ir ekonominės aplinkos komponentams. Miškų ir dirvožemio „sveikata“ 
bei ekologinis potencialas yra labai reikšmingi visų gamtinės aplinkos komponentų raidos  stabilumui 
palaikyti, taip pat žmonių sveikatai ir gerovei. Siekiant ekonominės gerovės, tikslinga didinti miško (iš jo 
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išgaunamos medienos) komercinę vertę, kuri sumažina jo ekologinę vertę.  Taigi, konkretizuojant 
sprendinius, būtinas kompleksinis požiūris į naudą ir pasekmes įgyvendinant koncepcijoje užsibrėžtus 
tikslus tvariai naudoti šalies gamtinių ir agrarinių teritorijų išteklius.   

KULTŪROS PAVELDO APSAUGA | Kultūros paveldo apsaugos tikslai ir sprendiniai, integruoti „Išteklių 
sistemos“, „Paslaugų pasiskirstymas urbanistinėje struktūroje“, „Urbanistinės sistemos ir struktūros“ 
temose, turi mažo reikšmingumo teigiamas pasekmes aplinkos komponentams (išskyrus finansinius 
išteklius). Įvairiais aspektais nagrinėjant sprendinius, siejamus su kultūros paveldo naudojimu ir 
įveiklinimu, pastebėta, kad šių sprendinių pasekmės turi kaupiamąjį pobūdį ir sinerginį efektą su 
kraštovaizdžio, žmonių sveikatos ir gerovės, urbanistinės aplinkos komponentais. Palaipsniui, nuosekliai 
įveiklinant, ištiriant, pažįstant vis daugiau kultūros paveldo objektų planuojamo laikotarpio pabaigoje, 
tikėtinos reikšmingos pasekmės suvokiant ir reprezentuojant  vietovės, regiono ar šalies identitetą. II-os 
alternatyvos atveju įgyvendinant “partnerysčių” principą, visuose erdvinės struktūros lygmenyse vietos 
bendruomenės turės daugiau paskatų kūrybinei ir kultūrinei raiškai, todėl tikėtina, kad poveikis bus dar 
reikšmingesnis.  

REKREACINĖS STRUKTŪROS PLĖTRA | Siekiant geriau reprezentuoti ir eksponuoti gamtines bei kultūros 
vertybes, koncepcijos temoje „Išteklių sistemos“ numatomi linijinių rekreacinių struktūrų plėtros 
sprendiniai: nacionalinės ir regioninės svarbos rekreacijos aptarnavimo centrai bei juos į vieningą 
sistemą susiejantys Europinės ir juos papildantys tarpvalstybinės svarbos linijinės rekreacinės 
infrastruktūros koridoriai. Sprendiniuose naudojama terminologija nesiejama su turizmo plėtrą 
reglamentuojančių teisės aktų sąvokomis ir apibrėžimais, todėl sunku suvokti jų įgyvendinimo principus. 
Įgyvendinus koncepcijoje  deklaruotus tikslus ir sprendinius, tikėtinos mažo reikšmingumo teigiamos 
pasekmės darbo rinkai, inžinerinei aplinkai, finansiniams ištekliams ir ekonominei 
gerovei. Reikšmingesnis poveikis tikėtinas vietos lygmenyje, kaimo vietovėse, mažuose miestuose. 
Geresnius rezultatus įgyvendinant konceptualius linijinių rekreacinių struktūrų plėtros sprendinius 
galima būtų pasiekti integruojant juos į urbanistinės sistemos, išteklių sistemos, paslaugų pasiskirstymo, 
susisiekimo sistemų plėtros  tikslus bei sprendinius. 

PROCESO VIEŠUMAS | Pažymėtina, kad rengiant LR BP nuo pat pirmųjų žingsnių buvo pradėtas 
viešinimo procesas. Įgyvendinant konceptualiuosius ir konkretizuotus sprendinius pirmame 
dešimtmetyje, galima tikėtis daug sumaišties, atskirų visuomenės sluoksnių, interesų grupių 
nepasitenkinimo. Siekiant įgyvendinti LR BP ambicijas, vizijas ir tikslus, pavyzdžiui, energetinės 
nepriklausomybės tikslus (2050 m. – 100 % energijos iš AEI) ar diegti „žiedinės ekonomikos“ kultūrą, teks 
įtikinti mažuosius energijos vartotojus investuoti į AEI gamybą savo reikmėms. Tai gali tapti našta kaimo 
vietovių ir mažų miestų gyventojams bei smulkiems ūkio subjektams. Siekiant užsibrėžtų tikslų, būtina 
sutelkti institucijų pastangas įtraukti visuomenę, aiškinti siekiamus tikslus, supažindinti su rezultatais ir 
t.t. Sprendimų viešumas, darbas su visuomene, diskusijos su interesų grupėmis tikėtina turės didelės 
reikšmės rengiant ir įgyvendinant konceptualius sprendinius, taip pat bendrai kuriant gerovės valstybę.  

Pasirinktos alternatyvos aprašymas  

LRBP koncepcija ir jos sprendiniai aprašyti IV-tame šios ataskaitos skyriuje:  

 4.1. Bendrųjų koncepcinių sprendinių aprašymas. 

 4.2. Erdvinių sistemų vystymas. 

 4.3. Teritorinių elementų vystymas. 

 4.4. Specialiųjų temų vystymas.  

 4.5. Alternatyvų aprašymas.  
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Šiame poskyryje aprašomi tik tie konceptualūs sprendiniai, kurie būtų įgyvendinami pasirinkus II-ąją 
alternatyvą. Koncepcijos alternatyvos parengtos remiantis Europos šalių patirtimi, praktika ir moderniu 
požiūriu, siekiant sukurti vieningą planavimo sistemą. Abiem atvejais užtikrinamas darnus šalies 
teritorijos vystymas. 

II-OJI ALTERNTATYVA | II-ojoje koncepcijos alternatyvoje siūlomi partnerystės principai, kurie veikia 
susiklosčiusioje šalies struktūroje, sudaro sąlygas jai lanksčiau prisitaikyti prie besikeičiančios 
demografinės situacijos, optimizuoti finansinius, žmogiškuosius ir kt. išteklius jos išlaikymui, aukštai 
gyvenimo kokybei visoje šalies teritorijoje pasiekti. Plėtojama policentrinė hierarchinė urbanistinė 
struktūra, kuri remiasi išvystyto tinklo modeliu – kai išlaikoma susiklosčiusi tolygi gyvenamųjų vietovių 
struktūra ir ypač sustiprinami funkciniai ryšiai tarp tam tikrų elementų grupių. Įvedus į šią struktūrą 
„partnerystės“ principą, sudaromos prielaidos sukurti kur kas palankesnes vertes nei tai galima būtų 
pasiekti veikiant atskirai ar sąlyginai individualiai. Šalies stabilumą užtikrina 5 partnerysčių grupės: 
Vilniaus-Utenos-Ukmergės; Kauno-Marijampolės-Alytaus; Klaipėdos-Tauragės-Telšių; Šiaulių-Mažeikių; 
Panevėžio-Biržų-Rokiškio. Nacionaliniame lygmenyje suformuoti partnerysčių ryšiai tarp 14 veikiančių 
urbanistinių centrų, preliminariai nurodant tikėtinas bendradarbiavimo sritis. Urbanistinių centrų 
tarpusavio papildomumo, bendro paslaugų paskirstymo veiksniai vystant partnerystes leidžia išlikti 
konkurencingais, lanksčiau prisitaikyti prie besikeičiančios demografinės situacijos ir urbanizacijos 
iššūkių. Sėkmingai veikiančios partnerystės tarp Šiaulių-Mažeikių, Panevėžio-Biržų-Rokiškio bei Šiaulių-
Panevėžio tarptautiniame kontekste mažintų šiai dienai didėjančią atskirtį šalies šiaurinėje, šiaurės rytų 
dalyse ir sudarytų teritoriniu aspektu atsvarą lygiagrečią ašiai, kurioje dominuoja Klaipėda, Kaunas ir 
Vilnius. 

Regioniniame lygmenyje veikia visų lygmenų urbanistiniai centrai formuodami atitinkamai savo svorį ir 
reikšmę šalies erdvinėje struktūroje. Vietovės lygmens urbanistiniai centrai taip pat turi optimizuoti 
paslaugų teikimo kokybei reikalingą infrastruktūrą, taikyti partnerystės principą jos išlaikymui / vystymui, 
prisidėti užtikrinant mobilumą, paslaugų pasiekiamumą tarp vietinių ir aukštesnio lygmens urbanistinių 
centrų.  

Pažymima, kad urbanistinių centrų partnerystės nekuria bendros urbanizacijos, neskatinama drieka tarp 
jų, urbanistiniai centrai – kompaktiški miestai. Urbanistinių centrų veiklos arealams siūloma rengti 
bendrus projektus, teritorijų planavimo dokumentus ir kt. 

PASLAUGŲ TEIKIMO SISTEMA | Ji grindžiama pasiūlytu urbanistinės sistemos modeliu, naudojančiu 
galimų potencialų apjungimo principą, sudarant sąlygas plėtoti partnerystes, vykdant paslaugų teikimą 
bei gyventojų skaičiaus koncentraciją teritorijoje. II-oje alternatyvoje bazinių viešųjų paslaugų teritorinė 
lokalizacija nėra tokia griežta. Didžiausias dėmesys skiriamas galimų potencialų apjungimui, panaudojant 
turimą specializaciją, ir iš to kylančioms urbanistinių centrų bendradarbiavimo sinergijoms. Skirtingo tipo 
urbanistinių centrų bendradarbiavimas sveikatos, švietimo ir socialinėje srityje pasižymi dideliu 
intensyvumu. Esant perteklinei viešųjų paslaugų infrastruktūrai, atsižvelgiant į demografinę situaciją, 
vykdomas tokios infrastruktūros optimizavimas, diegiami funkcijų apjungimo, daugiafunkciškumo ir 
infrastruktūros bendro valdymo bei dalinimosi principai. 

SUSISIEKIMO SISTEMOS IR MOBILUMAS | Susisiekimo sistemos ir mobilumo konceptualiųjų sprendinių 
formavimo kontekste, išnaudojant suminį partneriaujančių miestų susisiekimo ir kitų resursų potencialą, 
siūlomos aukšto efektyvumo mobilumo paslaugas teikiančios zonos. Skirtingai nei I-ojoje alternatyvoje, 
siūlomos 3 kokybinių lygių mobilumo paslaugos: 5 aukšto lygio (efektyvumo) mobilumo zonos, 8 
vidutinio lygio (efektyvumo) mobilumo zonos bei „privežamųjų paslaugų“ (mobilumo kaip teisės) zona. 

Visų centrų tarpusavio jungtys ir ryšiai užtikrinami 4 nacionalinės reikšmės, 10 regioninės reikšmės 
susisiekimo koridorių bei 2 rekreaciniais-regioninės reikšmės susisiekimo koridoriais. Išlaikomi ir 
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stiprinami 3 tarptautinio lygmens susisiekimo paslaugas teikiantys centrai: Vilnius, Kaunas ir Klaipėda bei 
2 nacionalinio lygmens paslaugas teikiantys centrai (Šiauliai, Marijampolė), diegiamos infrastruktūrinės 
(Rail Baltica) ir organizacinės (ypač keleivių logistikai) priemonės Panevėžio virsmui nacionalinės 
reikšmės susisiekimo paslaugas teikiančiu miestu.  

INŽINERINĖS SISTEMOS | Inžinerinių sistemų vystymui abiejų koncepcijos alternatyvų atvejais 
nustatytos bendrosios kryptys. Pasirinktos alternatyvos atveju – taikant partnerysčių, potencialų 
apjungimo ir tarpregioninių sinergijų principus. 

ERDVINĖS EKONOMINĖS STRUKTŪROS | II-os alternatyvos atveju vystant erdvines ekonomines 
struktūras, pagrindinių ekonominių centrų tinklą numatyta vystyti per vertikalias ir horizontalias 
urbanistinių centrų partnerystes, siekiant viešųjų paslaugų teikimo, regioninių susisiekimo, energetinių, 
inžinerinių ir kt. sistemų mazgų, išteklių ir investicijų panaudojimo efektyvumo bei sinergijos. 

JŪROS IR PAKRANTĖS ERDVINĖS STRUKTŪROS | Šios temos sprendiniai abiejose koncepcijos 
alternatyvose suformuoti pagal šiuo metu galiojančio bendrojo plano papildymo jūrine dalimi 
konkretizuotus sprendinius, įvertinus jau įgyvendintus sprendinius. Numatyta plėtoti šalies poreikius 
tenkinančias sptruktūras: išnaudoti jūrinius mineralinius ir energetinius išteklius, maksimaliai užtikrinti 
povandeninio energijos tinklo plėtrą (energijos perdavimą numatant tiek į sausumą, tiek ir sudarant 
sąlygas eksportuoti į kaimynines šalis jūra). Atsinaujinančios energijos gamybą numatoma skatinti visose 
galimose jūrinėse pakilumose.  

EKOSISTEMOS / EKOLOGINIO KOMPENSAVIMO SISTEMOS | Šios temos sprendiniai numato gamtinio 
karkaso ir saugomų teritorijų sistemą, kuri teritoriškai atspindi šiuo metu esamą situaciją, išlaiko esamas 
strategines šių teritorijų vystymo nuostatas ir kryptis, išdėstytas koncepcijoje bei Nacionaliniame 
kraštovaizdžio tvarkymo plane. 

IŠTEKLIŲ SISTEMOS | Išteklių sistemos, apimančios gamtinių, kultūrinių, žemės gelmių, bioprodukcinių 
žemės ir miškų ūkio, jūrinius, rekreacinius išteklius, koncepciniai sprendiniai abejose formuojamose 
alternatyvose nagrinėjami ir formuojami panašiai. Pasirenkamoje alternatyvoje išlaikomas dabartinis 
bioprodukcinės gamybos teritorijų naudojimo intensyvumas, jų geoekologiniu požiūriu jautriausiose 
teritorijose intensyviai formuojant gamtinį karkasą. Pastaroji veikla derinama su gerosios žemės ūkio 
praktikos priemonėmis. Rekreacijos aptarnavimo centrų sistema papildoma 2 nacionalinės ir 2 
regioninės svarbos rekreacijos aptarnavimo centrais. Numatytos konceptualios teritorijos dalių vystymo 
kryptys (tausojančio, palaikomojo ir plėtojamojo tipo) glaudžiai susijusios su tam tikrų teritorijų apsaugos 
ir naudojimo režimais, nulemtais prigimtinių gamtinių sąlygų, organiškai susiklosčiusio ar planingai 
suformuoto naudojimo ir apsaugos pobūdžio bei intensyvumo.   
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9. VERTINIMO METU KILUSIŲ PROBLEMŲ APRAŠYMAS 

Rengiant LR BP strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą, buvo susidurta su šiomis problemomis: 

 LR BP SPAV buvo atliekamas pirmą kartą Lietuvoje. Jį atliekant buvo remtąsi užsienio šalių gerąja 
praktika, tačiau dėl bendrųjų planų skirtumų ne visos užsienyje taikytos metodinės nuostatos 
galėjo būti perkeltos ir pritaikytos Lietuvoje. 

 Principinių konceptualių sprendinių, nustatytų visos šalies mastu, teritorinės lokalizacijos 
neapibrėžtumas. Įvertinus planuojamos teritorijos dydį bei konceptualiųjų sprendinių mastą, 
sudėtinga įvertinti nustatytų tam tikrų elementų vystymo principų taikymo teritorinę išraišką, 
dėl to dažnai vertintas tik nustatytas vystymo principas (tikslas), nevertinant ir nenumatant 
priemonių (konkrečių sprendinių) jam įgyvendinti, kurios gali būti nustatytos sprendinių 
konkretizavimo stadijoje.  

 Įgyvendinti konkretūs tikslo sprendiniai planuojamo laikotarpio pabaigoje tikėtina bus reikšmingi 
šalies raidai, tačiau juos įgyvendinant trumpuoju laikotarpiu ar atskirose teritorijose bei 
savivaldybėse gali pasireikšti ir reikšmingos neigiamos pasekmės. Šių pasekmių dėl informacijos 
stokos nebuvo galimybės įvertinti. Dalies sprendinių pasekmės nagrinėtiems komponentams gali 
būti labai skirtingos ir įvairios, priklausomai nuo konkrečių sprendinių, prevencinių ir 
kompensacinių priemonių, kurios bus nustatomos žemesniuose planavimo lygmenyse. 

 Konceptualiųjų sprendinių pasekmių aplinkai vertinimas iš dalies negali būti pagrįstas konkrečių 
rodiklių duomenimis, kadangi nėra aiškių ir pamatuojamų skirtumų tarp alternatyvų, kuriais 
remiantis būtų galima atlikti tam tikrų rodiklių kitimo prognozes vienos ar kitos alternatyvos 
įgyvendinimo atveju. 

 Vertinant pasekmes socialinės aplinkos komponentams susidurta su galimų socialinės aplinkos 
raidos scenarijų nebuvimu, įvertinant tai, kad vertinami ilgalaikiai sprendiniai, todėl tikėtinas 
žmonių kartų, vertybių, siekių, gyvenimo būdo kaita bei globalaus konteksto pokytis.  
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10. NUMATYTŲ TAIKYTI STEBĖSENOS (MONITORINGO) PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai stebėsena (monitoringas) vykdoma siekiant laiku nustatyti nenumatytas 
neigiamas pasekmes aplinkai ir imtis visų veiksmų susidariusiai padėčiai ištaisyti. Stebėsenai atlikti pateikiamas rodiklių rinkinys, kuris leis nustatyti poveikį 
aplinkai. Pateikiami strateginiai aplinkos vertinimo tikslai ir rodikliai susiję su Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano bendrųjų sprendinių 
įgyvendinimu ir jų poveikio aplinkai nustatymu. 

LENTELĖ 63: STRATEGINIAI APLINKOS VERTINIMO SIEKIAI PAGAL KOMPONENTUS 

APLINKOS VERTINIMO KOMPONENTAI STRATEGINIAI APLINKOS VERTINIMO SIEKIAI 

Ekonominės-makroekonominės raidos 
komponentai:  

Ekonominis tvarumas / gerovė - konkurencinga valstybė (LRBP koncepcija) 

Transporto ekonominė veikla Užtikrinti konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimą, kuriant daugiarūšio transporto 
tinką, užtikrinant tarpusavio sąveiką bei konsolidavimo procesą krovinių ir keleivių logistikoje (Baltoji knyga) 

Darbo rinka Skatinti tvarų, įtraukų ir darnų ekonomikos augimą, produktyvų įdarbinimą ir deramą darbą (Darnaus vystymosi tikslų 2030 
darbotvarkė) 

Inžinerinė aplinka Pasiekti, kad miestai ir gyvenvietės taptų įtraukūs, saugūs, atsparūs ir darnūs bei užtikrinti darnius vartojimo ir gamybos modelius 
(Darnaus vystymosi tikslai) 

Finansiniai ištekliai / ekonominė gerovė Iki 2030 metų palaipsniui pasiekti ir išlaikyti neturtingiausių 40 proc. gyventojų pajamų augimą, kuris viršytų nacionalinį vidurkį 
(Darnaus vystymosi tikslų 2030 darbotvarkė) 

Socialinės-kultūrinės raidos 
komponentai:  

Socialinis tvarumas / identitetas - kokybiška gyvenamoji aplinka, gyvybingos urbanistinės struktūros (LRBP koncepcija) 

Mobilumas Užtikrinti gyventojų judumo poreikį, sukuriant efektyvią integruoto viešojo susisiekimo sistemą, tinkamos kokybės ir šiuolaikišką 
infrastruktūrą ir plėtojant darnaus judumo iniciatyvas (Valstybės pažangos strategija „LIETUVA 2030”) 

Žmonių sveikata ir gerovė Užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę (Darnaus vystymosi tikslai) 
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APLINKOS VERTINIMO KOMPONENTAI STRATEGINIAI APLINKOS VERTINIMO SIEKIAI 

Urbanistinė aplinka Optimizuoti valstybinę urbanistinę struktūrą, kuri užtikrintų palankiausias socialinio, ekonominio ir ekologinio šalies vystymo 
sąlygas ir sukurtų aukštos žmonių gyvenimo kokybės sąlygas (LR BP tikslai) 

Pasiekti, kad miestai ir gyvenvietės taptų įtraukūs, saugūs, atsparūs ir darnūs (Darnaus vystymosi tikslai) 

Gamtinės aplinkos (kraštovaizdžio) 
komponentai:  

Aplinkos tvarumas / atsakingas vartojimas – gyvybingos ekosistemos ir našios bioprodukcinės teritorijos (LRBP koncepcija) 

Kraštovaizdis ir paveldas Užtikrinti ūkinės veiklos ir kraštovaizdžio ekologinio tvarumo išsaugojimą bei išlaikyti esamą kultūrinį kraštovaizdį ir etalonines jo 
teritorijas kaip mūsų šalies identiteto dalį (Lietuvos kaimo plėtros ir žemės ūkio politikos Baltoji knyga) 

Natūralios buveinės ir biologinė 
įvairovė 

Išsaugoti ir gausinti biologinę įvairovę užtikrinant jos racionalų naudojimą, sumažinti gamtos buveinių būklės blogėjimą (LR BP 
tikslai) 

Atsinaujinantys ir neatsinaujinantys 
gamtos ištekliai 

Iki 2030 metų pasiekti darnų gamtos išteklių valdymą ir veiksmingą jų naudojimą (Darnaus vystymosi tikslai) 

Numatomi 2050 metams bendri tikslai energijos naudojimo iš AEI mastui – siekiama 80 proc. bendros suvartojamos elektros, 
šilumos ir vėsumos energijos bei transporto sektoriuje energijos išgauti iš atsinaujinančių energijos šaltinių (Nacionalinės 
energetinės nepriklausomybės strategija) 

Aplinkosaugos komponentai:  Aplinkos tvarumas / atsakingas vartojimas – gyvybingos ekosistemos ir našios bioprodukcinės teritorijos (LRBP koncepcija) 

Vandens kokybė Užtikrinti visiems vandens prieinamumą, darnų valdymą ir sanitariją (Darnaus vystymosi tikslai) 

Dirvožemis Mažinti dirvožemių degradaciją bei išlaikyti ir didinti esamą dirvožemių derlingumą, užtikrinti dirvožemio našumo ilgalaikį 
tvarumą (Lietuvos kaimo plėtros ir žemės ūkio politikos Baltoji knyga) 

Apsaugoti dirvožemį ir tausiai jį naudoti bei atkurti degradavusius dirvožemius bent tiek, kad atitiktų esamus ir numatomus 
naudojimo poreikius, taip pat atsižvelgiant į dirvožemio atgaivinimo išlaidas (ES dirvožemio apsaugos teminė strategija) 

Aplinkos oras Tikslas oro kokybės apsaugos srityje – užtikrinti, kad Lietuvoje į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis neviršytų tarptautiniuose ir 
ES teisės aktuose nustatyto kiekio, oro teršalų koncentracija aplinkos ore neviršytų žmogaus sveikatai ir aplinkai nepavojingų 
aplinkos oro užterštumo lygių (Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija iki 2030) 

Klimato kaita Lietuvos klimato kaitos švelninimo politikos strateginis tikslas – pasiekti, kad šalies ekonomika augtų daug sparčiau negu didėtų 
išmetamųjų ŠESD kiekis. Šio strateginio tikslo įgyvendinimo stebėsenai atlikti nustatytas vertinimo kriterijus – išmetamųjų ŠESD 
kiekis, tenkantis BVP vienetui (t CO2e / 1 mln. EUR BVP) (Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos strategija). 

Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų (Darnaus vystymosi tikslai) 
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LENTELĖ 64: LR BP SPAV STEBĖSENOS PLANAS 

STRATEGINIAI 
APLINKOS VERTINIMO 
TIKSLAI 

TIKSLAI RODIKLIAI INFORMACIJOS ŠALTINIS  

Transporto ekonominės 
veiklos tikslai 

 

 Plėtoti ir modernizuoti transeuropinės, valstybinės 
ir vietinės reikšmės kelių transporto infrastruktūrą. 

 Diegti ITS ir kitas inovacijas. 

 Skatinti darnų judumą ir viešojo transporto plėtrą. 

 Modernizuoti ir plėsti tarptautinės ir vietinės 
reikšmės geležinkelių infrastruktūrą. 

 Modernizuoti ir plėsti jūrų transporto 
infrastruktūrą. 

 Modernizuoti ir plėsti vidaus vandenų transporto 
infrastruktūrą. 

 Keleivių vežimo visų rūšių transportu 
augimas, mln. keleivių (%). 

 Transporto paslaugų eksporto augimas, 
mln. EUR (%). 

 Kroviniai, vežami visų rūšių transportu, 
mln. tonų. 

 Valstybinės reikšmės kelių 
rekonstravimas, km. 

 Valstybinės reikšmės kelių 
rekonstravimas, km. 

 Nutiesti valstybinės reikšmės keliuose 
aplinkkeliai, vnt. 

 Įdiegti ITS ir kitų inovacijų projektai, vnt. 

 Įdiegtos ITS paslaugos, vnt. 

 Keleiviai, vežami kelių transportu 
(autobusais, troleibusais), tūkst. keleivių. 

 Keleiviai, vežami geležinkelių transportu, 
tūkst. keleivių. 

 Nutiestų naujų (taip pat ir antrųjų 
geležinkelio kelių) ir rekonstruotų 
geležinkelio kelių ilgis, km. 

 Rekonstruota ar įrengta molų, vnt. 

 Rekonstruota ar įrengta naujų krantinių, 
metrais. 

 Pagerinto vidaus vandenų kelio ilgis, km. 

 Susisiekimo 
ministerija. 

 Lietuvos 
automobilių kelių 
direkcija prie 
Susisiekimo 
ministerijos. 

 AB „Lietuvos 
geležinkeliai“. 

 VĮ Klaipėdos 
valstybinio jūrų 
uosto direkcija. 

 VĮ Vidaus vandens 
kelių direkcija. 



LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO STRATEGINIS PASEKMIŲ 
APLINKAI VERTINIMAS  

310 

 

 

STRATEGINIAI 
APLINKOS VERTINIMO 
TIKSLAI 

TIKSLAI RODIKLIAI INFORMACIJOS ŠALTINIS  

Darbo rinkos tikslai  Iki 2030 metų pasiekti visišką ir našų užimtumą ir 
deramą darbą visoms moterims ir vyrams, įskaitant 
jaunus žmones ir žmones su negalia, taip pat 
vienodą atlygį už vienodos vertės darbą. 

 Smarkiai sumažinti nedirbančio, nestudijuojančio ir 
nesimokančio jaunimo dalį. 

 Vidutinis valandinis bruto darbo 
užmokestis (neįskaitant individualiųjų 
įmonių). 

 Nedarbo lygis (Vyrai, moterys, pagal 
amžiaus grupes). 

 Nesimokančio ir nedirbančio jaunimo 
(15–24 metų amžiaus) dalis (vyrai, 
moterys). 

 Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija. 

Inžinerinės aplinkos 
tikslai 

 Iki 2030 metų sumažinti vienam gyventojui 
tenkantį neigiamą miestų poveikį aplinkai, 
ypatingą dėmesį skiriant oro kokybei bei 
komunalinių ir kitų atliekų tvarkymui. 

 Pasiekti, kad miestai ir gyvenvietės taptų įtraukūs, 
saugūs, atsparūs ir darnūs bei užtikrinti darnius 
vartojimo ir gamybos modelius. 

 Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo 
paslaugos prieinamumas. 

 Vidutinė metinė smulkių kietųjų dalelių 
koncentracija 4 miestuose (perskaičiuota 
atsižvelgiant į gyventojų skaičių). 

 Vandens sunaudojimas. 

 Nuotekų išleidimas. 

 Aplinkos ministerija. 

 Aplinkos apsaugos 
agentūra. 

Finansinių išteklių / 
ekonominės gerovės 
tikslai 

 Skurdo mažinimas. 

 Socialinės apsaugos užtikrinimas. 

 Prieiga prie būtiniausių paslaugų. 

 Nelygybės mažinimas. 

 Nedarbo lygis. 

 Socialinės paramos išmokų rodikliai. 

 Žemiau minimalios pragyvenimo sumos 
(suma reikalinga patenkinti pagrindinius 
poreikius per mėnesį) gyvenančiųjų dalis. 

 Skurdo rizikoje ir socialinėje atskirtyje 
gyvenančių asmenų dalis. 

 Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija 
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Mobilumo tikslai  Parengti ir įgyvendinti darnaus judumo mieste 
planus. 

 Užtikrinti miesto ir priemiesčio įvairių rūšių viešojo 
transporto maršrutų suderinamumą ir didesnę jų 
sąveiką su privačiu transportu, kurti ir diegti 
inovatyvias mobilumo paslaugas ir produktus 
(elektroninės bilietų, multimodalinių maršrutų 
planavimo ir paieškos sistemos ir kt.), mažinančius 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų – CO2 

kiekį, taip pat mažinti į aplinkos orą išmetamą 
teršalų (azoto oksidų, kietųjų dalelių ir kt.) kiekį. 

 Skatinti dviračių transporto infrastruktūros plėtrą 
miestuose: kurti vientiso dviračių tinklo sistemas, 
integruoti dviračių transporto infrastruktūrą į 
bendrą transporto sistemą, siekti, kad pėsčiųjų ir 
dviračių tinklo plėtra būtų patraukli ir saugi jos 
naudotojui. 

 Skatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu ir 
didinti viešojo transporto patrauklumą. 

 Mažinti neigiamą tranzitinių srautų poveikį miestų 
transporto sistemoms, plėtoti ir modernizuoti 
miestų ir miestelių aplinkkelius. 

 Parengtų darnaus judumo planų skaičius. 

 Miestai, turintys kombinuotas viešojo ir 
privataus transporto sąveikos sistemas 
(angl. Park&Ride) ar kitų automobilių 
statymo sistemas, vnt. 

 Visą keleivinį transportą apimančios 
informacinės sistemos sukūrimas, vnt. 

 Dviračių takų penkiuose didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose ilgis, km. 

 Šalia valstybinės reikšmės kelių nutiestų 
naujų izoliuotų pėsčiųjų ir dviračių takų 
ilgis, km. 

 Įsigytos viešojo transporto priemonės, 
vnt. 

 Įdiegtos viešojo transporto pirmumo 
skatinimo sistemos, vnt. 

 Nutiesti valstybinės reikšmės keliuose 
aplinkkeliai, vnt. 

 Susisiekimo 
ministerija. 

 Lietuvos 
automobilių kelių 
direkcija prie 
Susisiekimo 
ministerijos,. 

 Savivaldybės. 
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Žmonių sveikatos ir 
gerovės tikslai 

 Ugdyti gyventojams sveikos mitybos įpročius ir 
gerinti galimybes visoms gyventojų grupėms 
pasirinkti sveikatai palankų maistą. 

 Didinti gyventojų fizinį aktyvumą ir sudaryti jiems 
sąlygas būti fiziškai aktyviems visose gyvenimo 
veiklos srityse. 

 Gerinti visuomenės psichikos sveikatą – atlikti 
psichikos sveikatą stiprinančias intervencijas, 
skatinančias teigiamus pokyčius ir didinančias 
visuomenės sąmoningumą. 

 Kurti sveikatai palankią gyvenamąją aplinką. 

 Mažinti pavojingų cheminių medžiagų poveikį per 
visą cheminių medžiagų gyvavimo ciklą. 

 Mažinti aplinkos triukšmo riziką. 

 Didinti kokybiškų ir priimtinų visuomenės sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumą. 

 Gerinti visuomenės sveikatos priežiūros sistemos 
valdymą. 

 Gyvensenos pokyčiai dėl sveikatos (%). 

 20–64 metų asmenų, įvertinusių savo 
gyvenimo kokybę labai gerai ar gerai, 
dalis (%). 

 Nutukusių 18–75 metų Lietuvos 
gyventojų dalis (%). 

 Gyventojų, priklausančių mažo fizinio 
aktyvumo grupei, dalis (%). 

 Mirtingumas dėl savižudybių 
(standartizuotas mirtingumo rodiklis 
100 tūkst. gyventojų). 

 Mirtingumas dėl išorinių priežasčių 
(standartizuotas mirtingumo rodiklis 
100 tūkst. gyventojų). 

 Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose ir 
susiduriančių su oro ir aplinkos tarša 
(smogu, dulkėmis, nemaloniais kvapais, 
užterštu vandeniu), dalis (%). 

 Gyventojų, teigiančių, kad jie kenčia nuo 
triukšmo, dalis (%). 

 Asmenų, kuriems suteiktos integruotos 
visuomenės sveikatos priežiūros 
paslaugos, skaičius (kaupiamaisiais vnt.). 

 Užkrečiamųjų ligų, nuo kurių skiepijama 
pagal Lietuvos Respublikos vaikų 
profilaktinių skiepijimų kalendorių, 
skaičius (kaupiamaisiais vnt.). 

 Sveikatos apsaugos 
ministerija. 

 Lietuvos 
Respublikos 
aplinkos ministerija. 
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Urbanistinės aplinkos 
tikslai 

 Iki 2020 metų labai padidinti miestų ir gyvenviečių, 
patvirtinančių ir įgyvendinančių integruotą politiką 
ir planus, susijusius su įtrauktimi, veiksmingu 
išteklių naudojimu, migracija ir prisitaikymu prie 
klimato kaitos bei atsparumu gaivalinėms 
nelaimėms, skaičių. 

 Formuoti gyvybingas urbanistines struktūras 
tvarumo, veiklų balanso ir harmoningos aplinkos 
vertybių pagrindu. 

 Savivaldybių, rengiančių ir įgyvendinančių 
ekstremaliųjų situacijų prevencijos 
priemonių planus, dalis. 

 Užstatyta teritorija. 

 Gyvenviečių didesnių kaip 200 gyv. dalis. 

 Gyvenamosios paskirties statybos 
leidimai. 

 Visuomeninės paskirties statybos 
leidimai. 

 Gyventojų skaičius miestuose, kaimuose. 

 Gyventojų tankis. 

 Miestų skaičius. 

 Aplinkos ministerija. 

 Aplinkos apsaugos 
agentūra. 
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Kraštovaizdžio ir 
paveldo tikslai 

 Užtikrinti sausumos ir vidaus gėlo vandens 
ekosistemų ir jų paslaugų, pirmiausia miškų, 
pelkių, sausumų, išsaugojimą, atkūrimą ir tausų 
naudojimą laikantis tarptautinėse sutartyse 
nustatytų įsipareigojimų. 

 Skatinti visų rūšių miškų darnaus valdymo 
įgyvendinimą, padidinti miškų želdinimą. 

 Užtikrinti ūkinės veiklos ir kraštovaizdžio 
ekologinio tvarumo išsaugojimą bei išlaikyti esamą 
kultūrinį kraštovaizdį ir etalonines jo teritorijas 
kaip mūsų šalies identiteto. 

 Tvarkyti kultūrinio kraštovaizdžio paveldą ir didinti 
kraštovaizdžio estetinį potencialą. 

 Pagerinti sąlygas visuomenei dalyvauti kultūros 
paveldo apsaugos viešojo valdymo procesuose. 

 Pagerinti Baltijos jūros (žemyninės dalies ir Kuršių 
nerijos kranto) ir Kuršių marių krantų būklę. 

 Miškingumas (angl. FAO skaičiavimo 
metodu) (%). 

 Saugomų gamtos teritorijų plotas, 
palyginti su šalies plotu (%). 

 Žemės dangos (naudmenų) pokytis (%). 

 III–IV grupių miškuose iškertamo žalių 
medžių stiebų tūrio ir jų grynojo prieaugio 
santykis (%). 

 Miškininkystės ir medienos ruošos dalis 
bendrojoje pridėtinėje vertėje (%). 

 Vienam gyventojui tenkantis miško žemės 
plotas, ha. 

 Įveistų naujų miškų plotas, ha. 

 Parengtų ir įgyvendintų projektų, skirtų 
valstybinės reikšmės parkų tvarkymui ir 
kraštovaizdžio estetinės kokybės 
gerinimui, skaičius, vnt. 

 Parengtų ir įgyvendintų bendrų 
tarpinstitucinių projektų skaičius 
(vienetai). 

 Baltijos jūros kranto paplūdimio plotis, 
metrais. 

 Aplinkos ministerija. 

 CORINE duomenų 
bazė. 

 Kultūros ministerija. 

 Švietimo ir mokslo 
ministerija. 

 Žemės ūkio 
ministerija. 
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Natūralių buveinių ir 
biologinės įvairovės 
tikslai 

 Sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir 
ekosistemų ir jų paslaugų kokybės blogėjimą, kur 
įmanoma, jas atkurti. 

 Sulėtinti ir (ar) sustabdyti invazinių rūšių plitimą. 

 Nualintų ekosistemų, jų būklės ir funkcijų 
pagerėjimas (%). 

 Lietuvoje aptinkamų Europos Bendrijos 
svarbos vietinių augalų ir gyvūnų rūšių, 
kurių apsaugos būklė palanki, dalis (%). 

 Lietuvoje aptinkamų Europos Bendrijos 
svarbos buveinių tipų, kurių apsaugos 
būklė palanki, dalis (%). 

 Lietuvos sausumos teritorijos, priskirtos 
saugomoms teritorijoms ir (ar) Europos 
ekologiniam tinklui „Natura 2000“, dalis 
(%). 

 Lietuvos jūrinės teritorijos, priskirtos 
saugomoms teritorijoms ir (ar) Europos 
ekologiniam tinklui „Natura 2000“, dalis 
(%). 

 Invazinių rūšių, kurių gausa reguliuojama, 
skaičius, vnt. 

 Aplinkos ministerija. 
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Atsinaujinančių ir 
neatsinaujinančių 
gamtos išteklių tikslai 

 Siekti darnaus gamtos išteklių valdymo ir 
veiksmingo jų naudojimo. 

 Gerinti veiksmingą išteklių naudojimą vartojimo 
srityje ir gamyboje ir stengtis atskirti ekonomikos 
augimą nuo aplinkos būklės blogėjimo laikantis 
dešimties metų trukmės darnaus vartojimo ir 
gamybos programų sistemos. 

 Didinti galutinio energijos suvartojimo 
atsinaujinančių energijos išteklių dalį. 

 Padidinti galutinio energijos suvartojimo 
efektyvumą visose srityse. 

 Medžiagų vidaus vartojimas. 

 Medžiagų vidaus vartojimas, tenkantis 
vienam gyventojui. 

 Medžiagų produktyvumas (bendrojo 
vidaus produkto ir medžiagų vidaus 
vartojimo santykis (BVP/MVV)). 

 Gaminamos elektros kiekis 
kogeneracinėse biomasės elektrinėse bei 
vėjo, saulės elektrinėse ir 
hidroelektrinėse. 

 Energijos suvartojimas, tenkantis vienam 
BVP vienetui. 

 Aplinkos ministerija. 

 Energetikos 
ministerija. 
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Vandens kokybės tikslai  Užtikrinti, kad požeminio vandens, paviršinių 
vidaus vandens telkinių, Kuršių marių ir Baltijos 
jūros būklė būtų gera, paviršiniai vandens telkiniai 
tiktų rekreacijos reikmėms tenkinti, o visi šalies 
gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus 
atitinkantį geriamąjį vandenį. 

 Sumažinti vandens telkinių taršą iš žemės ūkio 
taršos šaltinių. 

 Sumažinti neigiamą hidromorfologinių pokyčių 
poveikį paviršiniams vandens telkiniams. 

 Sumažinti vandens telkinių taršą iš sutelktosios 
taršos šaltinių. 

 Pasiekti ir (ar) išlaikyti gerą Baltijos jūros aplinkos 
būklę. 

 Mažinti eutrofikaciją skatinančių maistinių 
medžiagų patekimą į Kuršių marių ir Baltijos jūros 
aplinką. 

 Mažinti pavojingų cheminių medžiagų patekimą į 
jūros aplinką. 

 Aprūpinti šalies gyventojus kokybiškomis 
viešosiomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugomis ir mažinti aplinkos taršą 
nuotekomis. 

 Plėtoti ir renovuoti geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų surinkimo infrastruktūrą. 

 Mažinti aplinkos teršimą paviršinėmis nuotekomis. 

 Geros būklės vandens telkinių dalis, (%). 

 Būstų, prijungtų prie geriamojo vandens 
tiekimo sistemos, dalis, (%). 

 Būstų, prijungtų prie nuotekų tvarkymo 
sistemos, dalis, (%). 

 Paviršinių vandens telkinių, priskirtų 
rizikos vandens telkiniams dėl 
pasklidosios taršos, skaičius, (%). 

 Esamų žuvų migracijos kliūčių skaičius, 
vnt. 

 Nuotekų valyklų, kuriose vandensaugos 
tikslams pasiekti padidintas nuotekų 
išvalymo efektyvumas, skaičius, vnt. 

 Kokybinių aplinkos rodiklių (iš 11 
rodiklių), kuriuos atitinka Baltijos jūros 
aplinkos būklė, skaičius, vnt. 

 Azoto junginių prietakos į Baltijos jūros 
centrinę dalį pokytis, palyginti su jų 
prietaka referenciniu (1997–2003 metų) 
laikotarpiu (42 029 tonos). 

 Fosforo junginių prietakos į Baltijos jūros 
centrinę dalį pokytis, palyginti su jų 
prietaka referenciniu (1997–2003 metų) 
laikotarpiu (2 271 tona). 

 Teršiančių medžiagų, viršijančių aplinkos 
kokybės standartą – metinio vidurkio 
vertes – vandenyje, kiekis, (%). 

 Aplinkos apsaugos 
agentūra. 

 Aplinkos ministerija. 

 Žemės ūkio 
ministerija. 
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Dirvožemio tikslai  Saugoti dirvožemį ir tausiai jį naudoti (Nacionalinė 
aplinkos apsaugos strategija iki 2030). 

 Stabdyti dirvožemio degradaciją, atnaujinti 
melioracijos sistemas. 

 Puoselėti tausojančią agrarinę aplinkosaugą. 

 Bendras organinės medžiagos kiekis 
dirvožemyje, %. 

 Žemės dangos pokytis, %. 

 Eroduojamo dirvožemio % nuo dirbamos 
žemės. 

 Blogos melioracinės būklės žemės plotas. 

 Ekologiškų žemės ūkio naudmenų dalis 
(%). 

 Sėjomainų taikymo % ariamoje žemėje 
ūkiuose. 

 Aplinkos ministerija. 

 Žemės ūkio 
ministerija. 

 CORINE duomenų 
bazė. 
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Aplinkos oro tikslai  Užtikrinti, kad Lietuvoje į aplinkos orą išmetamų 
teršalų kiekis neviršytų tarptautiniuose ir ES teisės 
aktuose nustatyto kiekio, oro teršalų koncentracija 
aplinkos ore neviršytų žmogaus sveikatai ir aplinkai 
nepavojingų aplinkos oro užterštumo lygių 
(Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija iki 2030). 

 Išmetamo sieros dioksido kiekio pokytis, 
palyginti su 2005 metais išmestu kiekiu, 
%. 

 Išmetamų azoto oksidų kiekio pokytis, 
palyginti su 2005 metais išmestu kiekiu, 
%. 

 Išmetamų kietųjų dalelių (kd2,5) kiekio 
pokytis, palyginti su 2005 metais išmestu 
kiekiu, %. 

 Išmetamų nemetaninių lakiųjų organinių 
junginių kiekio pokytis, palyginti su 2005 
metais išmestu kiekiu, %. 

 Išmetamo amoniako kiekio pokytis, 
palyginti su 2005 metais išmestu kiekiu, 
%. 

 Aplinkos oro monitoringo stočių, kuriose 
nustatyta viršyta kietųjų dalelių (KD10) 
koncentracijos vidutinė metinė ribinė 
vertė, skaičius, vnt. 

 Aplinkos oro monitoringo stočių, kuriose 
nustatyta viršyta kietųjų dalelių (KD10) 
koncentracijos paros ribinė vertė, 
skaičius, vnt. 

 Aplinkos oro monitoringo stočių, kuriose 
nustatyta viršyta kietųjų dalelių (KD2,5) 
koncentracijos vidutinė metinė siektina 
vertė, skaičius, vnt. 

 Aplinkos oro monitoringo stočių, kuriose 
nustatyta viršyta benzo(a)pireno 
koncentracijos vidutinė metinė siektina 

 Aplinkos apsaugos 
agentūra. 
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vertė, skaičius, vnt. 

 Į aplinkos orą išmetamo teršalų – SO2, 
NOX, NMLOJ, NH3, KD (kiekvieno atskirai) 
– kiekis iš stacionarių taršos šaltinių. 

Klimato kaitos tikslai  Pasiekti, kad šalies ekonomika augtų daug sparčiau 
negu didėtų išmetamųjų ŠESD kiekis (Nacionalinė 
klimato kaitos valdymo politikos strategija). 

 Lietuvos prisitaikymo prie klimato kaitos keliamų 
aplinkos pokyčių politikos strateginis tikslas – 
sumažinti gamtinių ekosistemų ir šalies ūkio 
(ekonomikos) sektorių pažeidžiamumą, diegiant 
priemones, leidžiančias išlaikyti ir padidinti jų 
atsparumą klimato kaitos pokyčiams, ir užtikrinant 
palankias visuomenės gyvenimo ir ūkinės veiklos 
sąlygas. 

 Tikslo įgyvendinimo stebėsenai atlikti 
nustatytas vertinimo kriterijus – 
išmetamųjų ŠESD kiekis, tenkantis BVP 
vienetui (t CO2e/1 mln. EUR BVP). 

 Tikslo įgyvendinimas bus vertinamas 
pagal specialiųjų prisitaikymo prie klimato 
kaitos tikslų jautriausiuose šalies ūkio 
(ekonomikos) sektoriuose (žemės ūkis, 
miškininkystė ir biologinės įvairovės 
apsauga, vandens išteklių valdymas, 
energetika, transportas, pramonė, 
visuomenės sveikata ir kt.) pasiekimą. 

 Aplinkos apsaugos 
agentūra. 

 Statistikos 
departamentas. 

 Sektorinės 
ministerijos. 


