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Preambulė: 

Ši urbanistinė politika parengta pripažinus būtinumą į urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymą 

žvelgti holistiškai, įvertinant jau egzistuojančios ir planuojamos fizinės aplinkos infrastruktūros, gamtos ir 

paveldo harmoningumo vertę. 

Ši urbanistinė politika – šalies tvaraus vystymosi urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose vertybes 

nusakantis dokumentas. Ja siekiama sukurti pagrindą ir prielaidą tarpinstituciniam, tarpsektoriniam 

skirtingų administracinių lygių bendradarbiavimui, siekiant tvaraus urbanizuotų teritorijų vystymosi.  

Šia politika akcentuojama, jog valstybiniu mastu, visais teritoriniais lygiais privaloma imtis toliaregiško ir 

aktyvaus vaidmens, skatinant tvarų vystymąsi, iš esmės peržiūrėti urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų 

vystymosi procesus. 

Akcentuojama, jog urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų planavimui yra būtinas integralus ir įtrauktimi 

grįstas sprendimų priėmimų procesas, kuriame derinami konkuruojantys interesai, ir šis procesas yra 

susijęs su bendra vizija, bendra vystymosi strategija ir nacionaline, regionine bei vietos politika. 

Formuluojama urbanistinė politika skatina tvarios urbanizacijos principus, įskaitant tinkamą gyvenimo 

kokybę esamiems ir ateities gyventojams, ekonomikos augimui, aplinkos apsaugai. Šie principai kuria 

prielaidas subalansuotai, kompaktiškai vystomai urbanizuotų teritorijų sistemai, ryšių tarp skirtingų 

teritorijų stiprinimui, vietos identiteto ir kultūros puoselėjimui, teisių į kokybišką gyvenamąją aplinką 

užtikrinimui kiekvienam gyventojui. 

Šią politiką įgyvendins tarpusavyje bendradarbiaudamos valstybinės, savivaldos institucijos, pilietinė 

visuomenė ir nevyriausybinės organizacijos, profesionalai ir juos vienijančios organizacijos bei akademinė 

bendruomenė.  

Šio dokumento pagrindu visos suinteresuotos šalys skatinamos priimti tvaraus šalies urbanizuotų ir 

urbanizuojamų teritorijų vystymo iššūkį globalios klimato kaitos kontekste, kurios padariniams pažaboti 

būtinas susitelkimas, nuoseklumas, ryžtas ir drąsa keistis. 

Urbanistinė politika parengta atsižvelgiant į tokius tarptautinius susitarimus kaip ES šalių narių ministrų, 

atsakingų už urbanistinį vystymą ir teritorinę sanglaudą, 2007 m. priimtą Leipcigo chartiją, 2016 m. 

Amsterdamo paktu patvirtintą ES miestų darbotvarkę, JT Generalinės asamblėjos patvirtintas Darnaus 

vystymosi, Naująją miestų darbotvarkes, ypatingą dėmesį skiriant 11-tam tikslui „Darnūs miestai ir 

bendruomenės“ bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planą 

2016–2020 m. bei išanalizavus Lietuvos urbanistinio forumo 2007–2015 rezoliucijas, 2009 metais 

parengtą Lietuvos urbanistinės politikos krypčių projektą, Lietuvos miestų chartijos metmenis (2017).  
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Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų planavimas ir tvarus 
vystymasis: 
Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų planavimas yra daugiau nei techninis įrankis. Lietuvos urbanistinė 

politika pabrėžia, jog urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų planavimas turi būti sudėtine naujosios 

miestų valdymo paradigmos dalis, kuri skatina vietos demokratiją, dalyvavimą priimant sprendimus, 

socialinę įtrauktį, skaidrumą ir atsakomybę už priimtus sprendimus ir yra priemonė sudaryti sąlygas 

tvariam vystymuisi, kuris gerbia kultūros paveldą ir kultūrinę įvairovę, pripažindamas skirtingų socialinių 

grupių poreikius. 

Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų planavimas skatina ir palaiko tvarų ir įtraukų ekonominį vystymąsi. 

Tai sudaro sąlygas naujoms ekonominėms galimybėms per žemės ir būsto rinkų prieinamumą ir apsaugą 

nuo spekuliacijų ir tinkamos infrastruktūros bei pagrindinių paslaugų sukūrimą tinkamoje vietoje ir tinkamu 

metu. Taip pat teritorijų planavimas yra galingas sprendimų priėmimo įrankis, kuris užtikrina, jog tvarus 

ekonomikos augimas, socialinis vystymasis ir aplinkos tvarumas vystomas dermėje užtikrina sąsajas tarp 

skirtingų teritorijų planavimo lygmenų ir skirtingo lygmens dokumentų turinčių teritorinę dimensiją. 

Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų planavimu kuriama erdvinio vystymo sistema, kuri sudaro sąlygas 

išsaugoti ir valdyti gamtinę ir urbanizuotą aplinką urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, įskaitant 

biologinę įvairovę, žemės ir natūraliuosius išteklius ir kultūros paveldo vertybes, užtikrinant integruotą ir 

tvarų vystymąsi. Taip pat teritorijų planavimas padeda didinti žmonių saugumą per aplinkos, socialinio bei 

ekonomino atsparumo stiprinimą, poveikio klimato kaitai valdymą.  

Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų planavimas prisideda prie tvaraus socialinio vystymosi siekiant 

tinkamos gyvenimo kokybės ir darbo sąlygų visoms socialinėms grupėms ir ateities visuomenei, turi 

užtikrinti tolygų išlaidų ir sukuriamos pridėtinės vertės pasiskirstymą, ypatingą dėmesį skiriant socialinei 

įtraukčiai ir socialinei sanglaudai. Sykiu urbanistinis ir teritorijų planavimas yra svarbi investicija ateičiai, 

kuri leidžia siekti užsibrėžtų tikslų palaipsniui.  

Lietuvos urbanistinės politikos tikslas – turėti vertybinį 
pagrindą įtraukių, saugių, atsparių ir tvarių miestų ir 
gyvenviečių kūrimui Lietuvoje. 
 

Pažymima, jog Lietuvos urbanistinė politika nėra baigtinis vystymo gairių rinkinys, o nuolat besikeičianti ir 

pildomas dokumentas. 

Dokumentas nėra terminuotas, tačiau turi būti kas penkerius metus peržiūrimas, 2030-aisiais metais 

peržiūrėtas iš esmės, atsižvelgiant į pasiekimus įgyvendinant globalius darnaus vystymosi tikslus.  
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1 Urbanistinės politikos 
principai: (Kodėl 
planuoti?) 

● Lietuvos urbanistinė politika 

(LUP). 

● Aiški kryptis, vaidmenys 

– atsakomybės, 

įgyvendinimas, 

monitoringas. 

2 Valdymo procesas: 
(Kaip planuoti?) 

● Tvaraus Lietuvos 

urbanizuotų ir 

urbanizuojamų teritorijų 

vystymosi gairės (LRBP 

koncepcija) ir vertinimo 

rodikliai. 

● LR Teritorijų planavimo 

įstatymas. 

● Vystymosi gairės + 

vertinimo rodikliai 

(priemonės, 

padedančios eiti aiškia 

kryptimi). 

● Atitinkamai pagal LUP 

tikslinami TPĮ. 

3 Techniniai įrankiai: 
(Kokiomis 
priemonėmis?) 

● LR Teritorijų planavimo 

įstatymas. 

● TP dokumentai. 

● Atitinkamai pagal LUP 

tobulinamas TPį ir kiti 

įstatymai. 

● Siūlomos alternatyvios 

techninės priemonės, 

kurios padėtų 

įgyvendinti LUP ir LRBP 

tvaraus vystymosi 

gaires. 
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Kryptys 

Lietuvos urbanistinės politikos krypčių išgryninimu siekiama socialiai ir ekonomiškai teisingo ir aplinką 

tausojančio urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymosi bei urbanizuotų ir neurbanizuotų teritorijų 

sinergijos. Nustatytomis kryptimis turi būti grindžiama tiek nacionalinė tiek atsikrų vietovių erdvinio 

vystymo sistema.  

 

1. Poveikio klimato kaitai mažinimas ir atsparumas ekstremaliems 
klimato reiškiniams 

 

2018 m. spalio mėn. paskelbta Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (ang. IPCC) specialioji 

ataskaita dėl vidutinės pasaulinės temperatūros kilimo 1,5 °C lyginant su ikipramoniniu laikotarpiu ir su 

šiais pokyčiais susijusias šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų tendencijas, globalias pastangas kovoti 

su klimato kaita, tvarų vystymąsi ir pastangas sumažinti skurdą. 

Ataskaitoje teigiama, jog žmogaus sukelta klimato kaita turi ilgalaikius padarinius lemiančius pokyčius. 

Prognozuojamas papildomas 0,5 °C globalinis temperatūros kilimas lems dažnėjančius ekstremalius 

reiškinius: karščio bangas tankiai apgyvendintose teritorijose, didelius kritulių kiekius ir sausrą. 

Temperatūros kilimas turės negrįžtamų padarinių vandenų ir sausumos biologinei įvairovei, ekosistemos 

ir jų teikiamoms paslaugoms, kas lems šių sistemų mažesnį gebėjimą užtikrinti žmonijos poreikius. Su 

klimato kaita susijusios rizikos paveiks žmonijos sveikatą, gyvenimo kokybę, maisto saugą, vandens 

tiekimą, visuotinį saugumą ir ekonomikos augimą urbanizuotose bei neurbanizuotose teritorijose. 

Ataskaitoje įvardijama, jog žalos mažinimui būtinos didelės investicijos ir žmonijos sutelktumas. 

Ataskaitoje akcentuojama, kad siekis globalinį atšilimą apriboti iki 1,5 °C reikalaus „greitai ir didele 

apimtimi“ transformuoti žemės naudojimą, energijos gamybą, pramonę, pastatus, transportą bei miestų 

erdvinę struktūrą. 

Jei poveikio klimato kaitai mažinimo ir prisitaikymo pastangos nebus nukreiptos į poreikį “dekarbonizuoti” 

urbanizuotas teritorijas išsivysčiusiame pasaulyje ir užtikrinti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių 

sprendimų įgyvendinimą besivystančiose šalyse, mažinti klimato kaitą ir sušvelninti klimato kaitos poveikį  

bus ypatingai sunku. 

Lietuvos urbanizuotoms teritorijoms, kaip ir urbanizuotoms teritorijoms globaliai, yra iškilusi reali grėsmė ir 

būtina imtis ambicingų bei realių veiksmų mažinti neigiamą poveikį. Bendromis jėgomis reikia rasti 

tinkamų priemonių, kurios nacionaliniu mastu ir lokaliai padės prisitaikyti prie klimato kaitos mažinimo ir 

taip užtikrinti tinkamą gyvenimo kokybę klimato kaitos kontekste.  
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Lietuvos urbanistinė politika numato: 

1.1 jog urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų planavimo dokumentais turi būti siekiama poveikio 

klimato kaitai mažinimo ir urbanizuotų teritorijų atsparumo klimato kaitos poveikiui didinimo, 

ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiausioms teritorijoms.   

1.2 Sukurti ir įgyvendinti veiksmingas mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančias urbanizuotos 

aplinkos erdvines struktūras ir vystymosi modelius, kurie padeda didinti teritorijų energinį 

efektyvumą ir energijos vartojimo mažinimą, prieigos prie atsinaujinančių energijos išteklių 

didinimą. 

1.3 Užtikrinti, kad teritorijų planavimo dokumentuose būtų įvertinta tvariosios energetikos paslaugų, 

pasitelkus kurias, būtų gerinama prieiga prie švarios energijos, mažinamas iškastinio kuro 

vartojimas ir skatinama energetinė įvairovė, plėtra, bei energetinis pastatų, pramonės ir daugiarūšio 

transporto paslaugų efektyvumas. 

1.4 Aktyviai skatinti gyventojus ir verslus, įsikūrusius didelės rizikos klimato kaitos poveikio zonose 

savanoriškai persikelti į mažos rizikos teritorijas, aprūpintas būtiniausiomis paslaugomis, 

infrastruktūra ir būstu. 

1.5 Įvertinti klimato kaitos poveikį ir galimus padarinius bei pasirengti pagrindinių miestietiškų funkcijų 

užtikrinimui nelaimių ar krizių metu. 
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2. Sinergijos atkūrimas ir ryšių stiprinimas 
 

Lietuvos urbanistinė politika kalba apie miestus plačiąja prasme. Tai reiškia – apie miestus ir su jais 

susijusias teritorijas, nuo kurių miestai priklauso dėl darbo jėgos (žmonių, kurie keliauja į miestus dirbti), 

prekių ir paslaugų (miestus aprūpinantys verslai ir pramonė), išteklių bei maisto (teritorijos veikiančios 

tam, kad aprūpintų miestus maistu ir medžiagomis), bei miestą palaikantys infrastruktūros objektai 

(aprūpinantys miestus energija, vandeniu, atliekų tvarkymu ir pan). 

Urbanizuoto ir neurbanizuoto kraštovaizdžio sinergija, gamtinio ir kultūros paveldo apsauga yra ypatingai 

svarbi Lietuvai dėl didėjančios taršos, augančio energijos poreikio, miestų aprūpinimo maistu. Miestai 

šalies mastu yra atsakingi už urbanizuotų teritorijų ekologinio pėdsako didėjimą, kuris turi poveikį visam 

kraštovaizdžiui. Sykiu šalies ekonomika, kurios „varikliai“ įsikūrę urbanizuotose teritorijose, yra 

priklausoma nuo neurbanizuoto kraštovaizdžio dėl gamtinių išteklių, vandens, energijos, žaliavų, oro 

taršos mažinimo. Dėl to šalies tvaraus vystymosi iššūkius kartu turi spręsti ne tik urbanistai ir architektai, 

bet ir kraštovaizdžio, aplinkosaugos, gamtos, kultūros paveldo specialistai. 

Aiškiai pabrėžiame, jog urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos yra integrali šalies kraštovaizdžio dalis 

ir nepaisant to, jog urbanizuotose teritorijose ir, daugiausia, miestuose yra sukuriama didžiausia dalis 

šalies pridėtinės vertės, natūralių ir pusiau natūralių ekosistemų sąskaita neturėtų būti vykdoma 

nepagrįsta urbanizacija, o žmogaus paveiktas kraštovaizdis turi veikti dermėje su gamtine aplinka. 

Lietuvos urbanistinė politika numato jog: 

2.1 būtina stiprinti urbanizuotų teritorijų tarpusavio santykius ir sąveiką bei sieti urbanizuotų ir 

urbanizuojamų teritorijų planavimą su regionine plėtra ir regionine politika, siekiant užtikrinti 

teritorinę sanglaudą miestietiškuose regionuose, įskaitant pasienio regionus. 

2.2 Būtina skatinti ir remti bendradarbiavimą užtikrinant išteklių sutelkimą ir jų tausų naudojimą bei 

užkirsti kelią žalingai gretimų urbanizuotų teritorijų vietos valdžios institucijų konkurencijai. 

2.3 Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų planavimas turi sudaryti sąlygas žiedinės ekonomikos 

principų įgyvendinimui ir inovacijų kūrimui bei taikymui gamyboje, vartojant, tvarkant atliekas bei 

antriniam panaudojimui.  

2.4 Būtina gerinti miestų ir kaimų išteklių bei paslaugų pasiūlos tarpusavio papildomumą (angl. 

„complementarities“) ir vietinę maisto gavybą.  

2.5 Valdyti ir mažinti urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų ekologinį pėdsaką. 
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3. Gyvybingumas ir socialinis teisingumas  
 

Globalizacijos ir mažėjančio gyventojų skaičiaus Lietuvoje kontekste, analizuojant Lietuvos Bendrojo 

plano esamos būklės analizės duomenis, ryškėja problema, jog gamtinė aplinka ir kultūros paveldas bei 

bendrai vietos kultūrinis gyvenimas yra aukojami lyginant su ekonomikos skatinimo priemonėmis. Vietos 

bendruomenės yra labai svarbios vietos gyvybingumo užtikrinimui. Aktyvi ir susitelkusi vietos 

bendruomenė užtikrina socialinius ryšius, teritorijų plėtros prioritetų atitikimą viešajam interesui, stebi 

viešųjų išteklių valdymą ir naudojimą.  

Lietuvos urbanistinė politika numato jog: 

3.1 svarbu kurti ir įgyvendinti skurdo mažinimo strategijas, remti darbo vietų kūrimą, skatinti kokybišką 

gyvenimo standartą užtikrinantį darbą visiems atsižvelgiant į specifinius pažeidžiamų grupių, 

įskaitant migrantus ir pabėgėlius, poreikius. 

3.2 Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų planavimas turi būti priemonė įgyvendinti suformuotą vietos 

ekonominės plėtros politikos sistemą (ang. Local Economy Development Framework). Joje 

integruotos pagrindinės vietos ekonominės plėtros koncepcijos, skatinančios individualias ir 

privačias iniciatyvas skatinti vietos ekonomiką ir didinti užimtumo galimybes. 

3.3 Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų planavimas turi būti priemonė skatinti vietos ekonominį 

vystymąsi, socialinį verslą ir socialinę verslo atsakomybę, sudarant sąlygas darbo vietų kūrimui 

vietos bendruomenių organizacijose, kooperatyvuose, mažose įmonėse ir mikroįmonėse bei įvairių 

pramonės šakų ir paslaugų erdvinei aglomeracijai.  

3.4 Būtina užtikrinti, kad žemės ir nekilnojamojo turto rinkose veikiančių subjektų veiksmai nekenktų 

mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams ir mažoms įmonėms. 

3.5 Reikia skatinti kultūrinę veiklą tiek patalpose (muziejuose, teatruose, kino teatruose, koncertų 

salėse ir kt.), tiek lauke (gatvės meno, muzikinių paradų ir kt.), pripažįstant, kad urbanistinės 

kultūros plėtra ir pagarba socialinei įvairovei yra socialinio vystymosi dalis ir turi svarbius erdvinius 

matmenis. 

3.6 Būtina saugoti ir vertinti kultūros paveldą, tradicines gyvenvietes ir istorinius rajonus, religinius ir 

istorinius paminklus bei vietas, archeologines vietoves ir kultūrinius kraštovaizdžius. 

3.7 Skatinti kultūros ir gamtos paveldo identifikavimo, išsaugojimo ir vystymo integraciją urbanizuotų ir 

urbanizuojamų teritorijų planavimo procesuose. 
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4. Darnus erdvinis vystymasis 
 

Lietuvos urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų nekoordinuota ir nekompleksiška plėtra lėmė, jog 

urbanizuojama žemė ir turimi ištekliai naudojami neracionaliai ir neefektyviai, aplinkosaugos priemonės 

neapsaugo gyventojų nuo oro, vandens taršos ir triukšmo, vykdomi pokyčiai urbanizuotose teritorijose 

dažnai turi neigiamą poveikį fizinei, socialinei ir ekonominei aplinkos būklei, o nevaldoma kiekybinė plėtra, 

prastos gyvenamosios aplinkos sąlygos daro neigiamą įtaką gyventojų sveikatai, užimtumui ir veiklos 

plėtojimui.  

Išskiriami šie iššūkiai: 

● chaotiška plėtra ir mažo intensyvumo vienbučių gyvenamųjų gyvenviečių valdymas bei sąlygų 

sudarymas galėti įpirkti ar nuomoti kokybišką būstą kompaktiškai užstatytose ir kokybiška 

susisiekimo ir socialine infrastruktūra aprūpintose teritorijose. 

● Mažėjančio urbanizuotų teritorijų gyventojų skaičiaus poveikio urbanizuotoms teritorijoms 

valdymas.  

● Paslaugų pasiekiamumo netankiai apgyvendintose teritorijose ir regionuose gerinimas skatinant 

mišrios funkcijos žemės naudojimą ir statinių daugiafunkciškumą.  

● Efektyvus, racionalus, žiniomis ir duomenimis grįstas žemės naudojimas. 

● Vidinių miestų dalių regeneracija ir antrinis teritorijų ir pastatų panaudojimas. 

● Demokratiškas ir humanistiniu požiūriu paremtas viešųjų erdvių vystymas. 

● Sveikos, saugios, lygiateisės ir gyvybingos aplinkos kūrimas. 

● Gamtinės aplinkos (natūralių ir pusiau natūralių ekosistemų) būklės palaikymas ir gerinimas, taip 

užtikrinant žmogaus ir visuomenės gerovei būtinų ekosistemų paslaugų tiekimą. 

● Efektyvios viešojo transporto sistemos plėtra ir pėstiesiems pritaikytų miestų kūrimas. 

● Transporto poreikio mažinimas. 

● Perėjimas prie aplinkai palankių kuro rūšių. 

Lietuvos urbanistinės politikos kryptys ir atsakomybių pasiskirstymas leis sutelkti žinias ir resursus šiems 

iššūkiams spręsti. 

Lietuvos urbanistinė politika numato, jog būtina: 
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4.1 skatinti kompaktiškumą urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, reguliuoti ir valdyti 

urbanistinę plėtrą per pažangias tankinimo strategijas ir žemės sklypų rinkos reguliavimo 

priemones. 

4.2 Užtikrinti optimalų ir efektyvų urbanizuotų teritorijų žemės naudojimą, mažinti infrastruktūros poreikį 

ir išlaikymo kaštus ir paklausą transportui. 

4.3 Riboti urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų pėdsaką, siekiant gerokai sumažinti poveikį aplinkai, 

kad būtų galima veiksmingai spręsti klimato kaitos problemas. 

4.4 Identifikuoti ir išryškinti teritorijų, turinčių prastą erdvinę kokybę, potencialą ir skatinti atnaujinimą, 

išnaudojant šių teritorijų resursus ir stiprinti socialinį identitetą. 

4.5 Kurti vystymo reglamentus, kurie skatina socialinę įvairovę, mišrios paskirties funkcinį zonavimą, 

siekiant užtikrinti patrauklų ir įperkamą paslaugų spektrą, būsto ir darbo galimybes. 

4.6 Kurti ir naudoti laipsniško funkcinio zonavimo reglamentus, pvz., formos pagrindu sudarytus kodus 

arba veiklos rezultatais pagrįstą zonavimą. Laipsniško zonavimo reglamentai naudojami kaip 

priemonės valdyti žemės sklypų rinkas, sudaryti sąlygas vystymosi teisių rinkai ir mobilizuoti 

urbanizuotų teritorijų finansavimą, įskaitant žemės finansavimą, ir susigrąžinti dalį viešųjų 

investicijų į miestų infrastruktūrą ir paslaugas. 

4.7 Užtikrinti, jog teritorijos, kuriose yra didelė mažas pajamas turinčių gyventojų koncentracija būtų 

tobulinamos ir integruojamos į miesto erdvinę struktūrą, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę, 

užtikrinti gerą susisiekimą su kitomis miesto dalimis. 

4.8 Propaguoti ir užtikrinti lygias galimybes visiems ir socialinį teisingumą, projektuojant miestų erdves 

ir paslaugas, atsižvelgiant į konkrečius moterų ir vyrų, vaikų, senyvo amžiaus, neįgaliųjų ir kitų 

pažeidžiamų socialinių grupių poreikius. 

4.9 Per dinamiškas partnerystes užtikrinti, kad urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų planavimas 

padėtų užtikrinti ekonominės veiklos erdvinę koordinaciją ir paskirstymą, remiantis masto 

ekonomija ir aglomeracija, artimais ryšiais, geru susisiekimu ir komunikacija, taip prisidedant prie 

didesnio našumo, konkurencingumo ir gerovės. 

4.10 Siekiant sutelkti ir efektyviai naudoti vietinius išteklius (vietinius mokesčius, vidines pajamas, 

perdavimo mechanizmus ir t. t.) bei kryptingai įgyvendinti vystymosi tikslus į urbanizuotų ir 

urbanizuojamų teritorijų planavimo procesą įtraukiant investicijų planavimą. 
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Būsto prieinamumas ir kokybė 
4.11 Užtikrinti būsto ir gyvenimo sąlygų stebėseną urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose. 

4.12 Kurti progresyvias būsto finansavimo sistemas (aprūpinimą prieinamu būstu, įskaitant socialinį ir 

municipalinį būstą, prieinamą nuomojamą būstą, prieinamą nuosavą būstą). 

Darnus judumas 
4.13 Strategiškai planuoti būsto plėtrą, darbo vietas ir susisiekimo sistemą per mišrios funkcijos žemės 

naudojimą siekiant: 

4.13.1 užtikrinti greitą ir nebrangų susisiekimą per saugias, patogias, prieinamas ir patikimas, 

mažą poveikį aplinkos kokybei darančias transporto sistemas visoms socialinėms 

grupėms, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems visuomenės nariams.  

4.13.2 Skatinti socialinę ir erdvinę integraciją, ypatingą dėmesį skiriant visų teritorijų 

pasiekiamumui, užtikrinant, jog kiekvienas gyventojas turėtų vienodas galimybes mėgautis 

miestais, jų teikiamomis socioekonominėmis galimybėmis, paslaugomis ir viešosiomis 

erdvėmis ir taip prisidėti prie miestų socialinio ir kultūrinio gyvenimo. 

4.14 Užtikrinti, kad urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų planavimas sudarytų palankias sąlygas kurti 

saugias ir patikimas masinio tranzito ir krovininio transporto sistemas, dėl ko mažės atskirų 

transporto priemonių naudojimas, bus palengvintas miestų judumas energijos vartojimo 

efektyvumo ir prieinamumo požiūriu. 

4.15 Sukurti saugų, patogų ir veiksmingą gatvių tinklą, leidžiantį užtikrinti aukštą susisiekimo lygį ir 

skatinti nemotorizuotą transportą, siekiant padidinti ekonominį našumą ir palengvinti vietos 

ekonominį vystymąsi. 

Inžinerinės paslaugos 
4.16 Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų planavimo dokumentuose numatyti veiksmų planą, kuriuo 

siekiama kiekvienam gyventojui užtikrinti prieigą prie vandens ir sanitarinių paslaugų, mažinti oro 

taršą ir švaistomo vandens kiekį. 

4.17 Integruoti atliekų tvarkymą ir perdirbimą į urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų planavimą, 

įskaitant sąvartynų vietą ir atliekų perdirbimo vietas. 

4.18 Bendradarbiauti su paslaugų teikėjais, nekilnojamojo turto vystytojais ir žemės sklypų savininkais, 

siejant teritorijų ir sektorinį planavimą, ir skatinti tarpsektorinį vandens, kanalizacijos ir sanitarijos, 

energijos ir elektros, telekomunikacijų ir transporto paslaugų koordinavimą ir sąveiką. 

4.19 Užtikrinti žaliosios infrastruktūros vystymą urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose per jungčių 

tarp esamų natūralių gamtos plotų gerinimą, didinant kraštovaizdžio pralaidumą ir nustatant 

daugiafunkces zonas kuriose pirmenybė teikiama žemės naudojimo paskirtims palaikančioms 

biologinę įvairovę ir sveikas ekosistemas. 
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Viešosios erdvės 
4.20 Pasitelkus urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų planavimą, nustatyti, atgaivinti, apsaugoti ir kurti 

naujas aukštos kokybės viešąsias erdves ir želdynus, turinčius ekologinę ir/ar kultūrinę reikšmę.  

4.21 Į viešųjų ir žaliųjų erdvių kūrimą ir naujinimą integruoti privataus sektoriaus ir pilietinės visuomenės 

organizacijų indėlį užtikrinant kokybišką viešųjų erdvių sistemos plėtrą, vientisumą ir kokybės 

išlaikymą.  

4.22 Kuriant, atnaujinant ir palaikant viešąsias erdves ir žaliąją infrastruktūrą urbanizuotose ir 

urbanizuojamose teritorijose vengti šilumos salų kūrimo, apsaugoti vietos biologinę įvairovę ir 

skatinti daugiafunkcių viešųjų žaliųjų plotų kūrimą, pvz., šlapžemes, skirtas lietaus vandens 

sulaikymui ir absorbcijai (viešosios erdvės ne tik laisvalaikiui, bet ir biologinei įvairovei ir 

ekosistemų teikiamoms paslaugoms). 

4.23 Užtikrinti viešųjų erdvių ir želdynų saugumą, atsižvelgiant į vyrų ir moterų, vaikų, senjorų ir 
neįgaliųjų poreikius bei galimybes visavertiškai šiomis erdvėmis naudotis ir jas pasiekti. 

5. Vaidmenų paskirstymas įgyvendinant LUP 

5.1 Valstybės institucijos bendradarbiaudamos su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir 

partneriais: 

5.1.1 imasi toliaregiško ir aktyvaus vaidmens, skatinant tvarius vystymosi procesus, ir pagal savo 

kompetenciją skatina vadovautis urbanistinės politikos kryptimis. 

5.1.2 Įgyvendina ir atnaujina Lietuvos urbanistinę politiką. 

5.1.3 Skatina balansuotos miestų ir gyvenviečių sistemos vystymą. 
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5.1.4 Užtikrina žemės nuosavybės apsaugą ir tinkamą naudojimą visiems ir ypač 

pažeidžiamiausiems visuomenės nariams.  

5.1.5 Kuria teisinius ir institucinius pagrindus urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų planavimui. 

5.1.6 Formuoja, įgyvendina ir stebi decentralizacijos ir subsidiarumo principais paremtą politiką 

bei stiprina vietos valdžios institucijų vaidmenį, atsakomybę, planavimo pajėgumus ir 

išteklius. 

5.1.7 Skatina savivaldybių bendradarbiavimą, daugiapakopio valdymo sistemas ir remia 

tarpsavivaldybines institucijas ar iniciatyvas per teisinį reguliavimą ir finansines paskatas. 

5.1.8 Sudaro sąlygas vietos valdžios institucijoms užtikrinti, kad planavimo taisyklės ir normos 

būtų įgyvendinamos ir veiktų veiksmingai pagal teisės aktų suteiktus įgaliojimus. 

5.1.9 Numatyti tinkamas fiskalines paskatas ir tikslines subsidijas bei sustiprinti vietos fiskalinės 

vadybos gebėjimus siekiant suteikti vietos valdžios institucijoms įgaliojimus ir užtikrinti, kad 

urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų planavimas prisidėtų prie socialinės nelygybės 

pašalinimo ir kultūrinės įvairovės skatinimo. 

5.1.10 Bendradarbiauja su profesionalų, mokslinių tyrimų institutų ir pilietinės visuomenės 

asociacijomis ir tinklais, kuriant teritorijų planavimo metodų, modelių ir praktikos (arba kitų 

panašių priemonių) stebėjimo platformą, kurios tikslas - dokumentuoti, įvertinti ir sintezuoti 

šalies patirtį, vykdyti ir dalytis konkrečiais tyrimais, teikti informaciją, prieinamą plačiajai 

visuomene, ir paprašius teikti pagalbą vietos valdžios institucijoms. 

5.2 Vietos savivalda bendradarbiaudama su valstybės ir kitomis savivaldybių institucijomis ir 

partneriais: 

5.2.1 užtikrina politinę lyderystę planuodama miestus ir teritorijas, kad būtų: 

5.2.1.1 suformuluoti ir derinami sektoriniai planai ir kiti erdvių planai bei kaimyninės teritorijos. 

5.2.1.2 Tinkamai planuojami ir valdomi įtraukūs, saugūs, atsparūs ir tvarūs miestai. 

5.2.2 Patvirtina, nuolat kontroliuoja ir atnaujina jų jurisdikcijai priklausančius teritorijų planus. 

5.2.3 Įsitraukia į tarpsavivaldybinį ir daugiapakopį bendradarbiavimą, kuriant ir finansuojant 

būstą, infrastruktūrą ir paslaugas. 

5.2.4 Sieja teritorijų planavimą ir valdymą, užtikrindama nuoseklų planavimo dokumentų 

įgyvendinimą bei ilgalaikių tikslų bei vystymo programų, taip pat trumpalaikių valdymo ir 

sektorių projektų nuoseklumą.  

5.2.5 Prižiūri specialistus ir įmones, su kuriomis sudaromos sutartys dėl teritorijų planavimo 

rengimo, siekdama užtikrinti planų suderinamumą su vietos politine vizija, nacionaline 

politika ir tarptautiniais tvaraus vystymo principais. 

5.2.6 Užtikrina, kad su teritorijų planavimu ir vystymu susiję reglamentai būtų įgyvendinti ir veiktų 

veiksmingai, imasi veiksmų, kad būtų išvengta neteisėtos plėtros, ypač atkreipiant dėmesį į 

rizikos teritorijas, turinčias istorinę, aplinkosaugos ar žemės ūkio vertę. 
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5.2.7 Bendradarbiauja su skirtingomis interesų grupėmis, kurdama stebėsenos, vertinimo ir 

atskaitomybės mechanizmus, siekdama skaidriai įvertinti planų įgyvendinimą ir pateikti 

grįžtamąją informaciją bei informaciją apie koregavimo veiksmus, apimančius tiek 

trumpalaikius, tiek ilgalaikius projektus ir programas. 

5.2.8 Dalijasi savo urbanistinio ir teritorijų planavimo patirtimi, su savivaldybėmis 

bendradarbiauja tarpusavyje, skatina politinį dialogą ir gebėjimų ugdymą bei įtraukia vietos 

valdžios asociacijas į urbanistinės politikos formavimą bei planavimą nacionaliniu ir vietos 

lygiu. 

5.2.9 Palaikyti iniciatyvas bendruomenių, kurios siekia gerinti socialinę sanglaudą ir įtrauktį. 

5.2.10 Palaiko suinteresuotųjų subjektų, ypač bendruomenių, pilietinės visuomenės organizacijų ir 

privataus sektoriaus, veiksmingą ir teisingą įtraukimą į urbanizuotų ir urbanizuojamų 

teritorijų planavimą ir įgyvendinimą, nustato tinkamus dalyvavimo mechanizmus ir įtraukia 

pilietinės visuomenės atstovus, ypač moteris ir jaunimą, siekdama užtikrinti, kad į jų 

poreikius būtų atsižvelgiama. 

5.3 Pilietinė visuomenė ir nevyriausybinės organizacijos, bendradarbiaudamos su valstybės ir 

savivaldybių institucijomis ir partneriais: 

5.3.1 dalyvauja urbanistinio ir teritorijų planavimo procese, įgyvendinant ir stebint urbanizuotų ir 

urbanizuojamų teritorijų planus. 

5.3.2 Padeda vietos valdžios institucijoms nustatyti poreikius ir prioritetus bei, kai įmanoma, 

naudojasi savo teise konsultuotis pagal galiojančias teisines sistemas ir tarptautinius 

susitarimus. 

5.3.3 Prisideda prie gyventojų sutelkimo ir atstovavimo viešosiose konsultacijose dėl urbanizuotų 

ir urbanizuojamų teritorijų planavimo, ypač neturtingiesiems ir pažeidžiamiems visų 

amžiaus grupių bei lyčių atstovams, siekiant skatinti teisingą urbanistinį vystymąsi, skatinti 

taikius socialinius santykius ir teikti pirmenybę infrastruktūros ir paslaugų plėtrai mažiausiai 

išsivysčiusiose teritorijose. 

5.3.4 Sudaro sąlygas visiems visuomenės sektoriams, ypač neturtingiems ir pažeidžiamiems 

visų amžiaus grupių ir lyčių atstovams, dalyvauti bendruomenių forumuose ir 

bendruomenės planavimo iniciatyvose bei bendradarbiauti su vietos valdžios institucijomis 

kaimynystės gerinimo programose. 

5.3.5 Didina visuomenės informuotumą ir sutelkia viešąją nuomonę, siekdamos užkirsti kelią 

neteisėtam ir spekuliaciniam urbanistiniam vystymuisi, ypač tokiam, kuris gali kelti grėsmę 

gamtinei aplinkai arba išstumti mažas pajamas gaunančias ir pažeidžiamas grupes. 

5.3.6 Padeda užtikrinti teritorijų planavimo dokumentų ilgalaikių tikslų tęstinumą net politinių 

pokyčių ar trumpalaikių kliūčių metu. 
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5.4 Profesionalai ir juos vienijančios organizacijos bendradarbiaudamos su valstybės ir 

savivaldybių institucijomis ir partneriais: 

5.4.1 fasilituoja urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų planavimo procesus, prisideda savo 

žiniomis ir patirtimi visuose pasirengimo bei atnaujinimo etapuose bei sutelkia interesų 

grupes, kurių nuomonę svarbu išgirsti. 

5.4.2 Aktyviai dalyvauja skatindamos įtraukomis ir teisingumu grįstą (angl. „Equitable“) 

vystymąsi, kurį užtikrina ne tik platus visuomenės dalyvavimas planuojant, bet ir planavimo 

priemonių, tokių kaip planai, projektai, reglamentai, įstatai ir taisyklės, turinys. 

5.4.3 Prisideda prie moksliniais tyrimais pagrįstų žinių apie urbanizuotų teritorijų planavimo 

plėtojimo ir organizuoja seminarus bei konsultacinius forumus, siekiant didinti visuomenės 

informuotumą. 

5.4.4 Bendradarbiauja su mokymosi ir mokymo institucijomis, peržiūrėdamos ir kurdamos 

universitetines ir profesines mokymo bei kvalifikacijos kėlimo programas, susijusias su 

Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų planavimu, kuriose integruotos Lietuvos 

urbanistinės politikos kryptys, Tarptautinių miestų ir teritorijų planavimo gairės, Naujosios 

miestų ir ES miestų darbotvarkės ir Darnaus vystymosi darbotvarkės tikslai, uždaviniai ir 

priemonės jiems pasiekti. 

 

5.5 Akademinė bendruomenė, bendradarbiaudama su valstybės ir savivaldybių institucijomis  ir 

partneriais: 

5.5.1 kuria ir tobulina studijų programas, rengiant kvalifikacijos tobulinimo programas, susijusias 

su urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų planavimu, kuriose integruotos Lietuvos 

urbanistinės politikos kryptys, Tarptautinių miestų ir teritorijų planavimo gairės, Naujosios 

miestų ir ES miestų darbotvarkės ir Darnaus vystymosi darbotvarkės tikslai, uždaviniai ir 

priemonės jiems pasiekti. 

5.5.2 Diegia tarpdisciplininį požiūrį į tvarų vystymąsi visose studijų srityse, diegdama sisteminį 

mąstymą bei skatindama inovacijas.  

5.5.3 Dalyvauja tarptautinėje mokslinėje veikloje ir taiko tarptautinę patirtį akademinėje veikloje 

bei šviesdama valstybines institucijas, vietos savivaldas, profesionalus ir nevyriausybines 

organizacijas bei kitus partnerius tvaraus vystymosi klausimais. 
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Įgyvendinimas ir stebėsena 

6. Tvaraus urbanizuotų teritorijų vystymosi stebėjimas ir vertinimas 
 

Lietuvos Respublikos bendrojo plano esamos būklės analizė identifikavo pagrindines problemines sritis, o 

surinkti duomenys tapo pagrindu naujojo bendrojo plano koncepcijos rengimui. Šalies fizinių rodiklių 

stebėsena padeda suprasti, kokius iššūkius šiandien šalies urbanistinė struktūra patiria ir su kokiomis 

kasdienėmis problemomis urbanizuotos teritorijos susiduria. Kita vertus, teritorijų planavimo dokumentai 

sprendžia lokalius iššūkius, o sprendiniai liečia tik vietovės kontekstą. Siekiant susidaryti bendrą 

supratimą, koks planuojamas ateities šalies urbanizuotų teritorijų vystymas, reikalingas supratimas, 

kokiomis kertinėmis vertybėmis vadovaujamasi, kokių tikslų siekiama ir kokią erdvinę išraišką teritorijos 

turės šiuos planus iš dalies ar visiškai įgyvendinus.  

Siūloma atlikti urbanizuotų teritorijų planavimo dokumentų stebėseną, įvertinti sprendinius, vadovaujantis 

tarptautinių organizacijų siūlomais rodikliais.  

Siūloma kurti teritorijų planavimo dokumentų tvarumo matavimo klausimyną, vadovaujantis Jungtinių 

Tautų miestų ir teritorijų planavimo vadovo rekomendacijomis ir LUP kryptimis. 

Klausimyno rezultatai turėtų būti viešai prieinami, aptariami su suinteresuotomis šalimis, identifikuojant 

problemines sritis, kurias svarbu spręsti bendromis jėgomis, ar geruosius pasiekimus, kurie įkvėptų. 

Nuolatinis teritorijų planavimo dokumentų ir įgyvendinimo stebėsena yra svarbus užtikrinant bendrą 

tvaraus vystymosi suvokimą, padedant valstybės ir savivaldybių institucijoms identifikuoti sritis, kur turi 

būti sutelkiami ištekliai ir mokantis vieniems iš kitų.  
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7. Įtrauktimi grįstas sprendimų priėmimų procesas 
 

Lietuvos urbanistinė politika išryškina įtraukties svarbą urbanistiniam vystymuisi. Sėkmingam LUP 

įgyvendinimui būtinas atvirumas ir suinteresuotų šalių bei bendruomenių įtrauktis. Įtraukimo metodai 

reikalauja nuolat kurti ir palaikyti suburtą bendruomenę. Ši sutelkta bendruomenė turi turėti galimybę 

dalyvauti sutelktame vystymo procese, politikos ir programų, skirtų visuomenei svarbiems klausimams 

kelti ir spręsti (Quick and Feldman, 2011). 

Privaloma užtikrinti, jog įtraukties mechanizmai, įtraukties metu priimti sprendimai būtų realiai įtraukiami į 

skirtingas politinius dokumentus, planus ir projektus, įstatymų projektus. 

Taip pat labai svarbu pabrėžti, jog dažnai interesų grupės ar plačioji visuomenė neturi įgūdžių reaguoti į 

teritorijų planavimo dokumentus, techninius brėžinius, strategijų išklotines ir kitą informaciją, kurią suprasti 

reikalingas specialus išsilavinimas. Dėl to jie gali susilaikyti nuo nuomonės reiškimo apie dalykus, kurių, jų 

manymu, jie nesupranta, arba informaciją iš karto priimti priešiškai. Dėl to, viena vertus, įtraukčiai būtina 

užtikrinti, jog informacija, kuri pateikiama interesų grupėms ar visuomenei būtų kuriama jiems suprantama 

kalba, keliami gerai apgalvoti klausimai. Esant poreikiui prieš keliant aktualius klausimus svarbu suteikti 

žinių apie diskutuojamą dalyką, kad įtraukties grupės skirtingų sričių atstovai žaistų panašiomis žaidimo 

taisyklėmis kaip profesionalai. Kita vertus, svarbu užtikrinti bendrą žinių apie tvarų vystymąsi skleidimą 

visuomenei ir profesionalams, profesionalų švietimą dirbant su įtraukties grupėmis. 

Urbanistinės politikos įgyvendinimo įtraukties procesams būtinas: 

● nuoseklumas. 

● Grįžtamasis ryšys. 

● Pagarba laikui ir žinioms. 

● Suprantama pateikimo forma. 

● Bazinių žinių suteikimas. 

● Skaidrumas. 

 

Lietuvos urbanistinės politikos įgyvendinimo sėkmė priklauso nuo nuosekliai įgyvendinamos įtraukties ir 

komunikacijos strategijos, kurią siūloma įgyvendinti per keturias temas:  

7.1 informavimas – plačioji visuomenė ir partneriai yra informuojami apie vykstančius procesus, 

pateikiant informaciją ne tik apie priimtus sprendimus, bet ir informuojant apie galimybes įsitraukti į 

sprendimų priėmimą. 

Siūlomos priemonės: 

● sklaida interneto svetainėje. 
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● Sklaida spaudoje (darnaus vystymosi žurnalas, užsakomosios radijo laidos ir kt.). 

● Sklaida socialinėse platformose. 

● Ekspozicijos. 

● Socialinių partnerių susitikimai. 

● Naujienlaiškiai elektroniniu paštu. 

● forumai ir konferencijos 

 

7.2 Įkvėpimas kaip priemonė diskutuoti ir išbandyti galimus problemų sprendimo būdus, naujus 

planavimo ar įtraukties metodus per eksperimentavimą, temines diskusijas, patirties tarp skirtingų 

partnerių dalijimąsi. 

Siūlomos priemonės: 

● diskusijos plačiojoje visuomenėje. 

● Pilotiniai projektai. 

● Ryšys su vykstančiomis iniciatyvomis. 

● Urbanistinis forumas kaip priemonė dalytis patirtimi ir spręsti aktualius klausimus. 

7.3 Dalyvavimas gali būti naudojamas kaip priemonė įgalinti partnerius prisidėti prie procesų kūrimo ir 

sprendimų priėmimo.  
Siūlomos priemonės: 

● kūrybiška įtrauktis. 

● Įtraukimas į partnerysčių grupes. 

● LUP ambasadoriai.  

● Idėjų / žinių bankai. 

● Socialinių partnerių pusryčiai. 

● Sutelkta kūryba (angl. „co-creation“). 

● Savivaldybių vyriausiųjų architektų suvažiavimai. 

 

7.4 Visuotinių gebėjimų ugdymas – skirtas kelti visuotines žinias apie tvarų vystymąsi, poveikį 

klimato kaitai mažinimą ir urbanizuotų teritorijų prisitaikymą pokyčiams, kas leis plačiajai 

visuomenei ir partneriams aktyviau dalyvauti diskusijose, siūlyti informuotus sprendimus.  

● Šviesti tvaraus vystymosi tema (partnerysčių potemėmis). 

● Dalijimasis patirtimi. 

● Tyrimai. 

● Tiesioginis žinių dalijimasis (angl. „Peer-to-peer“) tarp savivaldybės, valstybės įstaigų, 

profesionalų ir nevyriausybinių organizacijų bei akademinės bendruomenės. 
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8. Partnerystės 
 

Siūloma kurti savanorišku įsitraukimu grįstas partnerystes tarp valstybės, savivaldybių, verslo atstovų, 

profesinių asociacijų ir nevyriausybinių organizacijų bei akademinės bendruomenės atstovų. Šios 

partnerystės dirba su konkrečiais urbanistiniais iššūkiais. Partnerysčių tikslas – bendradarbiauti, siūlant 

sprendimus konkrečia tema, dalytis patirtimi, rinkti informaciją, inicijuoti pilotinius projektus.  

Partnerysčių temos atitinka urbanistinėje politikoje identifikuotus urbanistinius iššūkius ir LRBP esamos 

būklės analizėje identifikuotas problemas.  

Galimos partnerysčių temos:  

● būstas. 

● Sveika aplinka. 

● Darnus judumas. 

● Kokybiškos viešosios erdvės. 

● Miestietiškų teritorijų ryšių stiprinimas. 

● Inovacijų taikymas miesto valdyme ir vystymo stebėsenoje. 

● Urbanizuotų teritorijų regeneracija. 

● Įtrauktis ir atvirumas teritorijų planavime ir vystyme. 

● Pasiruošimas naujajai ekonomikai. 

● Poveikio klimato kaitai mažinimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos.  

● Novatoriški ir atsakingi viešieji pirkimai. 

● Tvarus teritorijų traukimasis. 

 

Partnerysčių tikslas: operatyviai reaguoti į specifinius urbanizuotų teritorijų iššūkius, dalytis patirtimi, kelti 

kvalifikaciją, teikti informuotus ir išdiskutuotus pasiūlymus urbanistinės politikos ar įstatymų koregavimui.  

Teminėms partnerystėms reikalinga lyderiaujanti šalis: savivalda, profesionalų bendruomenė ar kiti 

partneriai, kuriems tema aktuali. Partnerystės grupei padeda moderatoriai, kurie renka aktualią 

informaciją, ieško gerųjų praktikų, iš kurių galima mokytis, esant poreikiui kviečia tarptautinius ekspertus.  

9. Gebėjimų ugdymas 
Lietuvos urbanistinės politikos įgyvendinimui svarbus gebėjimų ugdymas tiek valstybės institucijoms, tiek 

savivaldai, tiek profesionalams ir nevyriausybinėms institucijoms, tiek akademinei bendruomenei. 

Gebėjimų ugdymas reikalingas: 

● organizaciniams ir administraciniams gebėjimams, siekiant įtraukaus ir tvaraus urbanizuotų ir 

urbanizuojamų teritorijų valdymo; 
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● diegiant naujus planavimo metodus ir taikant informacines technologijas; 

● užtikrinti tarpsektorinį priežastinių ryšių supratimą. 

 

Gebėjimams ugdyti galima išnaudoti jau esamas mokymo priemones: kvalifikacijos kėlimo kursus, 

aukštųjų mokyklų profesinio tobulinimo programas, nevyriausybinių organizacijų organizuojamus 

seminarus ir mokymus.  
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	5.5 Akademinė bendruomenė, bendradarbiaudama su valstybės ir savivaldybių institucijomis  ir partneriais:
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