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3Tik Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą kvartalinė renova-

cija Lietuvoje įgavo didesnę reikšmę miesto planavimo ir 
plėtros kontekste. Strategiškas kvartalo atnaujinimo pla-

navimas yra vienas iš kriterijų gauti finansines subsidijas 
iš nacionalinių ir Europos Sąjungos programų, tačiau tokio 
pobūdžio dokumentai vis dar yra retai ruošiami ne tik Lietu-

voje, bet ir kitose vidurio bei rytų Europos šalyse. 

2016 metų birželio mėn. Lietuvos vyriausybė paskelbė 
,,Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programų ren-

gimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašą”, kuriuo skatinama 
skirti didesnį dėmesį integruotam požiūriui į miesto plėtrą 
ir jo pertvarkymą. Nacionalinių ir EU fondų lėšų paskirs-

tymas priklauso nuo šių integruotų kvartalo atnaujinimo 
nuostatų. Savivaldybės raginamos planuoti integruotas 
energinį efektyvumą didinančias priemones miesto te-

ritorijoms ir ateityje įdarbinti atitinkamus darbuotojus 
(vadinamuosius „programų vadovus“). Už tai atsakingos 
Lietuvos Aplinkos ministerija, Būsto energijos taupymo 
agentūra (BETA) bei Viešųjų investicijų plėtros agentūra 
(VIPA) yra pasirengusios padėti Lietuvos savivaldybėms 
suteikiant reikalingą informaciją ir pagalbą siekiant pa-

rengti ir įgyvendinti paruoštas kvartalinės renovacijos 
koncepcijas, tačiau žinių ir patirties trūkumas šioje srityje 
neleidžia šiam procesui įsibegėti.

Būtent šiame etape buvo pradėtas įgyvendinti pro-

jektas ,,Savivaldybių darbuotojų mokymai apie kvartalų 
energinio efektyvumo didinimo projektų rengimą”, sieki-
antis įgyvendinti Vyriausybės nubrėžtus tikslus. Šis pro-

jektas padėjo sukurti ir sustiprinti pajėgumus atsakin-

gose institucijose, taip pat ir kitose institucijose tokiose 
kaip Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) ir ypatingai 
pačiose savivaldybėse, kuriuose dirba specialistai, atsa-

kingi už miesto planavimą ir jo atnaujinimą. Šis projektas 
buvo skirtas užpildyti spragą tarp Lietuvos vyriausybės 
išleistų rekomendacijų ir savivaldybės darbuotojų kvali-
fikacijos.

Lietuvos Aplinkos ministerija, šalia kompetencijos 
svarbiomis temomis, kaip būstas, energinis efektyvumas 
ir miesto planavimas yra taip pat ir politinis projekto part-
neris. Tvarumas yra vienas pagrindinių principų Lietuvos 
institucijų nuostatuose. Tai taip pat ir vienas iš pagrindinių 
ramščių Lietuvos ir Vokietijos dvišaliame bendradarbiavi-
me stiprinant gebėjimus ir formuojant politiką dėl efekty-

vaus energijos vartojimo miesto plėtroje.

An integrated approach in urban planning and urban rede-

velopment has gained in importance in Lithuania since the 
country joined the European Union. Providing integrated 
concepts is increasingly required when applying for natio-

nal or EU subsidies. So far, however, integrated approaches 
are rare in Lithuania and other Middle and Eastern Euro-

pean countries.

In June 2016, the Lithuanian government waived recom-

mendations on „Energy Efficient Renewal of Urban Areas”, thus 
rendering higher priority to integrated approaches in urban (re)
development. Allocations of the scarce funds from state budgets 
and of EU funds depend on such integrated provisions. Muni-
cipalities are called on to develop integrated energy efficiency 
concepts for urban areas and employ respective staff (so-called 
‚programme managers‘) in the future. The responsible Lithuanian 
Ministry for the Environment and the two assigned agencies, the 
Housing Energy Efficiency Agency (BETA) and the Lithuanian In-

vestment and Development Agency (VIPA) are just about to start 
actions, seeking support for providing qualification and guidance 
to the cities and municipalities in Lithuania. The latter hardly have 
any experience in developing urban energy efficiency concepts 
or concepts for integrated urban redevelopment.

This is where the project ,,Training for Urban Develo-

pers“ came in, aiming at contributing to realising the govern-

ment‘s objectives; it helped build and strengthen capacities 
at the responsible authorities, at other stakeholders like the 
Association of Lithuanian Cities and Municipalities (LSA) and 
especially in the municipalities themselves with regard to 
the Managers for Urban Redevelopment they are to put in 
place. Thus, the project directly addressed the government‘s 
challenge to put the above-mentioned recommendations 
into practice and start closing the gap regarding trained staff 
in the municipalities sustainably.

The Ministry for the Environment of Lithuania, responsible 
among other topics for housing, energy efficiency and urban 
(re)development, was the political partner in the project. 
Sustainability is one of the main principles in and high on the 
country‘s political agenda. It is also basis and cause for the bi-
lateral cooperation with the German Ministry for the Environ-

ment (BMU) on strengthening capacities and on policymaking 
regarding energy-efficient urban (re)development.

The project “Training of the Managers for Urban Develop-

ment” started in October 2017 with the support of the European 
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4 ,,Savivaldybių darbuotojų mokymai apie kvartalų energi-
nio efektyvumo didinimo projektų rengimą” remiami Vokieti-

jos aplinkos, gamtos apsaugos ir atominio saugumo ministeri-
jos įsteigtos Europos klimato iniciatyvos (EUKI), prasidėjo 2017 
m. spalio mėn. Projektas nubrėžė tikslą apmokyti trečdalį iš 
60 Lietuvos savivaldybių. Mokymai suteikė gaires ir pagalbą 
ruošiant integruotos kvartalinės renovacijos koncepcijas, at-
sižvelgiant į konkrečių savivaldybių problemas. Neseniai Lie-

tuvos vyriausybės numatytas tikslas skirti daugiau dėmesio 
integruotam požiūriui į energetiškai efektyvaus kvartalo 
atnaujinimą tapo vienu iš pagrindinių projekto tikslų. 

Kartu su partneriais Lietuvoje Būsto energijos taupymo 
agentūra (BETA) ir Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA), buvo 
pradėti organizuoti projekto informaciniai renginiai 2018 metų 
pradžioje. Iš 60 Lietuvos savivaldybių dalyvauti mokymuose 
buvo atrinktos 20. Šių savivaldybių specialistai, tarp kurių re-

novacijos administratoriai, architektai ir kiti profesionalai, lankė 
mokymus nuo 2018 m. kovo mėn. iki 2019 m. spalio mėn. Vo-

kietijos miesto planauotojų biuras insar consult buvo atsakingi 
už mokymų programos kūrimą ir dalyvių konsultavimą.

Climate Initiative (EUKI) of the Federal Ministry for Environ-

ment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU). The 
project set out to reach one third of the 60 municipalities 
in Lithuania to start with. The training provided guidance 
and assistance to participants in drafting urban redevelop-

ment concepts regarding their respective municipalities. 
This way, the action contributed to realising the focus on an 
integrated approach in energy-efficient urban redevelop-

ment recently settled by Lithuania‘s government.

Together with the Lithuanian partners Housing Ener-
gy Efficiency Agency (BETA) and Association of Lithuanian 
Authorities (LSA), the project kicked of with a short series 
of informational public events in early 2018. Out of the 
60 municipalities in Lithuania, 20 were selected to parti-

cipate in the training following a call for applications. Ex-

perts in these municipalities, among them refurbishment 
managers, architects and other professions, attended the 
training from March 2018 until October 2019. The Urban 
Planning office insar consult from Germany was in charge 
for developing and guiding the training programme. 
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5Mokymai oficialiai baigiasi baigiamąja konferencija 2020 
m. sausio mėn. Renginys skirtas dar kartą aptarti ir pabrėžti 
svarbiausius miesto planavimo aspektus, priemones ir pro-

blemas bei stengiasi informuoti apie būsimus veiksmus ir 
tęsti integruotą miesto plėtros projektų įgyvendinimą kvar-
talo lygmenyje.

Savivaldybės, BETA ir LSA turi galimybė ir toliau naudo-

tis mokymų medžiaga, parengta įgyvendinant projektą ir 
pritaikyti ją būsimiems seminarams ir konsultacijoms. 

Mokymus sudarė šios temos:
1. Įžanga 
2. Metodologija: miesto analizė, duomenų rinkimas ir ver-

tinimas
3. Koncepcijos: projektai ir priemonės
4. Miesto valdymas 
5. Energetiškai efektyvus pastatai
6. Dalyvių įtraukimas
7. Viešosios erdvės ir istorinių miesto teritorijų atnaujini-

mas
8. Tvarus transportas – planavimas ir valdymas
#  Kolokviumas
# Dvi institucinės kelionės į Vokietiją:

a) Miesto plėtra: Daugiabučiai ir nauji pastatai
b) Senamiesčio plėtra, esamų pastatų atnaujinimas

Mokymų metu kiekviena savivaldybė parengė ir toliau 
plėtojo savo pasirinkto kvartalo viziją, tikslus, priemones ir 
projektus. Šie pristatymai vieno lapo formate buvo pristaty-

ti ir aptarti su seminaro dėstytojais ir ekspertais kolokviumo 
metu, o galutinės jų versijos pateikiamos šiame leidinyje.

Profesinių mokymo tikslas - padėti praktiškai sutelkti 
dėmesį į efektyvaus energijos vartojimo miestų pertvarky-

mo integruotą požiūrį - tikslą, kurį neseniai nustatė Lietu-

vos vyriausybė – pradedant dabartinių savivaldybių kvalifi-

kacijos gebėjimų stiprinimu ir kvalifikacijos kėlimu. Tęsti ir 
plėsti mokymą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis norint 
skatinti integruotą miesto plėtrą yra nepaprastai svarbu. 
Mes tikimės, kad mokymo metu parengtos koncepcijos bus 
įgyvendintos, o taip pat ir pritaikytos kitose savivaldybėse.

The training officially closes at the final project con-

ference in January 2020. The event serves to discuss and 
emphasise once more the major aspects, measures and 
issues in urban (re)development and strives to inform futu-

re actions and the continuation of  integrated (re)develop-

ment concepts and projects at neighbourhood level.

The curriculum for the vocational training developed as 
part of the project is available for municipalities, BETA and 
LSA to be used for future training actions. 

The training included the following contents: 
1. Introduction and overall approach
2. Methodology: Urban Analysis, Data collection and Eva-

luation
3. Concepts: projects and measures 
4. Urban Management
5. Energy-efficient Buildings
6. Participation
7. Public spaces and renewal of historical urban areas 
8. Sustainable Mobility – Planning and Management
# Colloquium
# Two Study tours to Germany:

a) Urban Development: Multi-Family and New Buildings
b) Urban Redevelopment of Old Towns, urban de-

velopment of the existing building stock

In the course of the training, each municipality drafted and 
further developed a one-page presentation of their vision, 
goals, measures and projects to show the integrated approach 
and concept for redevelopment and refurbishment of the ur-
ban area they selected to work on during the project. These 
concepts were discussed with the seminar lecturers and ex-

perts and their final versions are compiled in this publication. 

The vocational training strived at contributing to putting 
the focus on an integrated approach in energy-efficient ur-
ban redevelopment – a goal recently settled by Lithuania‘s 
government – into practice, starting to close the current gap 
regarding qualified staff in the municipalities and strengthe-

ning local capacities. Continuing and spreading the training 
with further Lithuanian municipalities is crucial to release 
the potential integrated urban development has to change 
and shape cities and neighbourhoods for the benefit of re-

sidents, economy and the environment. We are looking for-
ward to seeing the concepts developed during the training 
be implemented and possibly multiplied in other areas.
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1. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 

Ministry of Environment of the Republic of Lithuania
We need integrated neighbourhood development in Lithuania 
from the perspective of the Ministry of Environment of the Re-
public of Lithuania, because...

According to the Ministry of Environment of the Republic 
of Lithuania, segmental (rather than integrated renovation, 
which is often perceived only as efficient use of energy and 
financial gain), does not produce an attractive outcome like 
a higher quality of life and the environment. Complex eva-

luation of and dedicated actions in the segments affecting 
energy efficiency of a neighbourhood – land use, density, 
building arrangements, living intensity, infrastructure, traf-
fic, and open spaces – require  developing and using plan-

ning documents in which all above-mentioned segments 
can be evaluated along with their interrelations and syner-
gies, e.g. complex territory planning documents on  neig-

hbourhood level.

The Project „Capacity building of neighbourhood managers“ 
proved, that it is possible to ...

According to the Ministry of Environment of the Republic 
of Lithuania, Lithuanian municipalities had insufficient 
competence and would usually limit measures to those 
supported or prescribed by the respective legislation, that 
is, renovating buildings, updating utility and social infras-

tructures. We believe that the municipalities participating 
in the seminars on integrated urban area development and 
were introduced to practical, hands-on examples are now 
in the position to different directions for their concepts. 
These integrated concepts will help to increase energy 
efficiency and reduce greenhouse gas emissions, e.g. by 
improving public transport attractiveness and accessibili-
ty, developing bicycle lanes, increasing population densi-
ty, and adapting the neighbourhood to meet the needs of 
residents. They will be able to receive all the services they 
require without having to leave the neighbourhood, thus 
reducing traffic and the use of fuel, etc. Other exemplary 
measures are possible as well, e.g. decentralising the neig-

hbourhood‘s utility networks and thus reducing energy 
losses.

Kompleksinis kvartalo atnaujinimo planavimas yra svarbu, 
nes....

 
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos požiūriu, sekt-
oriškai, o ne kompleksiškai, vykstanti renovacija (supranta-

ma tik kaip energinis efektyvumas ir finansinė nauda) ne-

sukuria patrauklaus produkto – geresnės gyvenimo ir mus 
supančios aplinkos kokybės. Kompleksinis kvartalo energinį 
efektyvumą įtakojančių sektorių (žemės naudojimas, tan-

kis, pastatų išdėstymas, intensyvumas, infrastruktūra, judu-

mas bei atviros erdvės) vertinimas ir optimalus pritaikymas 
galimas tik pagal planavimo dokumentus, kuriuose būtų 
vertinami visi aukščiau nurodyti sektoriai ir jų sąveikos, pvz. 
vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo doku-

mentus.

Projektas ,,Savivaldybių darbuotojų mokymai apie kvartalų en-
erginio efektyvumo didinimo projektų rengimą” parodė, kad...

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos požiūriu 
Savivaldybės Lietuvoje, kol kas neturėjo pakankamai kom-

petencijos ir dažniausiai nustatydavo tik tas priemones, 
kurios yra numatytos teisės aktais – pastatų atnaujini-
mas, inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas, socialinės 
infrastruktūros atnaujinimas. Manome, kad savivaldybės, 
dalyvavusios seminaruose ir ypač susipažinusios su realiais 
pavyzdžiais,  savo programose gali nustatyti ir kitas kryptis, 
kurios taip pat padėtų sutaupyti energijos ir mažinti klima-

to kaitą sukeliančių dujų išmetimą – pvz. viešojo transporto 
prieigos gerinimas, dviračių takų plėtra, gyventojų tank-

umo didinimas arba kvartalo pritaikymas pagal gyventojų 
poreikius, tokiu būdu suteikiant galimybę gyventojams 
neišvažiuojant iš kvartalo gauti visas reikalingas paslaugas 
kvartale, taip būtų taupomas kuras ir kt. Galimos ir kitos 
pavyzdinės alternatyvos, pavyzdžiui kvartalo decentralizaci-
ja nuo inžinerinių tinklų, taip mažinant energijos nuostolius 
inžineriniuose tinkluose.
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2. Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) 
Housing Energy Efficiency Agency (BETA)

We need integrated neighbourhood development in Lithuania 
from the perspective of BETA, because...

Lithuania‘s practice of recent years in implementing the 
national Renovation (modernisation) Programme for Mul-
ti-family apartment buildings has shown that individual 
buildings (both residential and public) tend to not be reno-

vated fully, as long as renovation programmes do not ad-

dress the neighbourhood level  or complexes of neighbou-

ring buildings. Unless integrated, holistic energy efficiency 
measures are chosen and applied, it will be difficult to sig-

nificantly increase energy efficiency at both, the municipal 
and national level.

Therefore, it will be necessary to gradually move to-

wards the implementation of integrated energy efficiency 
concepts and programmes, that is, to move away from the 
refurbishment of individual buildings to integrated energy 
efficiency measures targeting the entire area, including 
upgrading of  heat generation and supply infrastructures, 
street lighting networks, engineering infrastructure, etc.

In addition, integrated redevelopment of neighbour-
hood areas  does not only includeenergy-saving measures, 
but also contributes to environmental restoration. Accor-
ding to a public opinion poll,  the majorityconsiders it im-

portant that not only the building but also the environment 
surrounding provide high quality. This reassuresus that we 
are heading in the right direction when moving from re-

novating individual apartment buildings to redeveloping 
neighbourhoods in an integrated way.

The Project „Capacity building of neighbourhood managers“ 
proved, that it is possible to ...

The municipalities in Lithuania are ready for implementing 
the new renovation approach for residential building.Their 
experiences and further acquired competences allow for 
effectively developing integrated and holistic renovation 
projects. Cooperation with and between municipalities has 
proven its relevance and value and most municipalities in-

volved in the project have now developed and started im-

plementing integrated Energy efficiency concepts on neig-

hbourhood level. 

Kompleksinis kvartalo atnaujinimo planavimas yra svarbu, 
nes...

Pastarųjų metų Lietuvos patirtis, įgyvendinant Daugiabučių 
namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, parodė, 
kad kol bus atnaujinami pavieniai (tiek daugiabučiai, tiek 
viešieji) pastatai, kol renovacijos programos neapims 
kvartalų ar pastatų grupių, kol nebus tinkamai parenka-

mos ir įgyvendinamos kompleksinės energinio efektyvumo 
priemonės, sunku tikėtis ženklesnio energinio efektyvumo 
atskiros savivaldybės, o tuo labiau valstybės mastu.

Todėl reikia palaipsniui pereiti prie kompleksinių ener-
ginio efektyvumo didinimo programų įgyvendinimo, t.y. 
nuo pavienių pastatų atnaujinimo pereiti prie kompleksinių 
energinio efektyvumo didinimo priemonių, siekiant atnau-

jinti šilumos gamybos ir tiekimo sektorių, gatvių apšvietimo 
tinklus, inžinerinę infrastruktūrą ir kt. 

Be to, kompleksinis kvartalo atnaujinimas apima ne tik 
energiją taupančias priemones, bet ir aplinkos sutvarkymą. 
Kaip parodė atliktas visuomenės nuomonės tyrimas 
didžiajai daliai šalies gyventojų svarbi ne tik gyvenamo-

jo būsto kokybė, o ir jų namą supanti aplinka. Tai mums 
yra akivaizdus patvirtinimas, jog judame teisinga krypti-

mi nuo pavienių daugiabučių atnaujinimo pereidami prie 
kompleksinės renovacijos.

Projektas ,,Savivaldybių darbuotojų mokymai apie kvartalų en-
erginio efektyvumo didinimo projektų rengimą” parodė, kad...

Šalies savivaldybės yra pasirengusios įgyvendinant naująjį 
daugiabučių namų atnaujinimo modelį, jų sukaupta pa-

tirtis ir įgytos kompetencijos leidžia efektyviai vystyti 
kompleksinės renovacijos projektus. Bendradarbiavimo su 
savivalda modelis pasiteisino ir didžioji dalis savivaldybių 
jau yra parengusios ir pradėjusios įgyvendinti Kvartalų en-

erginio efektyvumo didinimo programas.
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11We need integrated neighbourhood development in Lithuania 
from the perspective of VIPA, because...

For VIPA, integrated urban and neighbourhood  develop-

ment concepts allows municipalities to evaluate their ex-

pectations and realistically prioritize as well as manage the 
financing of public infrastructure. We hope that, following 
the training and by considering best practice examples and 
competencies from Germany, municipalities will begin to 
more clearly group the portfolios of municipal public infras-

tructure and projects of public interest needing financing.

The Project „Capacity building of neighbourhood managers“ 
proved, that it is possible to ...

It is necessary to provide financing to municipalities in Lit-
huania in the areas where funds from the financial market 
are insufficient or provided at unfavourable terms. It is cle-

ar that as EU support diminishes, municipalities must le-

arn to move from subsidy and grant models to other forms 
of project financing. Therefore, it is necessary to look for 
opportunities to create the required financial mechanisms 
and ensure non-cyclical and stable financing of projects.

Kompleksinis kvartalo atnaujinimo planavimas yra svarbu, 
nes...

VIPA požiūriu toks kompleksinis kvartalo planavimas pa-

deda savivaldybėms įsivertinti savo lūkesčius bei realiai 
sudėlioti valdomos viešosios infrastuktūros finansavimo 
prioritetus. Tikimės, kad po šių mokymų savivaldybės,  
pasinaudojusios Vokietijos gerosios praktikos pavyzdžiais 
bei kompetencijomis, aiškiau pradės grupuoti reikiamos 
savivaldybėse finansuoti viešosios infrastruktūros ir viešojo 
intereso projektų portfelius.

 Projektas ,,Savivaldybių darbuotojų mokymai apie kvartalų en-
erginio efektyvumo didinimo projektų rengimą” parodė, kad...

Lietuvoje savivaldybėms yra būtina teikti finansavimą tose 
srityse, kuriose rinkos finansavimas nėra pakankamas arba 
yra teikiamas neoptimaliomis sąlygomis. Akivaizdu, kad 
mažėjant ES paramai savivaldybės turi pradėti mokytis pe-

reiti nuo subsidijų ir dotacijų modelių prie kitokių projektų 
finansavimo formų. Todėl privalu ieškoti galimybių sukurti 
reikiamus finansinius mechanizmus, padėsiančius užtikrinti 
neciklinį ir tvarų tokių projektų finansavimą.

3.  Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) 
 Public Investment Development Agency (VIPA)
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12 Kompleksinis kvartalo atnaujinimo planavimas yra svarbu, 
nes...

… kvartalai yra kompleksiniai vienetai, kuriuos sudaro ne 
tik pastatai, gatvės ir atviros erdvės. Be fizinių elementų 
svarbus veiksnys yra ir gyventojai su jų kasdieniais įpročiais. 
Mieso planuotojai ir administratoriai kompleksinio kvartalo 
atnaujinimo kontekste turi gebėti pastebėti ir suprasti visus 
planavimo ir sprendimų priėmimo procesus. Integruotos 
koncepcijos taip pat gali padėti įvertinti skirtingus aspektus, 
kurie lieka neapgalvoti planuojant pavienius miesto atnau-

jinimo žingsnius. Tokios koncepcijos rengimas turėtų būti 
tik viena dalis plano pasiekti energinio efektyvumo tikslus. 
Ilgalaikės strategijos kūrimas, kuri apima įvairialypias veik-

las, yra kitas svarbus žingsnis minėtams tikslams pasiekti. 
Kadangi miesto planavimo strategijų kūrimas reikalauja 
didelių laiko sąnaudų, integruotos koncepcijos gali padėti 
miestams priimti greitesnius sprendimus ir pasirinkti veik-

los prioritetus, kurie yra reikalingi pasiekti nubrėžtus tikslus 
ir judėti į priekį link bendrosios vizijos įgyvendinimo, net jei 
ne visos šios koncepcijos priemonės yra įgyvendinamos.

Projektas ,,Savivaldybių darbuotojų mokymai apie kvartalų en-
erginio efektyvumo didinimo projektų rengimą” parodė, kad...

… sukurti įkvepiančią lygiarangių (peer to peer) mokymosi 
aplinką, kurioje atsakingi asmenys reguliariai renkasi dis-

kutuoti, apsikeisti įžvalgomis ir patirtimis. Per 18 mėnesių 
mokymų dalyviai turėjo progą ne tik nagrinėti savo miestą 
iš skirtingų perspektyvų. Neformalus lygiarangių tinklas su-

kuria neįkainojamąją galimybę keistis žiniomis ir patirtimis 
panašiomis planavimo ir įgyvendinimo temomis. Projektas 
taip pat parodė, jog be valstybinių institucijų išsikišimo į 
projektų inicijacimą ir koordinacimą konkretūs tiksliai bus 
sunkiai įgyvendinami. Lietuvos Aplinkos ministerija, BETA 
ir dauguma projekte dalyvaujančių miestų merų pripažino 
šių mokymų reikšmę ir vertę, kas lėmė puiku projekto 
rezultatų pasiekimą. Seminarai taip pat parodė, jog kaip ir 
bet kokiame kitame renginyje, aktyvus dalyvių įsitraukimas 
betapriškai svarbus mokymams tapti įdomiems ir naudin-

giems. Mes norėtume padėkoti savo seminarų dalyviams 
už jų nuoširdumą, drąsą, pastangas, smalsumą ir norą 
išgirsti ir tobulėti, pritaikant naujas perspektyvas savo kas-

dieniniame darbe.

Marcus Jeutner ir Christoph Wessling 

generalinis direktorius, insar consult

We need integrated neighbourhood development in Lithuania, 
because...

…neighbourhoods are complex entities that are more than 
buildings, streets and open spaces. Besides their physical 
elements, they are constituted by their inhabitants and their 
daily routines which creates manifold interlinkages and de-

pendencies, that planners and cities’ administrations have 
to understand and recognize in their processes of planning 
and decision making. Integrated concepts may also help to 
leverage effects by approaching a challenge from a cross-
cutting perspective that is not only focussing on one layer 
of a city. Making a concept and drawing a plan should be 
only one part of an attempt to meet energy-efficiency goals. 
Creating a robust long-time strategy which incorporates di-
verse activities to fulfil the goals is another. As implementa-

tion of strategies in urban contexts will take time. Integrated 
strategies will help cities to decide and prioritize on actions 
that are needed to meet the set goals and to move forward 
towards the implementation of their overall vision, even if 
parts of the concept get stuck on its way. 

The Project „Capacity building of neighbourhood managers“ 
proved, that it is possible to…

… create an inspiring peer-to-peer learning environment by 
creating regular occasions to meet, discuss and exchange per-
spectives. Over 18 month the participants of the training not 
only got used to new perspectives on their cities’ challenges. 
They also formed an informal knowledge-network that sup-

ports each other with its unique knowledge and experiences 
from similar planning or implementation steps. The project 
also showed that it needs strong efforts by leading instituti-

ons to initiate, facilitate and sustain dialogues within national 
and international experts and to direct it into tangible outco-

me. The Ministry of environment of Lithuania, Beta and the 
mayors of the project cities recognized that value and with 
their support have a share on its success. The seminars have 
also shown that there is always a need for participants who 
are committed to participating so that the events become 
interesting and successful. We would like to thank the parti-

cipants of our seminar series for their kindness, courage, ef-
forts, curiosity and willingness to listen to inputs, adopt new 
perspectives and to include them into their every-day work. 

Marcus Jeutner and Christoph Wessling 

managing directors, insar consult

4. insar consult - Miesto planavimo biuras 

insar consult - Office for Urban Planning
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5. Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) 
Association of Local Authorities in Lithuania (LSA)

Integrated renewal of neighbourhoods and urban areas is 
an important topic debated throughout Europe. In 2007, the 
Leipzig Charter on Sustainable European Cities declared integ-

rated urban development policy as one of the key conditions 
for the implementation of the EU Sustainable Development 
Strategy, and emphasized the importance of energy efficiency.

In Lithuania, the renovation of the housing stock for a more 
efficient use of energy resources has gained momentum since 
2013 as the state programme for modernisation of multi-fa-

mily buildings addressed and included the municipal level as 
well. What started back then was a systematic and long-term 
renovation process for apartment buildings, which contributes 
not only to the well-being of residents, changes in the urban 
landscape, but also to the economic development of Lithuania. 
Gradually, the initial approach of renovating individual multi-
family buildings is being extended to  the neighbourhood level 
and to integrated redevelopment concepts for entire urban 
areas; beside the renovation of apartment buildings, also the 
modernisation of public buildings, the engineering infrastruc-

ture, green spaces and social infrastructure as well as sustaina-

ble mobility solutions are part of the concept and action.

It is gratifying that Lithuanian municipalities had the 
opportunity to participate in the project “Training of Ma-

nagers for Urban Redevelopment”, which provided them 
with practical knowledge and skills needed to develop and 
implement integrated concepts for urban areas. It is essen-

tial that the experts in municipalities responsible for ad-

ministering refurbishment projects are qualified and able 
to manage the process professionally and informedly, have 
technical understanding, observe the principles of integra-

ted urban development, and ensure the involvement of all 
stakeholders, above all the residents. What is more, imple-

menting respective projects successfully requires a sound 
financial basis and instrument at national level, ensuring 
long-term stability and reliability.

I believe that, thanks to the available knowledge and 
skills and through concerted efforts of all stakeholders 
- public, financial, private and municipal - the integrated 
approach to urban development and the implementation 
of integrated refurbishment projects quartering urban and 
neighbourhood areas will be successful.

President of Association of Local Authorities in Lithuania  
      Mindaugas Sinkevičius

Integruotas kvartalo atnaujinimas - visoje Europoje aktuali 
ir diskutuojama tema. 2007 m. priimtoje Leipcigo tvariųjų 
Europos miestų chartijoje buvo paskelbta, kad integruo-

ta urbanistinio vystymo politika yra viena pagrindinių 
prielaidų ES tvaraus vystymosi strategijai įgyvendinti, taip 
pat akcentuota energijos naudojimo efektyvumo svarba. 

Lietuvoje būsto fondo atnaujinimas, orientuotas į 
efektyvesnį energijos išteklių vartojimą, įgavo pagreitį nuo 
2013 metų į daugiabučių namų modernizavimo procesą 
įsitraukus savivaldybėms. Tuomet šalyje prasidėjo siste-

mingas ir ilgalaikis daugiabučių namų atnaujinimas, tu-

rintis teigiamos įtakos ne tik gyventojų gerovei, miestų 
kraštovaizdžio kitimui, bet ir visos valstybės ekonominiams 
procesams. Palaipsniui nuo pavienių namų renovacijos 
pereinama prie kompleksinės – kvartalinės renovacijos 
koncepcijos, kuomet atnaujinami ne tik daugiabučiai na-

mai, bet ir pasirinktame kvartale esantys viešieji pasta-

tai, inžinerinė infrastruktūra, žaliosios erdvės, socialinė 
infrastruktūra, įgyvendinami tvaraus judumo sprendimai. 

Džiugu, kad Lietuvos savivaldybės turėjo galimybę da-

lyvauti projekte ,,Savivaldybių darbuotojų mokymai apie 
kvartalų energinio efektyvumo didinimo projektų rengimą“, 
kurio metu įgavo praktinių žinių, reikalingų integruotoms 
kvartalo koncepcijoms parengti ir įgyvendinti bei iš arti su-

sipažino su tokių projektų įgyvendinimu Vokietijoje. Labai 
svarbu, kad už kvartalų atnaujinimo projektų įgyvendinimo 
administravimą atsakingi savivaldybių specialistai gebėtų 
tinkamai valdyti procesus, turėtų techninių žinių, išmanytų 
integruoto urbanistinio vystymo principus, užtikrintų visų 
dalyvių ir, svarbiausia, gyventojų įtraukimą į šį procesą. Taip 
pat, sėkmingam tokių projektų įgyvendinimui yra būtinas 
patikimas finansinis pagrindas nacionaliniu lygmeniu, užti-

krinantis ilgalaikį stabilumą. 

Tikiu, jog minėtų žinių ir gebėjimų dėka bei visų proceso 
dalyvių – valstybės, finansų institucijų, privataus sektoriaus 
ir savivaldos – bendromis pastangomis integruotas požiūris 
į urbanistinį vystymą bei kvartalinės renovacijos projektų 
įgyvendinimas sėkmingai judės į priekį. 

Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas 

      Mindaugas Sinkevičius
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14 A very important and necessary step towards improving 
energy efficiency is the renovation of apartment blocks in 
the larger and smaller cities of our country. Rather swift 
renovations (modernisations) of apartment buildings in 
Lithuania leads to another and more comprehensive stage 
which requires energy efficiency projects to be prepared 
and developed. Without a doubt, renovating neighbour-
hood areas rather than only individual buildings will bring 
much more significant results. Today, we have come to the 
situation where it is necessary to renew the entire area in 
an integrated way by renovating (modernising) apartment 
buildings, public buildings, reorganising transport as well 
as recreational, services, engineering and communication 
infrastructures.

During a year and a half, the Lithaunian-German trai-
ning project has significantly contributed to developing 
strategies for increasing energy efficiency in urban areas. 
Seminars, coachings, workshops and a study trip to Ger-
many gave the participants of the project a clear vision for 
how to tackle and develop urban renewal in our country. 
The training covered a wide range of topics: approaches 
to integrated and sustainable urban planning, urban ma-

nagement and governance, concepts and tools at dis-

posal, revitalisation approaches for city centres or old 
industrial sites, renovation of public spaces, sustainable 
mobility planning, promotion of effective public-private 
partnerships, involvement and participation of communi-
ty and residents’ initiatives. All topics are of high relevan-

ce and require experts and professionals who contribute 
to increasing energy efficiency in our cities and will do so 
on the long run.

Already today, the refurbishment (modernisation) of 
apartment buildings should be guided by the knowledge 
gained in the training. In Druskininkai, which I represen-

ted in the project, all infrastructure is being renewed and 
installed at the initiative and costs of the municipality to 
motivate the renovation (modernisation) of the residen-

tial buildings. Engagement and support by the municipal 
government for the renewal of the area also encourages 
and motivates residents to actively participate in the pre-

paration and implementation of renovation measures.

In the course of one year and a half, representatives of 
20 Lithuanian municipalities participated in dedicated se-

minars and actions organised by Lithuanian and German 

Labai svarbus ir reikalingas žingsnis energinio efektyvumo 
didinimo linkme – tai kvartalų atnaujinimas mūsų šalies 
didesniuose ar mažesniuose miestuose. Gan spartus 
daugiabučių namų atnaujinimas ( modernizavimas) Lietu-

voje veda į kitą ir kur kas savo masteliu didesnį etapą – tai 
kvartalų energinio efektyvumo didinimo projektų rengimas 
ir jų įgyvendinimas. Be abejonės, atnaujinant ne atskirus 
namus, bet kompleksiškai atnaujinant kvartalus, rezultatas 
bus kur kas labiau apčiuopiamas. Šiuo metu, kai atnauji-
nami jau ne pavieniai daugiabučiai namai, o yra atnaujinti 
jau mažesnėmis ar didesnėmis grupėmis, priėjome prie si-
tuacijos, kuomet tiesiog prašosi viso kvartalo atnaujinimas, 
kompleksiškai atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius 
namus, viešuosius pastatus, pertvarkant transporto, poil-
sio, paslaugų ar inžinerinių komunikacijų infrastruktūras. 
Labai didelio impulso reikalauja alternatyvių energijos 
šaltinių diegimas šiandien vykstančiame atnaujinimo (mo-

dernizavimo) procese. Kompleksinio kvartalų energinio 
efektyvumo didinimo projektų rengimo ir įgyvendinimo 
etape šiai priemonei bus teikiamas ypač didelis dėmesys.

Pusantrų metų trukęs  Lietuvos ir Vokietijos projektas 
Lietuvos savivaldybių atstovams, reikšmingai prisidėjo prie 
miestų kvartalų energinio efektyvumo didinimo strategi-
jos kūrimo. Seminarai, konsultacijos, praktiniai užsiėmimai 
bei mokomoji išvyka į Vokietiją suteikė projekto dalyviams 
aiškią viziją kuria linkme turėtų plėtotis mūsų šalies miestų 
atnaujinimas.  Mokymų metu buvo nagrinėjamos įvairios 
temos : požiūris į integruotą ir tvarų miestų planavimą, 
miestų vadyba ir valdymas, koncepcijų ir priemonių pa-

rinkimas, miestų centrų ar senų pramonės objektų atgai-
vinimas, viešųjų erdvių atnaujinimas, tvaraus mobilumo 
planavimas, viešosios ir privačios partnerystės efektyvaus 
dalyvavimo skatinimas, visuomenės grupių ir gyventojų 
iniciatyvų įtraukimas. Visos temos buvo labai aktualios ir 
reikalingos specialistams, kurie prisideda ir prisidės prie 
rytojaus energinio efektyvumo didinimo mūsų miestuose.

Jau šiandien, vykdant daugiabučių namų atnaujinimą 
(modernizavimą), tenka vadovautis lygiagrečiai vykusiuose 
mokymuose įgytomis  žiniomis. Druskininkuose, kuriuos 
atstovavau šiame mokymų projekte, savivaldybės inicia-

tyva ir lėšomis prie atnaujintų (modernizuotų) objektų 
įrengiama naujai arba atnaujinama visa infrastruktūra. 
Savivaldybės vadovų dėmesys šiai sričiai skatina ir gyven-

tojus aktyviai dalyvauti rengiant bei įgyvendinant atnauji-
nimo projektus.

6.  Tomas Staskevičius, Mokymų dalyvis
 Tomas Staskevičius, Participant of the Training
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Virš dvidešimties Lietuvos savivaldybių atstovų, kurie 

per pusantrų metų dalyvavo Lietuvos ir Vokietijos rengia-

muose seminaruose  įvairiuose Lietuvos miestuose, turėjo 
galimybę susipažinti ir su kitų Europos miestų patirtimi, ku-

riant ir įgyvendinant energinio efektyvumo didinimo strate-

gijas. Daug įspūdžių paliko ir „gyvieji“ pavyzdžiai, su kuriais 
projekto dalyviai buvo supažindinti išvykos į Vokietiją metu.

Šio mokomojo projekto dalyviai dėkoja Lietuvos ats-

tovams Būsto energijos taupymo agentūrai (BETA) ir Vo-

kietijos atstovams (IWO) už puikiai koordinuotą mokymų 
programą, bei Lietuvos ir Vokietijos ekspertams, specia-

listams, architektams, kurie geranoriškai prisidėjo prie šio 
projekto programos įgyvendinimo.

Turime vilties dar susitikti ir tęsti  
toliau kartu pradėtus darbus !

Tomas Staskevičius, 
Projektų administravimo vadovas 

„Druskininkų butų ūkis“

partners in various Lithuanian cities. They were given the 
opportunity to learn about the experiences and practice 
in other European cities in developing and implementing 
energy efficiency strategies. The practical examples which 
the project participants were introduced to during their 
visit to Germany also left impression.

The participants of this training project express their 
thanks to the representatives of Lithuania at the Housing 
Energy Saving Agency (BETA) and the representatives of 
Germany (IWO and insar) for the well-coordinated training 
programme, as well as Lithuanian and German experts, 
specialists, architects and others who contributed to the 
project.

     We have hope to meet again and  
continue the work we started together!

Tomas Staskevičius, 
Project manager 

„Druskininkai apartment office“
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16 This project provided a lot of knowledge to municipal re-

presentatives about apartment building modernization, 
making it evident that a neighbourhood  is a complex city 
structure with many components: buildings, streets, pede-

strian and bicycle roads, recreation and public areas, and, 
most importantly- residents. Training, expert insights, ad-

vice, and lots of discussions allowed each municipality to 
make the correct decisions on neighbourhood  renovati-

ons, plan development, and financial planning. It would be 
nice to continue these projects and to provide these bene-

fits to more and more municipalities.

Jovita Rudėnienė,  
Director, 

Švenčionys District Municipality

Participation in the project has broadened the notion of 
sustainable urban planning as well as the need to moder-
nize it, giving priority to renewable energies, sustainable 
mobility and the creation of public spaces.

In trainings crated city vision revealed problems of the 
territory were revealed, which led to the development of 
a strategy for the complex modernization of the quarter.“

Natalja Ivanova,  
Chief Architect, 

Švenčionys District Municipality 

Šis projektas suteikė nemažai žinių savivaldybių atstovams 
apie daugiabučių namų modernizavimą, leido pažvelgti į 
kvartalą, kaip į kompleksinę miesto struktūrą, susidedančią 
iš daugybės dedamųjų: pastatų, kelių, pėsčiųjų ir dviračių 
takų, poilsio ir viešųjų erdvių, o svarbiausia - juose 
gyvenančių žmonių. Mokymai, ekspertų įžvalgos, patarimai 
ir daugybę diskusijų - leidžia priimti kiekvienai savivaldybei 
teisingus sprendimus atnaujinant kvartalus, kuriant kon-

cepsijas bei planuojant finansines priemones. Norėtųsi, jog 
tokie projektai tik tęstųsi, o jų naudą pajustų kuo daugiau 
savivaldybių.

Jovita Rudėnienė,  
savivaldybės administracijos direktorė, 

Švenčionių rajono

Dalyvavimas projekte praplėtė požiūrį apie darnų miesto 
planavimą taip pat būtinumą juos modernizuoti, skiriant 
prioritetus atsinaujinantiems energijos ištekliams, darniam 
judumui ir viešųjų erdvių formavimui. 

Sukurta miesto vizija, atskleidė teritorijos problematiką 
kas paskatino sukurti strategiją, kurios pagalba planuojama 
įgyvendinti kvartalo kompleksinį modernizavimą.

Natalja Ivanova,  
savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir 

architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja  
(savivaldybės vyriausioji architektė), 

Švenčionių rajono

7. Švenčionių (Pabradė) rajono savivaldybė 

Švenčionys (Pabradė) District Municipality
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21Energijos vartojimo efektyvumo didinimas miestuose ir integ-
ruotas požiūris

Šiandien energinis efektyvumas suvokiamas jau nebe kaip 
atskiras, nuo kitų plėtros priemonių atsietas modelis. Iš tiesų 
vyrauja nuostata, kad lyginant su pavienėmis sektorinėmis 
veiklomis, įvairių priemonių poveikį ir vertę galima padi-
dinti jas apjungiant įvairiuose įgyvendinimo lygmenyse 
bei įtraukiant į bendrą miesto plėtros strategiją. Vertinant 
kvartalų atnaujinimą, didelis dėmesys skiriamas energi-
jos taupymo potencialui miestų judumo, infrastruktūros, 
žemės panaudojimo ir vietos pramonės srityse. 

Kaip bendrą plėtros priemonių paradigmą, energinį 
efektyvumą galima apjungti į integruotą strategiją su kitais 
tvarios miestų plėtros modeliais, taip pasiekiant sinergiją. 
Tokiu būdu energetine prasme efektyvias miestų struktūras 
galima vertinti lygiagrečiai su kitais įtraukios, mažai an-

glies dioksido išskiriančios ir ekonomiškai atsparios miestų 
plėtros tikslais. 

Formuluodamos būsimos savo miesto plėtros strate-

gijos projektą ir nustatydamos pagrindinius metodus bei 
principus, savivaldybės gali pačios aktyviai formuoti savo 
plėtrą ir atremti šiandienos bei ateities iššūkius. Energinio 
efektyvumo prilyginimas esminei holistinio metodo daliai 
įgalina administracijas, agentūras, suinteresuotus asmenis 
ir kitus gyventojus nukreipti bei priderinti pavienes prie-

mones aktualaus tikslo siekimui, sinergijų įgyvendinimui ir 
praktinių strategijų kūrimui. 

Integruoti procesai yra sudedamosios Europos miestų 
plėtros politikų dalys bei būtinieji reikalavimai, siekiant ES 
finansavimo.

 Trumpas integruoto planavimo vadovas
 A brief Manual for Integrated Planning

Fostering energy efficiency in urban neighbourhoods through 
an integrated approach

Today, energy efficiency is no longer perceived as an isola-

ted approach detached from other development measu-

res. In fact, awareness prevails that – compared to stand-
alone sectoral activities – effects and values of different 
measures can be increased by combining them along va-

rious implementation levels and embed them in an overall 
urban development strategy. Considering the renewal of 
housing stocks, increased attention is given to energy-sa-

ving potentials in the fields of urban mobility, infrastructu-

res, and land use and local industries.

As an overall paradigm for development measures, 
energy efficiency can be combined in an integrated stra-

tegy with other approaches of sustainable urban develop-

ment and thereby achieve synergies. Thus energy-efficient 
urban structures can be seen in one direct line with other 
targets of inclusive, low-carbon and economically resilient 
urban development.

Drafting a strategy for the future development of their 
city and deducing guiding approaches and principles can 
put municipalities into the position to actively shape their 
development and master today’s and future challenges. 
Perceiving energy efficiency as key part of a holistic ap-

proach enables administrations, agencies, stakeholders 
and residents to orientate and adjust individual measures 
along an overarching goal, realise synergies and develop 
practical strategies. 

Integrated approaches are integral parts of European 
urban development policies and fundamental require-

ments for access and eligibility to EU funds. That means, 
that investment in preparation of integrated concept could 
facilitate leverage effects.
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22 Relevant Sectors for Energy Efficiency 

Land use is basis and key field of action for achieving 
energy-efficient urban structures and can be used as 
guiding instrument in urban development processes.

A mix of functions makes urban areas multifunctional 
24/7 while securing economic efficiency. The vicinity of 
different functions such as housing, work places, shopping 
and social facilities entails shortened travel and delivery 
distances, concise infrastructure provision in terms of net-
work size and efficiency, and taps synergy potentials. 

Land-use planning can be used for adjustment of exis-

ting urban areas as well as guiding instrument in expansion 
areas and future development measures.

Density is a very powerful planning sector to 
achieve energy efficiency. It enfolds its full poten-

tial in correlation with land-use planning. Concen-

trating buildings and functions in dense structures leads to a 
higher number of inhabitants and users and thus has a direct 
impact on the efficiency of local infrastructures, transport 
systems, social and economic services and other facilities.

In a city characterised by short distances and efficient 
infrastructure, building activities are concentrated within 
existing centres. This is more effective than a sprawling 
structure with low densities at the fringes of a city. Within 
larger urban areas, it might be useful to develop a structu-

re of polycentric, interconnected growth poles with higher 
densities (centres and sub-centres).  

Buildings are the most tangible, physical ele-

ments of energy efficiency concepts. For energe-

tically optimising new buildings, aspects like buil-
ding orientation, volume-surface quotient, ground plan, 
building equipment and appliances need to be interlinked 
already in the planning phase.

Depending on the building typology, age and overall 
condition, the energy demand of existing buildings can be 
optimised, too. Insolating the building envelope as well as 
modernising other building elements and supply systems 
can reduce energy demand. For an efficient use of invest-
ment, priority should be given to buildings and housing ty-

pologies that are needed in a long-term perspective.

Energiniam efektyvumui svarbūs sektoriai

Žemės naudojimas yra pagrindinė ir esminė 
veiklos sritis, siekiant užtikrinti energinį kvartalų 
efektyvumą; šis kriterijus gali būti pagrindine 

miestų plėtros procesų priemone. Funkcijų derinys paverčia 
miestų vietoves daugiafunkcinėmis 24/7, tuo pačiu užtikrinant 
ekonominį efektyvumą. Įvairių funkcijų, tokių, kaip gyvenamoji 
vieta, darbo vietos, prekybos ir socialinės paslaugos, pasiekia-

mumas reiškia trumpesnius kelionės ir pristatymo atstumus, 
glaustas infrastruktūros paslaugas tiek dydžio, tiek efektyvu-

mo prasme, bei galimybę pasinaudoti sinergijos potencialu.  

Žemės naudojimo planavimą galima panaudoti, ko-

reguojant esamas miestų teritorijas bei kaip pagrindinę 
plečiamų teritorijų ir ateities plėtros priemonę.

Tankis yra labai galingas planavimo sektorius, 
padedantis pasiekti energinį efektyvumą. Pilną 
potencialą jis įgyja kartu su žemės naudojimo pla-

navimu. Pastatų ir funkcijų koncentravimas į tankias struktūras 
reiškia didesnį gyventojų ir vartotojų skaičių, bei atitinkamai 
tiesioginę įtaką vietos infrastruktūros, transporto sistemų, 
socialinių ir ekonominių bei kitų paslaugų efektyvumui. 

Mieste, pasižyminčiame trumpais atstumais ir efek-

tyvia infrastruktūra, statybos darbai koncentruojami jau 
egzistuojančiuose centruose. Tai efektyviau, nei išplitu-

si struktūra su nedideliais tankiais miesto pakraščiuose. 
Didesnėse miestų teritorijose gali būti naudinga plėtoti 
daugiacentrių, didesnio tankio, susietos plėtros polių 
struktūrą (centrų ir pocentrių).

Pastatai yra labiausiai apčiuopiami, fiziniai ener-
ginio efektyvumo didinimo koncepcijų elementai. 
Siekiant energetinio naujų pastatų optimizavimo, 

tokius aspektus, kaip pastatų išdėstymas, tūrio ir paviršiaus 
koeficientas, paviršiaus planas ir moderni pastatų įranga bei 
prietaisai būtina apjungti dar planavimo etape. 

Priklausomai nuo pastato tipologijos, amžiaus ir bendros 
būklės, galima optimizuoti ir jau esamų pastatų energijos 
poreikį. Izoliuojant pastato atitvarus bei modernizuojant kitus 
statybinius elementus ir tiekimo sistemas, galima sumažinti 
energijos poreikį. Tam, kad į atnaujinimą investuojamos lėšos 
būtų panaudojamos optimaliai, prioritetas turėtų būti teikia-

mas tokiems statiniams, kurie planuojami naudoti ilgą laiką.
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Infrastructures, both physically and institutionally, 
represent the main supply network for energy, mobi-
lity and social services within a city. As citywide sup-

plies must be ensured, efficiency of infrastructures is strongly 
related to the size, expand and density of settlement structu-

res.  Infrastructures are usually more efficient in compact sett-

lements than in less dense areas regardless of an equal number 
of inhabitants - the number of users is spatially concentrated 
and the expansion of technical networks is smaller.

In larger cities, the concept of central places can be an 
approach to concentrate new building activities and infras-

tructure supply within a small number of core areas to opti-

mise or reduce network sizes and provide citywide service.

Mobility is the sum of all movements of people 
and goods within the city and therefore more 
than just car traffic. Motorised mobility is re-

sponsible for a large share of energy consumption in a 
city and for a major part of a city’s emissions. Reducing 
daily trips and travel distances and increasing the share 
of public transport and non-motorised modes of travel 
must be priorities. Again, urban structure, density and 
allocation of functions affect the size and efficiency of 
road and transport networks as well as distances.  

High-quality infrastructures for pedestrians as well 
as the opportunity to travel smoothly from door to door 
are basic requirements for the operation of public trans-

port.

Open spaces can be considered Relevant Sec-

tors for Energy Efficiency a soft factor in terms of 
energy efficiency. Public squares are often mee-

ting places serving social exchange. Parks and green spaces 
are a city’s lungs serving as fresh-air reservoir and places 
for recreation. Streets connect different urban areas and 
facilitate the movement of goods and people. By this, the 
condition of a city’s public open spaces directly affects the 
quality of living.

Combining public spaces with other functions increases their 
usability, utility value and frequency and promotes public life and 
should be considered in land-use planning. Well maintained pub-

lic spaces are a city’s business card and a home’s surrounding can 
make inhabitants identify with their neighbourhood.

Infrastruktūrą, tiek fizinę, tiek institucinę, suda-

ro pagrindinis energijos, mobilumo ir socialinių 
paslaugų tinklas mieste. Kadangi šiuo atveju būtina 

užtikrinti paslaugų tiekimą visame mieste, infrastruktūros efek-

tyvumas glaudžiai susijęs su kvartalo struktūros dydžiu, išplitimu 
ir tankiu. Kompaktiškuose kvartaluose infrastruktūra dažniausi-
ai efektyvesnė, nei ne tokiuose tankiuose regionuose, neprik-

lausomai nuo vienodo gyventojų skaičiaus – vartotojų skaičius 
koncentruotas erdvėje, todėl techninių tinklų plėtra mažesnė. 

Didesniuose miestuose centrinių zonų koncepcija gali 
padėti koncentruoti naujas statybas ir infrastruktūros tiekimą 
pagrindiniuose taškuose, siekiant optimizuoti ar sumažinti 
tinklų dydį bei užtikrinti paslaugų tiekimą visame mieste. 

Judumas – viso žmonių ir prekių judėjimo 
mieste suma, todėl tai daugiau, nei tiesi-
og automobilių eismas. Motorizuotų trans-

porto priemonių judumui tenka didelė dalis miesto 
energijos sąnaudų ir didžioji dalis mieste išmetamos 
emisijos. Prioritetą būtina skirti kasdienių kelionių 
skaičiaus ir atstumo mažinimui, viešojo transporto ir 
nemotorinių transporto priemonių naudojimui. Vėlgi, 
miesto struktūra, tankis ir funkcijų išsidėstymas turi 
įtakos kelių ir transporto sistemos dydžiui, efektyvumui 
bei atstumams.  

Esminiai reikalavimai veiksniam viešajam transpor-
tui – aukštos kokybės infrastruktūra pėstiesiems bei 
galimybė sklandžiai nuvykti nuo durų iki durų. 

Atviros erdvės energetinio efektyvumo prasme gali būti 
vertinamos kaip minkštasis veiksnys. Viešosios aikštės 
dažnai tampa susitikimo vietomis, atliekančiomis so-

cializacijos funkciją. Parkai ir žaliosios erdvės yra miesto plaučiai, 
švaraus oro rezervuaras bei poilsio vieta. Gatvės jungia skirtingas 
miesto dalis ir palengvina prekių bei žmonių judėjimą. Miesto 
viešųjų erdvių būklė turi tiesioginės įtakos gyvenimo kokybei. 

Viešųjų erdvių apjungimas su kitomis funkcijomis didi-
na jų praktiškumą, apsilankymo naudą ir dažnį bei skatina 
viešąjį gyvenimą, todėl jas būtina įvertinti atliekant žemės 
planavimo darbus. Gerai prižiūrėtos viešosios erdvės yra 
miesto vizitinė kortelė, o namų aplinka gali padėti gyvento-

jams susipažinti su savo kvartalu. 
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24 Integruotų koncepcijų rengimas

Integruotos koncepcijos turi būti suvokiamos kaip proce-

sai. Jos atspindi bendrąsias strategijas, todėl nepaprastai 
svarbu pačioje pradžioje identifikuoti ir įtraukti visus suin-

teresuotus asmenis – ministerijas, administracijas, sistemų 
operatorius, pastatų savininkus, pilietinę visuomenę ir kt. 
Esamus planus būtina integruoti, o jų tikslus ir strategijas 
suderinti su holistiniu metodu. Todėl integruotas planavi-
mas yra pasikartojantis procesas, kuriame bendros idėjos 
ir pavienės priemonės yra nuolat koreguojamos bei tobu-

linamos. Tai antrasis pagal svarbą aspektas po įsitraukimo 
ir dalyvavimo. 

Pirmajame etape apibrėžiama bendroji problema-

tika ir metodika, pavyzdžiui, energinis efektyvumas. Po 
to nustatomi susiję suinteresuoti asmenys, ir siekiama jų 
susidomėjimo bei pripažinimo, užtikrinant, jog jų turimos 
žinios būtų tokios pat, taip užkertant kelią nesusiprati-

mams. 

Tematinis filtras padeda išanalizuoti ir įvertinti esamą 
situaciją. Be to, ne mažiau svarbus ir ateities tendencijų 
įvertinimas įvairiuose sektoriuose, nes integruoti planai – 
priemonės dabartiniams veiksmams ir gairės susijusiai atei-
ties plėtrai. 

Tikėtiną rezultatą būtina įvertinti esamame miesto pla-

navimo būvyje. Kaip pastarieji sektoriniai planai ir veiksmai 
prisidėjo sprendžiant identifikuotas problemas bei poreiki-
us? Koks dabartinių projektų būvis ir terminai, kas už juos 
atsakingas? Remiantis šiomis analizėmis, formuluojama 
bendra strategija, apibrėžiant pagrindinius tikslus ir veiklos 
sritis. 

Tinkamo masto ir lygmens identifikavimas priklauso 
nuo analizių bei identifikuotų veiklos sričių rezultatų. Re-

gionai ar apskritys yra erdvinis lygmuo, kuriame vietos kon-

tekste susiduria skirtingi masteliai ir tinklai. Šiame matme-

nyje tęsti darbą gali būti tikslinga, tačiau kai kurios temos, 
pavyzdžiui, susijusios su tinklais ir infrastruktūra, reikalau-

ja gilesnio dėmesio. Pasirinkus tikslinę sritį, būtina atlikti 
išsamią analizę, kuri padėtų apibrėžti bendros analizės te-

mas atitinkamu mastu. 

Viso modelio stiprybės, silpnybės, galimybės ir 
grėsmės (SSGG) identifikuojamos, atliekant SSGG analizę. 

Development of Integrated Concepts 

Integrated concepts must be understood as processes rather 
than stand-alone solutions. Because they represent overall 
strategies, it is crucial to identify and involve all relevant sta-

keholders – ministries, administrations, network operators, 
building owners, civil society, etc. – right from the start. Exis-

ting plans need to be integrated and their goals and strate-

gies should be aligned to a holistic approach. Thus, integrated 
planning is an iterative process in which overall ideas and in-

dividual measures are constantly adjusted and improved. It is 
the second key besides involvement and participation. 

In a first step, an overall topic and approach – e.g. ener-
gy efficiency – is defined. Next, relevant stakeholders are 
identified and their interest and appreciation is strived to 
ensure they have the same level of knowledge and to pre-

vent misunderstandings.

The overall approach acts as a thematic filter which helps 
investigating and assessing the present situation. What is 
more, considering future trends in different sectors, as just 
as important because integrated plans are steering tools for 
present actions and guidelines for future developments alike. 

The assumed outcome needs to be reflected against 
the present status of urban planning. How can recent sec-

toral plans and actions answer to identified problems and 
needs? Which status and time frame do present projects 
have and who is in charge? Based on these analyses, an 
overall strategy will be formulated and main objectives and 
fields of action defined.

Identifying the appropriate scale and level depends on 
the outcome of the analyses and identified fields of action. 
Areas or districts are spatial levels where different scales and 
networks meet in a local context. It might be worth continu-

ing working on this scale, but some topics – e.g. those rela-

ted to networks and infrastructure – require a broader focus. 
An in-depth analysis has to be carried out within the chosen 
focus, in the course of which topics of the overall analysis 
need to be specified regarding the respective scale.

Strengths, weaknesses, opportunities, and threats 
(SWOT) of the overall approach should be identified in a 
SWOT analysis. The results will serve to draft a local de-

velopment strategy that focuses on topics derived from the 
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25Jos rezultatai padės vietos plėtros strategijos planą, 
besikoncentruojantį į temas, identifikuotas atliekant 
analizę. Strategija apibrėžia konkrečias veiklos sritis ir visus 
suinteresuotus asmenis, kuriuos būtina įtraukti. 

Sekančiame etape kuriama tiksli įgyvendinimo strategija 
su apibrėžtais potiksliais, priemonėmis, rodikliais ir reikalin-

gais finansiniais bei žmogiškaisiais ištekliais. Taupymo gali-
mybes svarbu vertinti atsargiai ir atspindėti jas ekonominės 
naudos analizėje. Be to, ji padės identifikuoti potencialias 
nacionalines ir tarptautines finansavimo galimybes. Po to 
būtina sudaryti išsamų įgyvendinimo planą kiekvienam po-

tiksliui, kuriame apibrėžiami kiekvienam žingsniui reikalingi 
ištekliai ir suinteresuoti asmenys. 

Paskutinis šio proceso etapas yra pradžia tolimesnių 
procesų – įgyvendinimo proceso bei jo poveikio stebėsena 
padeda nuolat peržvelgti ir koreguoti bendrą planavimo 
strategiją bei atskiras jos dalis. Tokiu būdu užtikrinama, kad 
stategiją galima pritaikyti prie kintančių aplinkybių. 

analyses. The strategy defines specific fields of action and 
all stakeholders who need to be involved.

In the following step, a precise implementation strategy 
with defined sub-goals, measures, indicators and needed 
financial and personnel resources will be developed. Saving 
potentials need to be estimated carefully and reflected in a 
cost-benefit analysis. This will also help to identify potential 
national and international opportunities for funding. After-
wards, a detailed implementation plan for each sub-goal 
needs to be developed in which each step is connected to 
necessary resources and stakeholders.

The last step of this process is the first one to continue 
with further processes -  monitoring the implementation 
process and its effects will help to constantly review and 
adjust the overall planning strategy and its single parts. 
This ensures that the strategy can be adapted to changing 
circumstances.
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26 Integruotų koncepcijų rengimas

Development of Integrated Concepts

Analizė

Bendrosios charakteris�kos
Dydis

Vieta ir vaidmuo regione

Administracinė ir funkcinė struktūra

Vizija dėl atei�es plėtros Analizė

Bendros vizijos formuluotė
Trumpa ir �ksli bendra
formuluotė, kaip miestas turėtų 
plės�s per apibrėžtą laikotarpį 

Pagrindiniai �kslai
Pagrindinių aspektų, susijusių su
vizijos formuluote, apibrėžimas

Veiklos sritys

Veikslos sričių, svarbių siekiant
suformuluotų plėtros planų,
apibrėžimas 

Sektoriniai planai
Esamos planavimo koncepcijos ir projektai
Me�niai patvir�n� statybų leidimai
(perstatymas/ pavieniai pastatai/

stambesni objektai)
Pagrindiniai suinteresuo� asmenys
Esamos planavimo priemonės
Esamos finansavimo schemos

Valdymas ir finansavimas
Valdymo struktūra
Pagrindiniai suinteresuo� asmenys
Esamos planavimo priemonės
Esamos finansavimo schemos

Planavimo koncepcijos
Miestų plėtros projektai
(planuojami/ patvir�n�/ statybų etape)
Me�niai patvir�n� statybų leidimai
(perstatymas/ pavieniai pastatai/

stambesni objektai ir jų vieta)Plėtros ir esamos situacijos aprašas
Demografija
Socialinė demografija
Ekonomika

Žemės panaudojimas
Esama žemės panaudojimo struktūra
Apstatytas plotas
Užstatymo tankis

Infrastruktūra
Techninė infrastruktūra
Socialinė infrastruktūra

Judumas

Kiekiai
Transporto rūšių pasiskirstymas
Viešojo transporto sąlygos
Nemotorizuotas transportas

Nuodugni analizė
Ypa�ngas dėmesys temoms, 
kurios svarbios bendrai vizijai

S�prybės, silpnybės, galimybės,
grėsmės, kylančios analizuojant
temas pagal bendrus �kslus

Pasirinkimas pirminio
pilo�nio projekto, kuris:

Atspindi bendrus vietos
iššūkius.

Atspindi integruotą modelį.

Turi reikšmės būsimai 
miesto plėtrai ir potencialą 
bū� pirmuoju.

Yra valdomo dydžio.

Turi reikiamą palaikymą 
pilie�nės visuomenės ir 
poli�kų bei savivaldybės 
administracijos tarpe.

Gali tap� kelrodžiu ki�ems 
potencialiems projektams.

Kiekvieno �kslo
po�ksliai
TTikslinės vertybės

Reikalingi partneriai

Reikalingi ištekliai
Inves�cijų kaštai
Inves�cijų grąža

Šal�niai
Vidiniai šal�niai
Išoriniai šal�niai

Vietos plėtros vizija
Apskri�s/ Kvartalas/ Rajonas

Ypa�ngas dėmesys temoms,
susijusioms su energe�niu 
efektyvumu

Aktualių veiklos sričių
iden�fikavimas
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Miestų planavimo status quo Apskri�s/ Kvartalas/ Rajonas

Suinteresuotų asmenų
įsitraukimas
Aktualių suinteresuotų asmenų
iden�fikavimas

Analysis

General characteristics
Size

Location and role within the region
administrative and functional structure

Vison for future Development

Overall vision statement

Brief and precise formulation of
an overall approach, how the
city should develop within a
defined period. 

Main objectives
Definition of main aspects
related to the vision statement.

Fields of action
Definition of fields of action with
relevance to acheive the defined 
development goals.

Sectoral Plans

Existing planning concepts and projects
Annual approved building permissions
(conversion / single buildings / larger objects)
Major Stakeholder
Existing planning instruments
Existing funding schemes

Governance and funding

Governance structure
Major Stakeholder
Existing planning instruments
Existing funding schemes

Planning concepts

Urban development projects
(planned / approved / under construction)
Annual approved building permissions
(conversion / single buildings / larger objects
and their location)Description of development and present situation

demography
sociodemography 
economy

Landuse

Existing landuse structure
Build-up are
Building densities

Infrastructure

Technical Infrastructure
Social infrastructure

Mobility

Quantities
Modal split
Conditions of public transport
Conditions of non-motorised transport

special focus on topics
relevant to the overall Vision

strengths, weaknesses,
opportunities,threats within
topics of analysis regarding
the overall objectives

Selection of a pilot project
as an initial, that:
represents common local
challenges.

represents an tintegrated
approach.

has revelvance for future
urban development and
the potential to act as
initial.

has a managable size.

has a secessary backing
in civil-society and
politics and municipal
administration.

can act as lighthouse for
other potential projects.

Target values
Priorities
Partners needed

Investmentcosts
Return of investment

Internal sources
External sources

District / Quarter / 
Neighbourhood

special focus on topics related
to energy efficiency

Fields of action
Identification of relevant 
fields of action
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City level

Description of development and present situation
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Status quo of urban planning District / Quarter / 
Neighbourhood

Idetification of relevant
stakeholder

Grafik: Marcus Jeutner, insar, 2016
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Analizė

Bendrosios charakteris�kos

Administracinė ir funkcinė struktūra

Vizija dėl atei�es plėtros Analizė

Bendros vizijos formuluotė
Trumpa ir �ksli bendra
formuluotė, kaip miestas turėtų 
plės�s per apibrėžtą laikotarpį 

Pagrindiniai �kslai
Pagrindinių aspektų, susijusių su
vizijos formuluote, apibrėžimas

Veikslos sričių, svarbių siekiant
suformuluotų plėtros planų,
apibrėžimas 

Sektoriniai planai
Esamos planavimo koncepcijos ir projektai
Me�niai patvir�n� statybų leidimai

stambesni objektai)
Pagrindiniai suinteresuo� asmenys
Esamos planavimo priemonės
Esamos finansavimo schemos

Valdymas ir finansavimas
Valdymo struktūra
Pagrindiniai suinteresuo� asmenys
Esamos planavimo priemonės
Esamos finansavimo schemos

Planavimo koncepcijos
Miestų plėtros projektai
(planuojami/ patvir�n�/ statybų etape)
Me�niai patvir�n� statybų leidimai

stambesni objektai ir jų vieta)Plėtros ir esamos situacijos aprašas
Demografija
Socialinė demografija
Ekonomika

Žemės panaudojimas
Esama žemės panaudojimo struktūra
Apstatytas plotas
Užstatymo tankis

Infrastruktūra
Techninė infrastruktūra
Socialinė infrastruktūra

Kiekiai
Transporto rūšių pasiskirstymas
Viešojo transporto sąlygos

Nuodugni analizė
Ypa�ngas dėmesys temoms, 
kurios svarbios bendrai vizijai

SSGG

S�prybės, silpnybės, galimybės,
grėsmės, kylančios analizuojant
temas pagal bendrus �kslus

Pasirinkimas pirminio
pilo�nio projekto, kuris:

Atspindi bendrus vietos
iššūkius.

Atspindi integruotą modelį.

Turi reikšmės būsimai 
miesto plėtrai ir potencialą 
bū� pirmuoju.

Yra valdomo dydžio.

Turi reikiamą palaikymą 
pilie�nės visuomenės ir 
poli�kų bei savivaldybės 
administracijos tarpe.

Gali tap� kelrodžiu ki�ems 
potencialiems projektams.

Kiekvieno �kslo
po�ksliai
TTikslinės vertybės
Prioritetai

Reikalingi partneriai

Reikalingi ištekliai
Inves�cijų kaštai
Inves�cijų grąža

Šal�niai
Vidiniai šal�niai
Išoriniai šal�niai

Vietos plėtros vizija
Apskri�s/ Kvartalas/ Rajonas

Vietos vizija

Ypa�ngas dėmesys temoms,
susijusioms su energe�niu 
efektyvumu

Veiklos sritys

Aktualių veiklos sričių
iden�fikavimas
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Plėtros strategija Pilo�nis projektasVietos lygmuo

Plėtros ir esamos situacijos aprašas

Pl
an

ai
 a

te
in

an
�e

m
s 

15
 ir

 3
0 

m
et

ų

Dė
m

es
io

 ce
nt

ra
s

Pa
gr

in
di

ni
ai

 iš
šū

ki
ai

 ir
 p

rie
la

id
os

Dė
m

es
io

 ce
nt

ro
 p

as
iri

nk
im

as
Pa

gr
in

di
nė

s 
te

m
os

 ir
 �

ks
lin

ės
 s

ri�
es

 p
ag

rin
di

m
as

Miestų planavimo status quo Apskri�s/ Kvartalas/ Rajonas

Suinteresuotų asmenų
įsitraukimas
Aktualių suinteresuotų asmenų
iden�fikavimas

General characteristics

Location and role within the region
administrative and functional structure

Analysis

Brief and precise formulation of
an overall approach, how the
city should develop within a
defined period. 

Main objectives
Definition of main aspects
related to the vision statement.

Fields of action
Definition of fields of action with
relevance to acheive the defined 
development goals.

Existing planning concepts and projects
Annual approved building permissions
(conversion / single buildings / larger objects)
Major Stakeholder
Existing planning instruments
Existing funding schemes

Governance structure
Major Stakeholder
Existing planning instruments
Existing funding schemes

Urban development projects
(planned / approved / under construction)
Annual approved building permissions
(conversion / single buildings / larger objects
and their location)Description of development and present situation

demography
sociodemography 
economy

Existing landuse structure
Build-up are
Building densities

Technical Infrastructure
Social infrastructure

Quantities
Modal split
Conditions of public transport
Conditions of non-motorised transport

In-Dephth analysis

special focus on topics
relevant to the overall Vision

SWOT

strengths, weaknesses,
opportunities,threats within
topics of analysis regarding
the overall objectives

Selection of a pilot project
as an initial, that:
represents common local
challenges.

represents an tintegrated
approach.

has revelvance for future
urban development and
the potential to act as
initial.

has a managable size.

has a secessary backing
in civil-society and
politics and municipal
administration.

can act as lighthouse for
other potential projects.

Subgoals for each goal

Target values
Priorities
Partners needed

Ressources needed

Investmentcosts
Return of investment

Sources

Internal sources
External sources

Vision for local development

District / Quarter / 
Neighbourhood

Local vision

special focus on topics related
to energy efficiency

Fields of action
Identification of relevant 
fields of action
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Development strategy Pilot projectLocal  level

Description of development and present situation
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Status quo of urban planning District / Quarter / 
Neighbourhood

Stakeholder involvement

Idetification of relevant
stakeholder
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28 Priemonės

Energinį efektyvumą miesto kontekste galima didinti 
papildomų priemonių rinkiniu skirtinguose veiklos ir mas-

to lygmenyse. Integruoto planavimo procesu ir tiksliomis 
dabartinių bei prognozuojamų poreikių analizėmis galima 
suformuluoti atitinkamus veiklos lygmenis ir sritis. Juos 
būtina konkretizuoti atskiromis priemonėmis ir veiklomis, 
konkrečiais jų terminais, atsakingais suinteresuotais asme-

nimis bei reikiamais ištekliais. Priemones grupuojant, gali-
ma išgauti sinergijas ir sumažinti kaštus.

Measures

Energy efficiency in an urban context can be increased by 
a set of complementary measures in different levels of ac-

tion and scale. From the integrated planning process and 
precise analyses of present and assumed needs, appropria-

te levels and fields of action can be derived. These have to 
be specified in terms of the individual measures and activi-
ties, their defined schedules, responsible stakeholders and 
required resources. By clustering measures, synergies can 
be tapped and costs can be lowered.
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Grafik: Marcus Jeutner, insar, 2016
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29Įgyvendinimo lygmenys

Kuriant integruotas strategijas, būtina stebėti skirtingus 
veiklos ir poveikio lygmenis; šis procesas prasideda tikslų 
nustatymu ir tęsiasi įgyvendinimo laikotarpiu. Priklausomai 
nuo metodikos, atskiruose lygmenyse galima pasiekti skir-
tingo poveikio. Ir atvirkščiai, neteisingo lygmens pasirinki-
mas gali reikšti trūkstamus plėtros tikslus. 

Apsibrėžus tikslus, būtina atlikti potencialo analizę 
įvairiuose lygmenyse. Iš esmės egzistuoja trys pagrindini-
ai lygmenys: sisteminis, erdvinis ir suinteresuotų asmenų 
lygmuo. Sisteminį lygmenį sudaro visi techniniai ir fizini-
ai veiksniai, tokie, kaip pastatai ir infrastruktūra. Erdvinis 
lygmuo susijęs su įvairių aspektų įtaka, pereinant nuo re-

gioninio ar miesto masto iki vietinio masto. Suinteresuotų 
asmenų lygmenyje dėmesys tenka visų susijusių žmonių ir 
šalių vaidmenims bei interesams. 

Siekiant išnaudoti energijos taupymo galimybes, plana-

vimo proceso metu būtina įvertinti status quo ir planuojamą 
priemonių poveikį. Kur energija gaminama, kur ji naudo-

jama? Kaip energija paskirstoma? Kokio dydžio energijos 
nuostoliai, kur jie atsiranda? Šiuo atveju svarbu pasirinkti 
tinkamą lygmenį tyrimui ir tolesniems veiksmams. Su pas-

tatais susijusiems klausimams pirmiausia reikalingas vieti-

nis požiūris, tuo tarpu infrastruktūrai, judumui ar energijos 
gamybai ir paskirstymui reikalinga platesnė perspektyva iki 
regioninio lygmens. 

Erdvinis kvartalo ar apskrities lygmuo vaidina svarbų 
vaidmenį įgyvendinant bendrąją plėtros strategiją. Kaip 
pereinamasis lygmuo tarp skirtingų matmenų ir kontekstų, 
kvartalai yra bendrojo planavimo sąsaja su vietos veik-

la. Šiuo atveju išsamios plėtros metodikos susiduria su 
erdvinėmis sąlygomis ir jas būtina perkelti į realias atskiras 
priemones. Be to, šiame lygmenyje išaiškėja, ir, bent iš da-

lies, administruojami techniniai, socialiniai bei ekonominiai 
procesai. 

Priklausomai nuo pasirinktų erdvinių ir sisteminių 
lygmenų, kinta dalyvaujančios ar susijusios šalys. Nors re-

gioniniame ar miesto lygmenyje didžiausią įtaką dažniausia 
patiria institucijos ar savivaldybių administracijos, tikėtina, 
kad kvartalo lygmenyje, suinteresuotų asmenų skaičius ir 
tipas yra įvairesnis bei individualesnis. 

Levels of Implementation

For developing integrated strategies, different levels of 
action and impact need to be observed –  a process that 
starts with the definition of goals and prevails throughout 
implementation. Depending on the approach, different le-

verage effects can be achieved on individual levels. In re-

verse, choosing an inappropriate level may mean missing 
development targets. 

Once goals are defined, a potential analysis on different 
levels needs to be done. In general, there three major le-

vels: the system, the spatial, and the stakeholder levels. The 
system level includes all technical and physical matters like 
buildings and infrastructures. The spatial level concerns dif-
ferent aspects’ impact, moving from a regional or citywide 
scale to a local scale. At stakeholder level, the focus lies with 
roles and interests of all people and parties concerned.

For tapping energy saving potentials, the status quo 
and estimated impact of measures needs to be assessed 
during the planning process. Where is energy produced, 
where is it used? How is energy distributed? How high are 
energy losses, where do they occur?  Here, it is crucial to 
choose the appropriate level of investigation and further 
action. While building-related questions require a local 
focus in the first place, infrastructure, mobility or energy 
production and distribution need a broader perspective up 
to the regional level.

The spatial level of the neighbourhood or district plays 
a significant role in the implementation of an overall de-

velopment strategy. As transition level between different 
scales and contexts, neighbourhoods are the interface of 
global planning and local action. Here, comprehensive de-

velopment approaches are facing spatial conditions and 
need to be transferred into tangible individual measures. 
Furthermore, this is the level where technical, social, and 
economic processes become obvious and are – at least 
partially – managed.

Depending on the selected spatial and system levels, 
the parties involved or concerned change. While mostly in-

stitutions or municipal administrations are affected at the 
regional or citywide level, it is likely that the number and 
types of stakeholders are more diverse and individual at 
neighbourhood level.
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30 Vystant integruotą koncepciją, kiekvienam atskiram 
lygmeniui būtina pasirinkti atskiras priemones, atitinkamai 
identifikuojant tarpusavio sąsajas ir kliūtis. 

For developing an integrated concept, individual mea-

sures need to be chosen for each single level, and interde-

pendencies and interferences need to be identified subse-

quently.
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Grafik: Marcus Jeutner, insar, 2016
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31Kaip atrinkti kvartalą energinio efektyvumo didinimui?

Tinkamos miesto kvartalo identifikavimas labai priklau-

so nuo bendros analizės rezultato, strategijos ir apibrėžtų 
veiklos lygmenų. Apibendrinant, miesto kvartalą energinio 
efektyvumo didinimui galima pasirinkti, atsakant į šiuos 
penkis orientacinius klausimus:

 » Koks bendras miesto plėtros modelis ir strategija? 
 » Kokie pagrindiniai tikslai?
 » Kokie pagrindiniai sektoriniai lygmenys?
 » Kokie pagrindiniai įgyvendinimo lygmenys?
 » Kokios atskiros priemonės gali turėti poveikį viso mies-

to plėtrai?  

Šie klausimai gali būti sutelkti į socialines-ekonomines 
charakteristikas ir pastatų tipologijas, infrastruktūros tink-

lus, nuosavybės struktūrą ar administracines ribas. Nepa-

prastai svarbus suvokiamas argumentavimas, pradedant 
bendrąja analize ir baigiant atskirų priemonių įgyvendinimu. 

Pertvarkymui pasirinkta miesto teritorija turėtų 
atspindėti bendruosius miesto iššūkius, siekiant ateityje 
skatinti patirties ir žinių sklaidą. Tai vienintelis būdas užti-

krinti, kad sprendimus ir strategijas bus galima sėkmingai 
pritaikyti platesniame kontekste. 

Pasirenkant kvartalą atnaujinimui, sėkmę lemia skaidrus 
atrankos procesas. Nuo pat pradžių labai svarbu komuni-
kacija ir įsitraukimo priemonės. Suprantamas sprendimų 
priėmimas padės politikams, planuotojams ir gyventojams 
suvokti ir pritarti koncepcijoms, planams bei priemonėms.

How to choose and define an Urban Area?

The identification of an appropriate urban area strongly 
depends on the outcome of the overall analysis, strategy 
and defined levels of action.

In general, five main questions can be used for orien-

tation when choosing an urban area for energy-efficient 
re-development:

 » What is the city’s overall development approach and 
strategy?

 » Which are the main objectives?
 » Which are the main sectoral levels?
 » Which are the main levels of implementation?
 » Which initial measures would be likely to have an 

effect on a citywide development?  

The focus of these examinations can be on socio-eco-

nomic characteristics as well as on building typologies, in-

frastructure networks, property structures or administra-

tive boundaries. A comprehensible line of reasoning from 
the overall analysis through to the implementation of indi-
vidual measures is crucial.

The urban area chosen for redevelopment should ref-
lect a city’s overall challenges in order to facilitate future 
dissemination of experiences and knowledge. This is the 
only way to ensure that solutions and strategies can be suc-

cessfully adapted into a broader context.

A transparent process in selecting an urban area for 
redevelopment is a key for success. Integrating commu-

nication and participation measures from the beginning is 
crucial. Tractable decision-making will enable politicians, 
planers and residents to understand and support concepts, 
plans and measures.





4 
Koncepcijos   

The Concepts
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34 This part of the publication is intended to highlight the 
concepts of the municipalities that participated in the trai-
ning and to give other municipalities of Lithuania and other 
countries and city planners the opportunity to get acquain-

ted with the integrated concept of the quarter and the city 
renewal.

The most important part of any project is the specific 
vision and objectives the concepts is going to archieve. 
Throughout the training, participants discussed issues and 
challenges in their municipalities. The first step in develo-

ping a concept is the so-called SWOT analysis. Each munici-
pality highlighted the strengths, weaknesses, opportunities 
and threats of its quarter.

Based on this analysis, it is easier to develop strategies 
to prioritize measures and develope a work plan.

The specific measures and projects envisaged create 
complex solutions with the greatest possible benefit.

Finally, everything is framed by the planned funding 
strategy and the financial sources through which the envi-
saged projects can be implemented.

The responsibility for the content and accuracy of the 
information lies with the individual representatives of each 
municipality.

Ši publikacijos dalis skirta mokymuose dalyvavusių 
savivaldybių koncepcijoms išryškinti ir suteikti galimybę 
kitoms Lietuvos, o ir kitų šalių savivaldybėms, miesto pla-

nuotojams susipažinti su integruotu kvartalo ir miesto at-
naujinimo konceptu. 

Pati svarbiausia kiekvieno projekto dalis yra konkreti 
vizija ir tikslai, kuriuos norima pasiekti įgyvendinus pareng-

tas koncepcijas. Visų mokymų metu dalyviai diskutavo apie 
problemas ir iššūkius savo savivaldybėse. Pirmasis žingsnis 
kuriant koncepciją yra vadinamoji SWOT analizė. Kiekviena 
savivaldybė išskyrė savo kvartalo stiprybes ir silpnybes, ga-

limybes ir grėsmes. 

Šios analizės pagrindu lengviau kurti strategijas, kurios 
skirtos atsirinkti prioritetines priemones ir susidėlioti darbų 
planą.

Numatytos konkrečios priemonės ir projektai sukuria 
kompleksinius sprendimo būdus numatydami didžiausią 
galimą naudą.

Galiausiai viską įrėmina numatyta finansavimo strate-

gija ir finansiniai šaltiniai, kuriais pasinaudojant numatyti 
projektai gali būti įgyvendinti.

Už informacijos turinį ir tikslumą atsako kiekvienos 
savivaldybės atskirai atstovai. 

Pavadinimas Paveikslėlis 4 skyrius (ankstesnis puslapis) /  
Cover picture Chapter 4 (previous page): Laura Bornemann, insar, 2018.
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DRUSKININKŲ MIESTO 
ATEITIES G. KVARTALO KONCEPCIJA

VIZIJA

Priemonės ir projektai

Ateities g. kvartalas- patrauklus, 
patogus, energetiškai efektyvus 
kvartalas ant Nemuno kranto.

SWOT

PRIEMONĖS

Daugiabučių 
gyvenamųjų 

namų renovacija;

Viešųjų pastatų 
energinio 

efektyvumo 
didinimas;

Energiją 
taupančios 
inžinerinės 

infrastruktūros 
plėtra;

Viešųjų erdvių 
pritaikymas 

bendruomenės 
poreikiams;

Susisiekimo 
infrastruktūros 

modernizavimas;
Kvartalo centro 

kūrimas.

PRIORITETAI

Investicija ir finansavimo strategija

STIPRYBĖS SILPNYBĖS
ü Didelė centralizuotai

tiekiamos šilumos
energijos naudotojų
koncentracija;

ü Aktyviai vykdoma
dujotiekio ir
magistralinių šilumos
tiekimo tinklų
renovacija;

ü Parengti gatvių 
apšvietimo renovacijos  
projektai;

ü 11 daugiabučių namų 
kvartale pasiruošę 
dalyvauti renovacijos 
programoje;

ü Išvystytas viešasis
transportas;

ü Yra socialinė
infrastruktūra (mokykla,
darželis, šeimos
gydytojo kab.).

ü Brangi centralizuotai 
tiekiama šilumos 
energija;

ü Gyventojai pasyviai 
dalyvauja renovacijoje;

ü Neišvystyta paslaugų 
sfera;

ü Neišvystytos žaliosios 
erdvės ;

ü Nėra bendruomenės 
centro;

ü Trūksta automobilių 
parkavimo vietų;

ü Neatnaujintas gatvių 
apšvietimas;

ü Neišvystytas dviračių 
takų tinklas.

GALIMYBĖS GRĖSMĖS
ü Valstybės parama 

renovacijai;
ü Informacijos apie 

renovacijos finansavimo 
galimybes sklaida;

ü Žemėvalda;
ü Modernių technologijų 

taikymo, žaliosios 
energetikos skatinimas;

ü Bemotorio transporto 
vystymas;

ü Verslo įtraukimas 
paslaugų vystymui ir 
infrastruktūros plėtrai.

ü Valstybės politikos 
pasikeitimas renovacijos 
srityje

ü Centralizuotai tiekiamos 
šilumos energijos kaštų 
didėjimas;

ü Statybos kainų kilimas;
ü Kvalifikuotų rangovų 

stoka;
ü Skolinimosi limitai;
ü Nedarbas.

• .

Nemuno pakrantės 
pritaikymas 
bendruomenės 
reikmėms

Modernių technologijų, žaliosios 
energetikos priemonių  taikymo 
renovuojant pastatus skatinimas

Šilumos tiekimo 
tinklų 
modernizavimas

Gatvių apšvietimo 
modernizavimas, 
taikant elektros 
energiją taupančius 
įrenginius

PROJEKTAI

Daugiabučių namų kiemų 
(žaliųjų erdvių, vaikų žaidimų aikštelių, 
automobilių stovėjimo vietų, 
privažiavimų ir šaligatvių) remontas

Dviračių takų 
įrengimas

Parama smulkiam 
verslui 
modernizuojant 
paslaugoms ir 
prekybai 
pritaikomus 
pastatus

Visuomenės informavimas apie 
renovacijos ir paramos galimybes

Energie2019

Daugiabučių namų atnaujinimui
reikalingos investicijos ~ 18 589 000 Eur, iš jų:

valstybės kompensuojamos (30 % + 7 %) = 6 878 000 Eur;
butų savininkų lėšos = 11 711 000 Eur.

Vidutinė daugiabučio gyv. namo modernizavimo kaina – 190 Eur/ 1 kv.m.
Viso reikalinga modernizuoti: 61 daugiabutis (80 %), t.y. 2010 butų (84 %) arba 111433 kv.m. 
ploto (83%).
Viso kvartalo atnaujinimo priemonėms:  22,748 mln. Eur.

Daugiabučių gyvenamųjų namų 
renovacija:

I-as etapas (paruošta dokumentacija)
II – as etapas;

Šilumos tiekimo tinklų atnaujinimas;

Prekybos centro statyba;

Esamų parduotuvės, kavinės renovacija;

Esamų prekybos paviljonų 
atnaujinimas/plėtra;

Dviračių takų įrengimas;

Gatvių apšvietimo modernizavimas;

Kiemų dangų atnaujinimas ir automobilių
aikštelių remontas;

Poilsio erdvių kiemuose įrengimas;

Mažųjų laivų nuleidimo slipo ir mobilios 
prieplaukos įrengimas Nemuno 
pakrantėje
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ATEITIES STR. NEIGHBORHOOD PLAN IN DRUSKININKAI

VISION

Priemonės ir projektai

Ateities str. neighborhood – an 
attractive, comfortable, energy-
efficient neighborhood on the bank of 
Nemunas.

SWOT

MEASURES

Renovating 
apartment 
buildings;

Increasing energy 
efficiency in 

public buildings;

Developing energy-
efficient utility 
infrastructure;

Adapting public 
areas to meet the 

needs of the 
community;

Modernizing 
transportation 
infrastructure;

Developing a 
neighborhood 

center.

PRIORITIES

Investment and financing strategy

STRENGTHS WEAKNESSES
ü High number or district

heating users;
ü Renovation of gas lines

and main heat
distribution networks is
underway;

ü Street lighting 
renovation projects are 
prepared;

ü 11 apartment buildings 
in the neighborhood are 
prepared to participate 
in the renovation 
program;

ü Developed public
transport;

ü Developed social
infrastructure (school,
kindergarten, family
doctor‘s office).

ü Expensive district 
heating;

ü Residents are passively 
involved in renovations;

ü Undeveloped service 
sector;

ü Undeveloped green 
zones;

ü No community center;
ü Lack of car parking 

spaces
ü Non-updated street 

lighting;
ü Undeveloped bicycle 

path network.

OPPORTUNITIES THREATS
ü State funding for 

renovation;
ü Spreading information 

about renovation 
financing opportunities;

ü Land management;
ü Encouraging the use of 

modern technologies 
and renewable energy 
sources;

ü Non-motorized 
transport development; 

ü Business involvement in 
the development of 
services and 
infrastructure.

ü Changes in state policy 
on renovations

ü Increasing district 
heating costs;

ü Increasing construction 
costs;

ü Lack of qualified 
contractors;

ü Limits on borrowing;
ü Unemployment.

• .

Adapting the bank 
of Nemunas to 
meet the needs of 
the community

Encouraging the use of modern 
technologies and renewable energy 
sources in the renovation of 
buildings

Modernizing heat 
distribution 
networks

Modernizing street 
lighting with 
energy-efficient 
devices

PROJECTS

Renovating apartment building yards 
(green zones, playgrounds, parking 
spaces, access roads, and footpaths)

Installing 
bicycle paths

Supporting small 
businesses in the 
modernization of 
service and 
commercial 
buildings

Informing the public about 
renovation and support 
opportunities

Energie2019

Investment needed for renovating
apartment buildings ~ EUR 18 589 000, of which:

(30 % + 7 %) = EUR 6 878 000 is state-funded;
apartment owner funds = EUR 11 711 000 

Average cost of apartment building modernization – EUR 190 / 1 sq m
To be modernized: 61 apartment buildings (80 %) or 2010 apartments (84 %), or 111433 sq m 
(83%).
For all neighborhood renovation measures: EUR 22,748 million

Daugiabučių gyvenamųjų namų 
renovacija:

I-as etapas (paruošta dokumentacija)
II – as etapas;

Šilumos tiekimo tinklų atnaujinimas;

Prekybos centro statyba;

Esamų parduotuvės, kavinės renovacija;

Esamų prekybos paviljonų 
atnaujinimas/plėtra;

Dviračių takų įrengimas;

Gatvių apšvietimo modernizavimas;

Kiemų dangų atnaujinimas ir automobilių
aikštelių remontas;

Poilsio erdvių kiemuose įrengimas;

Mažųjų laivų nuleidimo slipo ir mobilios 
prieplaukos įrengimas Nemuno 
pakrantėje

1.	Spreading	information	about	renovation	and	financing 

				opportunities	and	encouraging	the	use	of	renewable	energy	sources	 
				in	all	renovated	buildings.

3.	Apartment	building	renovation:
				○	Stage	1	of	apartment	building	renovation	(preparing	documents);
				○	Stage	2	of	apartment	building	renovation.

2.	Updating	heat	distribution	networks.

4.	Installing	bicycle	paths.

6.	Supporting	community	and	business	initiatives	(forming	a	neighborhood	center).

7.	Adapting	the	bank	of	Nemunas	for	recreation,	sports,	boating.

5.	Updating	street	lighting,	access	roads	and	parking	spaces,	installing 

				electric	car	charging	stations.
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Elektrėnų miesto pasirinkto
kvartalo koncepcija

Priemonės projektai

SWOT

Kvartalo infrastruktūros modernizavimas, daugiabučių namų ir 
viešųjų pastatų renovacija, diegiant alternatyvius atsinaujinančius 
energijos šaltinius ir išmaniąsias technologijas

Kvartalo prioritetas

Investicija ir finansavimo strategija
1.1

• Viešųjų pastatų ir daugiabučių namų modernizavimas 
taikant išmaniąsias technologijas

1.2
• Modernizuoti viešosios infrastruktūros tinklus

1.3

• Darnaus judumo plano įgyvendinimas bei susisiekimo 
infrastruktūros atnaujinimas 

1.4

• Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas ir 
atnaujinimas

ES struktūriniai 
fondai it kt. 
finansavimo 

mechanizmai 
(40 proc.)

Nacionalinės 
priemonės ir 
programos 
(20 proc.)

Privačios lėšos  
(30 proc.)

Savivaldybės
biudžeto lėšos 

(10 proc.)

Silpnybės Stiprybės
• Gyvenamoji aplinka 

nepatraukti gyventojams 
(nusidėvėjusi  daugiabučių 
namų kiemų infrastruktūra 
(šaligatviai, privažiavimo 
keliai, kiemų apšvietimo 
tinklai, žaliosios zonos šalia 
daugiabučių ir pan. )

• Susisiekimo infrastruktūra 
nusidėvėjusi, trūksta 
automobilių parkavimo vietų;

• Mažas atsinaujinančių 
energijos šaltinių
panaudojimas daugiabučių 
namų ir viešųjų pastatų 
renovacijoje;

• Nepakankamai sparti 
daugiabučių namų ir miesto 
komunikacijų infrastruktūros 
plėtra.

• Strategiškai patogi geografinė 
padėtis;

• Žemas nedarbo lygio rodiklis;
• Geras kvartalo teritorinis 

išplanavimas;
• Gerai išplėtotas  susisiekimo 

infrastruktūros tinklas;
• Įrengta dviračių  takų 

infrastruktūra;
• Modernizuota ir atnaujinta 

91,7  proc. viešųjų pastatų.
• Modernizuotos ir atnaujintos 

(atnaujinamos) pagrindinės 
kvartale esančio miesto 
viešosios erdvės.

Grėsmės Galimybės

• Strategiškai svarbių objektų 
įgyvendinimui būtinių 
finansavimo šaltinių 
trūkumas;

• Finansavimo programų, teisės 
aktų kaita.

• Atnaujinti gyvenamosios 
aplinkos infrastruktūrą; 

• Inžinerinės infrastruktūros 
modernizavimo procese 
įdiegti išmaniąsias valdymo 
sistemas;

• Laisvalaikio ir pramogų 
infrastruktūros plėtroje 
įtraukti verslo subjektus;

• Sudaryti sąlygas verslui 
įsijungti į viešojo transporto  
sistemą.

Vizija - kvartalas su išplėtota darnia susisiekimo, 
sporto ir rekreacine infrastruktūra
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Concept for selected
neighbourhood in Elektrėnai

Measures, projects

SWOT

Modernising neighbourhood infrastructure, renovating apartment 
buildings and public buildings by integrating renewable energy 
sources and using smart technologies

Neighbourhood priority

Investment and financing strategy
1.1

• Modernise public buildings and apartment buildings 
using smart technologies

1.2
• Modernise public infrastructure networks

1.3

• Implement a strategy for well-organized traffic and 
update transport infrastructure

1.4

• Improve and upgrade public spaces and the residential 
environment

EU structural funds 
and other funding 

mechanisms
(40 %)

National 
measures 

and 
programmes 

(20 %)

Private funds  
(30 %)

Municipal 
funds 
(10 %)

Weaknesses Strengths
• Unappealing residential 

environment (deteriorated 
apartment building yard 
infrastructure (sidewalks, 
access roads, yard lighting 
networks, green zones near 
apartment buildings, etc.)

• Deteriorated transport 
infrastructure, lack of car 
parking spaces;

• Low use of renewable energy 
sources in the renovation of 
apartment buildings and 
public buildings;

• Insufficient development of 
apartment building and city 
communication infrastructure.

• Strategically convenient 
geographic location;

• Low unemployment level;
• Good neighbourhood layout;
• Well-developed transport 

infrastructure network;
• Installed bicycle path 

infrastructure;
• 91,7 % modernised and 

updated public buildings;
• Main public spaces in the 

neighbourhood are 
modernised and updated (or 
currently being updated).

Threats Opportunities

• Lack of funds for strategically 
important object 
implementation;

• Changes in funding 
programmes, legislation.

• Renewing residential 
infrastructure; 

• Installing smart management 
systems in the utility 
infrastructure modernisation 
processes;

• Involving business entities in 
the development of leisure 
and entertainment 
infrastructures;

• Enabling businesses to 
become involved in the public 
transport system.

Vision – a neighbourhood with well-developed 
transport, sport, and recreation infrastructures
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MIESTAS PATOGIAM GYVENIMUI IR ĮDOMIAM DARBUI

STIPRYBĖS

Gargždai - Klaipėdos rajono administracinis centras
Gargždai - augantis miestas
Patraukli Gargždų miesto geografinė padėtis
Gargžduose daugiausia gyvena nuo 25-60 metų
amžiaus žmonių
Miestas su atskirtu pramonės rajonu
Aktyvus sportas ir sporto bendruomenė

SILPNYBĖS 

Miestas be išlikusio senamiesčio ir istorinių statinių
Mieste nėra išvystyta viešojo transporto sistema, automobilių 
parkavimo problema
Mieste neišplėtotas dviračių takų tinklas
Energiškai neefektyūs daugiabučiai
Nekokybiškai tvarkomos viešosios erdvės
Nepakankama kultūros objektų ir paslaugų plėtra
Nejaučiamas meno kūrėjų dalyvavimas miesto gyvenime
Neišvystytas lietaus nuotekų surinkimo tinklas. 

GALIMYBĖS

Miestas stiprus administracinis centras
Gargždai - "žalias" miestas, su kokybiškomis
viešosiomis erdvėmis pritaikytomis įvairioms
amžiaus grupėms ir universaliu dizainu.
Gargždai – pramonės miestas, kuriame darbo vietą
patogiai pasiekiama dviračiu/paspirtuku/pėsčiomis.
Energetinį efektyvumą didinančių priemonių
naudojimas miesto valdyme
Gargždai – miestas kuriantiems žmonėms. 

GRĖSMĖS

Tapti miegamuoju miestu - arti Klaipėda
Netinkamai nustatomi plėtros prioritetai lems
nekompleksinį teritorijų tvarkymą ir neefektyvų viešųjų
finansų panaudojimą
Viešųjų administracinių funkcijų perkėlimas į Klaipėdos
miestą
Miesto plėtra išorėje, didinanti teritorijų sutvarkymo
kaštus
Didėjantis automobilių parkavimo vietų skaičius žaliųjų
teritorijų sąskaita. Vizualinė ir ekologinė tarša.

MIESTO VIZIJA
URBANISTIKA. Plėtoti tinklišką miesto modelį atsisakant linijinio 
(vienos gatvės). Kompaktiška plėtra - miesto fizinė plėtra planuojama 
iš vidaus į išorę, akcentuojami istorinis miesto branduolys ir 
kompoziciniai pocentriai. Numatomas funkcinis ir fizinis neefektyviai 
naudojamų centro teritorijų pertvarkymas (konversija) miesto centro 
gyvybingumui skatinti. Miesto lokalių centrų kūrimas ir urbanistinių 
jungčių – miesto pagrindinių gatvių tinklo formavimas, miesto ryšių 
funkcionavimo užtikrinimas, naujo užstatymo numatymas. 
Skatinamas įvairių paslaugų (socialinių ir komercinių) pasiskirstymas 
mieste bei stiprinami funkciniai ryšiai tarp skirtingų miesto zonų. 
Išskiriamos daugiabučių namų kvartalinių grupių teritorijos, 
formuojami funkciniai ir erdviniai koridoriai tarp jų. Nustatomos 
miesto ir daugiabučių namų kvartalinių grupių teritorijų priežiūros ir 
atsakomybės ribos. 
INFRASTRUKTŪRA. Investicijos į infrastruktūrą (gatvių nauja statyba 
ir remontas, automobilių stovėjimo vietų įrengimas, pėsčiųjų ir 
dviračių takai, inžinerinių tinklų atnaujinimas ir naujų įrengimas,  
apšvietimas, sporto aikštelės, poilsio zonos) pagal prioritetus. Įrengtas 
normatyvinis automobilių stovėjimo vietų skaičius daugiabučių namų 
kvartaluose. Įrengti pėsčiųjų ir dviračių  takai jungiantys skirtingas 
miesto zonas, apšviestos visos gatvės ir viešosios erdvės. 
APLINKOSAUGA. Žalias miestas. Sukurta ir įgyvendinta želdynų 
sistemą. Gatvių koridoriuose pasodinama ne mažiau 100 medžių per 
metus. Sutvarkytas Gargždų miesto parkas, daugiabučių namų 
viešosios erdvės. Greitojo įkrovimo kolonėlės mieste.
ENERGETIKA. Modernizuoti visi Gargždų miesto daugiabučiai namai ir 
visuomeniniai pastatai panaudojant inovatyvias, energiją taupančias 
ir atsinaujinančias priemones. Modernizuoti visi šilumos perdavimo 
tinklai. Modernizuoti pastatai: Savivaldybės administracinis pastatas, 
Kultūros centras, trys vaikų darželiai, „Vaivorykštės“ gimnazija. 
KULTŪRA. Kūrybingų žmonių pritraukimas gyventi ir dirbti 
Gargžduose. Sudaryti palankias sąlygas kurti, užsiimti edukacija ir 
parduoti kūrybą. Sukurtas kūrybinių industrijų kompleksas garažų 
masyve, P. Cvirkos g.. Išplėstas Gargždų krašto muziejus ir pastatyta 
nauja miesto biblioteka.
SPORTAS. Sportiškas miestas. Palaikomi ir kuriami nauji sporto 
paskirties statiniai. Pastatytas Gargždų daugiafunkcis sporto pastatas 
(sporto salė su baseinu),  karjerų teritorijoje įrengta futbolo stovykla, 
atnaujinta „Vaivorykštės“ gimnazijos ir „Kranto“ pagrindinės 
mokyklos sporto statinių infrastruktūra. Pastatyti privatūs sporto 
klubai. 
ŠVIETIMAS. Modernizuoti švietimo įstaigų pastatai: trys vaikų 
darželiai, „Vaivorykštės“ progimnazija
JUDUMAS. Ryšių su pramonės rajonu (darbo vietos), Minijos slėniu ir 
karjerais (poilsio paslaugos) gerinimas – įrengtos gatvės, dviračių ir 
pėsčiųjų takai, apšvietimas. Nemokamas miesto viešasis transportas. 
TRANSPORTAS. Įrengtas normatyvinis automobilių stovėjimo vietų 
skaičius mieste. Ribojamas automobilių stovėjimas miesto centrinėje 
dalyje. Nemokamas miesto viešasis transportas. Modernizuota 
autobusų stotis. 

Kūrybinių industrijų kompleksas vietoje garažų
masyvo, P. Cvirkos g.
Galimybė teikti viešąsias paslaugas teikimas
miesto pocentriuose (sporto, grožio, maitinimo, 
vaiko priežiūros ir kt. paslaugos).
Gargždai - sportiškas miestas, su moderniomis
sportinėmis bazėmis. Patraukli vieta gyventi
jauniems žmonėms
Neišnaudotos užstatymo galimybės miesto
centinėje dalyje, nebenaudojamų teritorijų
konversija (garažai)

Foto. Andrius Kundrotas

Foto. Andrius Kundrotas

GARGŽDAI 2030
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A CITY FOR HIGH-QUALITY LIFE AND INTERESTING WORK

STRENGTHS

Gargždai is the administrative center of the Klaipėda 
region
Gargždai is a growing city
Attractive geographic location
Mostly populated by people aged 25-60 
A city with a separate industrial area 
Active and sporty community

WEAKNESSES

No preserved old town or historical buildings
Lack of a public transport system, car parking problems 
Lack of a bicycle lane network
Non-energy-efficient apartment buildings
Poorly maintained public areas
Insufficient development of cultural objects and services
Lack of artists involved in the city’s life
Lack of a rainwater collection network.

OPPORTUNITIES

The city is a strong administrative center
Gargždai is a green city with high-quality and 
universal public areas suitable for people of various 
ages.
Gargždai is an industrial city where the workplace 
can easily be reached by bicycle/scooter/foot.
Using measures in city administration to increase 
energy efficiency
Gargždai is a city for creative people. 

THREATS

Becoming a sleeping district – near Klaipėda
Improperly set development priorities may lead to non-
complex territory restoration and inefficient use of 
public finances
Transferring public administration functions to Klaipėda
Outside urban development is increasing the cost of 
territory restoration
Growing number of parking spaces at the expense of 
green zones. Visual and ecological pollution.

VISION OF THE CITY
URBANISTICS. Developing a network-city model instead of a linear 
model (one street). Compact development- the physical development 
of the city is planned from the inside out, emphasizing the historical 
core of the city and the composite central areas.       
Functional and physical reorganization (conversion) of inefficiently 
used central territories to enhance the vitality of the city. Creating 
local facility centers in the city and forming the network of urban 
connections – the main streets of the city, ensuring the functioning of 
city communications, constructing new buildings. Encouraging the 
distribution of various services (social and commercial) in the city and 
strengthening functional connections between different parts of the 
city. Distinguishing apartment building neighborhoods, forming 
functional and spatial passages between them. Defining areas of 
maintenance and responsibility for the city and the apartment 
building neighborhoods.  
INFRASTRUCTURE. Investing in infrastructure (constructing and 
renovating streets, installing parking spaces, pedestrian and bicycle 
roads, upgrading and installing utility infrastructure, lighting, sports 
grounds, recreation zones) according to priorities. Installing a 
normative number of parking spaces in apartment building 
neighborhoods. Constructing pedestrian and bicycle roads connecting 
different parts of the city, installing lighting for all streets and public 
areas. 
ENVIRONMENTAL PROTECTION. A green city. Creating and 
implementing a system of greenery. Planting at least 100 trees near 
streets each year. Restoring the Gargždai city park, apartment 
building public areas. Fast charging stations in the city.
ENERGY. Modernizing all apartment buildings and public buildings in 
Gargždai by using innovative, energy-efficient measures. Modernizing 
all heat distribution networks. Buildings to be modernized: the 
municipal administration building, the Cultural Center, three 
kindergartens, “Vaivorykštė“ gymnasium. 
CULTURE. Attracting creative people to live and work in Gargždai. 
Creating favorable conditions for creativity, education, and selling art. 
Building a creative industry complex on the site of the garage 
buildings on P. Cvirkos str. Expanding the Gargždai regional museum 
and building a new central library.
SPORTS. A sporty city. Maintaining and building new sports facilities. 
Building a multifunctional sports facility (gym with pool), building a 
football camp in the quarry territory, updating the infrastructure of 
sports facilities in “Vaivorykštė“ gymnasium and “Krantas“ school. 
Building private sports clubs. 
EDUCATION. Modernizing educational institutions: three 
kindergartens, “Vaivorykštė“ gymnasium.
TRAFFIC. Improving connections with the industrial area (workplace), 
Minija valley and quarries (recreation services)– constructing streets, 
pedestrian and bicycle roads, lighting. Free public transport. 
TRANSPORT. Installing a normative number of parking spaces in the 
city. Restrictions on parking in the central part of the city. Free public 
transport. Modernized bus station. 

Creative industry complex on the site of the 
garage buildings on P. Cvirkos str.
Providing public services in the central areas of 
the city (sports, beauty, food, childcare, etc). 
Gargždai is a sporty city with modern sports 
facilities. An appealing place to live for young 
people. 
New building opportunities in the central part of 
the city, converting unused territories (garages)

Foto. Andrius Kundrotas

Photo. Andrius Kundrotas

GARGŽDAI 2030
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Eigulių mikrorajono 
daugiabučių namų 
kvartalo koncepcija

SWOT

Prioritetai ir strategija

Stiprybės
• Susiformavusi urbanistinė struktūra;
• Išvystyta susisiekimo ir inžinerinė 

infrastruktūra;
• Išvystyta socialinė infrastruktūra 

(mokyklos, darželiai, šeimos gydytojų 
kab.).

Silpnybės
• Riboti savivaldybės finansiniai 

ištekliai;
• Privačių investuotojų 

pritraukimas;
• Demografinės situacijos pokyčiai 

– gyventojų senėjimas;
• Gyventojų požiūris į bendrojo 

naudojimo objektų priežiūrą;
• Gyventojai pasyvus dalyvavimas 

atnaujinimo (modernizavimo) 
procesuose;

• Gyventojų prisirišimas prie 
automobilių.

Galimybės
• Valstybės parama atnaujinimui 

(modernizavimui);
• Efektyvi ir moderni inžinerinio 

aprūpinimo infrastruktūra;
• Įrengti žemų temperatūrų šildymo 

sistemą;
• Saugi, švari ir kokybiška 

gyvenamoji aplinka;
• Pagerinti kvartalo estetinį vaizdą ir 

nekilnojamojo turto vertę.

Grėsmės
• Valstybės politikos pasikeitimai 

atnaujinimo (modernizavimo) 
srityje;

• Teisės aktų kaita;
• Gyventojų priešiškumas;
• Sparčiai auganti infliacija statybų 

sektoriuje;
• Nusidėvėjusi daugiabučių namų 

kiemų infrastruktūra;
• Šilumos, vandentiekio ir nuotekų 

tinklų nusidėvėjimas;
• Prastėjanti daugiabučių namų 

būklė.

Priemonės Planuojama investicija

• Atnaujinti (modernizuoti) taikant kompleksines 
energinį efektyvumą didinančias priemones:
daugiabučius namus 22 097 696,77Eur

viešuosius pastatus 1 741 500Eur

• Atnaujinti gatvių apšvietimo tinklus, keičiant į 
energiniu požiūriu efektyvesnius šviestuvus

498 200Eur

• Atnaujinti šilumos tinklus 2 400 000Eur

• Sutvarkyti antžeminę infrastruktūrą 5 347 480Eur

Atnaujinti ar įrengti automobilių parkavimo teritorijas

Atnaujinti ar įrengti žaliąsias teritorijas, vaikų žaidimo 
aikšteles, rekreacinės ir aktyvaus laisvalaikio zonas
Atnaujinti ar įrengti pagal faktinius poreikius pėsčiųjų 
ir dviračių takus
Įrengti centralizuotas atliekų surinkimo zonas

Pritaikyti inovatyvius energijos taupymo/panaudojimo 
sprendimus

• Skatinti gyventojus atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus
• Ieškoti finansinių galimybių atnaujinti (modernizuoti) savivaldybei

priklausančius viešuosius pastatus
• Ieškoti finansinių galimybių atnaujinti kvartalo infrastruktūrą 

(požeminė, antžeminė)

Kvartalo padėtis Kauno mieste

Priemonės ir projektai

Pagerintas kvartalo energijos vartojimo efektyvumas, sumažinta mieste
bendrą šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų tarša, pagerintas
miesto vaizdas ir taip užtikrintas kvartalo ir viso miesto patrauklumas bei
gyventojų gyvenimo kokybės pagerėjimas

Vizija

Kvartalo pastatų schema pagal jų paskirtį

Vietovės žemėlapis
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Apartment building
neighborhood plan in

Eiguliai
SWOT

Priorities and strategy

Strengths
• Forming an urban structure;
• Developing transportation and utility

infrastructure;
• Developing social infrastructure

(schools, kindergartens, family
doctors‘ offices.).

Weaknesses
• Limited municipal financial

resources;
• Attracting private investors;
• Demographic change – aging

population;
• Residents‘ attitude toward public

facility maintenance;
• Residents‘ passive participation in

the renovation (modernization) 
process;

• Residents‘ attachment to cars.

Opportunities
• State aid for renovation

(modernization);
• Efficient and modern utility supply

infrastructure;
• Installing a low-temperature heating

system;
• Safe, clean, and high-quality living

environment;
• Improving the aesthetic image of

the neighborhood and increasing
real estate value.

Threats
• Changes in state policy in the field

of renovation (modernization);
• Changes in legislation;
• Resident objection;
• High inflation in the construction

sector;
• Outdated infrastructure in

apartment building yards;
• Outdated heating, water supply, 

and sewage networks;
• Deterioration of apartment

buildings.

Measures Planned investments

• Renovation (modernization) using complex and energy-
efficient measures:
apartment buildings EUR 22 097 696,77

public buildings EUR 1 741 500

• Renewing street lighting networks by installing energy-
efficient lamps

EUR 498 200

• Renewing district heating EUR 2 400 000

• Managing ground infrastructure EUR 5 347 480

Renovating or building parking lot territories

Renovating or building green zones, playgrounds, 
areas for recreation and active leisure
Renovating or building roads for pedestrians and
cyclists
Establishing centralized waste collection zones

Adapting innovative, energy-efficient solutions

• Encourage residents to renovate (modernize) apartment buildings
• Seek financial opportunities to renovate (modernize) state-owned

public buildings
• Seek financial opportunities to renew the neighborhood‘s

infrastructure (ground and underground)

Neighborhood location in Kaunas

Measures and projects

Improving neighborhood energy efficiency, reducing overall greenhouse
gas emissions in the city, improving the overall image of the city, thus
ensuring the attractiveness of the neighborhood and the whole city and
improving life quality for residents

Vision

Scheme showing categories of neighborhood buildings

Map of the area
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KLAIPĖDA
Gyvenamojo kvartalo / tikslinės teritorijos koncepcija

Vizija

Priemonės ir projektai

SWOT Gyvenamajame kvartale – geresnė 
gyvenimo kokybė pritaikyta gyventi 
įvairioms socialinėms grupėms, 
mažinant jų atskirtį ir gerinant 
gyvenimo sąlygas.

1. Aplinkos kokybės gerinimas;
2. Modernios infrastruktūros 

vystymas;
3. Švietimo sistemos plėtojimas;
4. Jaunimo užimtumo plėtojimas 

ir judumo skatinimas;
5. Kultūros plėtojimas;
6. Gyvenimo kokybės 

užtikrinimas.

Susisiekimo srities projektai
(gatvių rekonstravimas);
Viešųjų erdvių sutvarkymo    
projektai;
Švietimo srities projektai
(švietimo įstaigų modernizavimas);
Sporto srities projektai 

(daugiafunkcinio sveikatingumo centro 
statyba, futbolo mokyklos ir baseino pastato 
konversija, irklavimo bazės 
modernizavimas);

Kultūros objektų vystymo 
(atnaujinimo, restauravimo ir atgaivinimo) 
projektai;

Socialinės atskirties mažinimo 
projektai (socialinio būsto statyba, 
nakvynės namų modernizavimas / statyba).

Didinti tikslinės teritorijos patrauklumą 
gyventojams ir investuotojams:
1. mažinti gyvenamosios aplinkos 

užterštumą;
2. sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir 

užimtumo didinimui;
3. sukurti saugią ir patrauklią aplinką.

Prioritetai ir strategija

Investicija ir finansavimo strategija
Reikalingos investicijos ~ 150 mln. Eur.

Stiprybės
• Konkurencija tikslinėje teritorijoje (tiek 

geografiniu, tiek urbanistiniu požiūriu);
• Teritorijoje didelis pasirinkimas viešųjų 

paslaugų;
• Teritorijos plotai tinkami 

pertvarkymams.

Silpnybės
• Didelė dalis gyventojų yra 

pensinio amžiaus;
• Socialinės problemos;
• Aplinkos tarša.

Galimybės
• Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

potencialas;
• LEZ plėtra;
• Mokymosi visą gyvenimą principo 

propagavimas.

Grėsmės
• Neigimai demografiniai 

pokyčiai;
• Energijos išteklių 

mažėjimas, jų branginimas;
• Politinių sprendimų 

tęstinumo nebuvimas.

58%
3%

23%

6% 10%

ES VB
SB Kitos viešosios lėšos (KPPP)
Privačios lėšos



Supported by Associated Partner

KLAIPĖDA
Residential Area / Target Area Concept

Vision

Measures and projects

SSGG (SWOT) In the residential area - better quality of 

life by adapting to the needs of different 

social groups, increasing inclusion and 

improving living conditions. 

1. Improving the quality of the 
environment; 

2. Development of modern 
infrastructure; 

3. Improving the educational 
sector; 

4. Increasing youth employment 
and mobility; 

5. Development of culture sector; 
6. Ensuring quality of life. 

Projects in transportation
(street reconstruction);
Public spaces projects; 
Projects in the educational sector; 

(modernisation of educational 
institutions); 

Projects in the field of sports
(construction of multifunctional wellness 
centre, conversion of football school and 
swimming-pool building, modernisation of 
rowing base). 

Projects in the culture sector (incl. 
renovation, restoration, and revitalisation of 
cultural sites); 

Projects for more social inclusion 
(construction of social housing, 
modernisation / building of hostels). 

Increase the attractiveness of the area 

for residents and investors; 

1. Reduce pollution of the environment;
2. Improve conditions for the founding 

of SMEs and increase employment 
levels; 

3. Create a safe and attractive living 
environment. 

Priorities and strategy

Investments and financing strategy 

Investments needed ~ 150 million EUR

Strengths

•Competition in the target area (both in 
geographical and urban terms);
•The area provides a large range of public 
services; 
•Area suitable for redevelopment.

Weaknesses

•A large share of the residents is of 
retirement age;
•Social tension and problems;
•Environmental pollution. 

Opportunities

•Potential of Klaipėda’s State seaport 
location; 
•Development of a free economical zone; 
•Promotion of the principle of lifelong 
learning. 

Threats

•Negative demographic changes;
•Decrease of energy resources, lack 
of attention for this decrease; 
•Lack of continuity of political 
decisions. 

58%
3%

23%

6% 10%

ES VB SB Kitos viešosios lėšos (KPPP) Privačios lėšos
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Marijampolė
Parko g. – Kauno g. – R. Juknevičiaus g. kvartalo 
koncepcija

SSGG ANALIZĖ

DIDELIS DĖMESYS SKIRIAMAS:
•ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS
GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMUI.
•DARNAUS JUDUMO SKATINIMUI IR APLINKAI DRAUGIŠKO TRANSPORTO
PLĖTOJIMUI, SIEKIANT SUMAŽINTI ANGLIES DIOKSIDO IŠMETIMUS.

STIPRYBĖS
•Didelis gyventojų tankis
•Patogi geografinė padėtis
•Nuolatinės investicijos į kvartalo atnaujinimą
•Viešojo transporto stotelių išsidėstymas tolygus, būklė
tinkama
•Kompaktiškumas, socialinė infrastruktūra (mokykla,
darželis ir pan.)
•Parkas, maudymosi vietos, laisvalaikio zonos.

SILPNYBĖS
•Didelis automobilizacijos lygis
•Mažas viešojo transporto naudojimas
•Trūksta dviračių takų
•Sąlyginai nedidelis dviračių naudojimas
•Nepakankamas automobilių saugojimo vietų skaičius
•Kvartalo gatvių dangos reikalauja papildomų investicijų
•Palyginti didelė atmosferos tarša

GALIMYBĖS
• Kvartalas palankus bevariklio transporto infrastruktūros
plėtrai
•Gerinti/remontuoti šaligatvių dangas
•Ekologiško transporto skatinimas
•Gerinti/remontuoti pėsčiųjų takus
•Gatvių tinklo plėtra, dangų kokybės gerinimas, apšvietimas
•Eismo reguliavimo priemonių įdiegimas
•Didinti viešojo transporto svarbą
•Suremontuoti/sukurti dviračių takai leistų saugiai susisiekti
su miesto centre išvystytais dviračių takais, bei
priemiestinėmis gyvenamosiomis vietovėmis

GRĖSMĖS
•Mažėjantis gyventojų skaičius ir senėjanti visuomenė
•Išlieka grėsmė, kad išplėtojus pėsčiųjų ir dviračių trasų tinklą,
nesant papildomų skatinamųjų priemonių, kelionių pėsčiomis ir
dviračiais kiekis reikšmingai nedidės
•Trūksta kompleksiškumo dviračių tinklo plėtroje
•Esant finansavimo lėšų trūkumui, gali jų neužtekti darniai
susisiekimo sistemai įgyvendinti

Eil. 
Nr. Kvartalo atnaujinimo 

priemonė Kiekis Matavimo 
vnt.

Lėšų 
poreikis, 

Eur.

Finansavimo šaltinis

1. Daugiabučių
atnaujinimas
(modernizavimas)

40 pastatų 
skaičius

720000 Daugiabučių namų butų ir kitų
patalpų savininkų lėšomis, iš
Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto ir Europos sąjungos
fondų bei (ar) kitų teisėtų šaltinių.

2. Viešųjų pastatų
atnaujinimas
(modernizavimas)

5 pastatų 
skaičius

380000 Iš Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto, savivaldybės biudžeto,
Europos Sąjungos struktūrinių
fondų, tarptautinių organizacijų,
privačių investuotojų ir kitų
šaltinių lėšomis.

3. Gatvių ir pėsčiųjų takų
apšvietimo
atnaujinimas

2600 m 80000 Iš savivaldybės biudžeto, Viešųjų
investicijų plėtros agentūros
administruojamų finansavimo
šaltinių, Europos Sąjungos
finansinės paramos ir kitos
gaunamos tarptautinės finansinės
paramos, privačių investuotojų ir
kitų finansinių šaltinių lėšomis.

4. Lietaus surinkimo
infrastruktūros
atnaujinimas

3 km 174000

5. Gatvių, šaligatvių,
privažiavimų,
automobilių aikštelių
atnaujinimas

13965,5 m2 837000

IŠ VISO: 2191000

PRIEMONĖS

Daugiabučių namų 
atnaujinimas 

(modernizavimas)

Inžinerinės 
infrastruktūros  
atnaujinimas 

(modernizavimas)

Susisiekimo 
infrastruktūros 
atnaujinimas 

(modernizavimas)

Viešųjų erdvių 
atnaujinimas 

(modernizavimas)

Transporto 
infrastruktūros 

vartotojų įpročius 
formavimas

Viešųjų pastatų 
atnaujinimas 

(modernizavimas)

PROJEKTAI

Pašešupio
parko 

sutvarkymas, 
įrengiant 

dendrologinį–
pažintinį taką, 

atnaujinant 
želdynus, 
išvalant 
vandens 
telkinius. 

Viešųjų 
pastatų 

atnaujinimas 
(modernizavi

mas)

Visuomenės 
informavimas 

apie 
daugiabučių 

namų 
atnaujinimo 
(modernizavi
mo) paramos 

galimybes

Šilumos tiekimo 
tinklų atnaujinimas 

modernizavimas

Sukurti kompleksinę 
visuomenės 

informavimo, švietimo 
ir skatinimo priemonių 

sistemą ir tinkamą 
infrastruktūrą, kad 
būtų suformuoti 

ilgalaikiai transporto 
infrastruktūros 

vartotojų įpročiai.

Gatvių 
apšvietimo 

atnaujinimas

Automobilių 
aikštelių 

atnaujinimas

Pėsčiųjų bei 
dviračių takų, gatvių 
dangų atnaujinimas

VIZIJA
„Gyvenimo kokybės didinimas suvokiant ir prisiimant atsakomybę už
poveikį aplinkiniams ir aplinkai“

Atnaujinti (modernizuoti) 
daugiabučius gyvenamuosius namus

Atnaujinti viešuosius pastatus

Šilumos tiekimo tinklų atnaujinimas

Atnaujinti bendruosius inžinerinius 
tinklus

Atnaujinti dviračių takus, sukurti 
dviračių takų tinklą

Atnaujinti automobilių stovėjimo 
aikšteles, gatves ir šaligatvius.

Sutvarkyti Pašešupio parką, viešąsias 
erdves. 

INVESTICIJA IR FINANSAVIMO STRATEGIJA

DETALUSIS KVARTALO PLANAS
Žalia – bendro naudojimo teritorija
Geltona – daugiabučių ir aukštybinių
gyvenamųjų namų statybos teritorija
Orandžinė – visuomeninės paskirties
teritorija
Rausva – komercinės paskirties
objektų teritorija
Pilka – inžinerinė ir infrastruktūrinė
teritorija
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Marijampolė
Parko str. – Kauno str. – R. Juknevičiaus str. neighborhood 
plan

SWOT ANALYSIS

EMPHASIS IS PLACED ON:
•ENCOURAGING ENERGY EFFICIENCY AND THE USE OF RENEWABLE ENERGY
SOURCES.
•ENCOURAGING WELL-ORGANIZED TRAFFIC AND ECO-FRIENDLY
TRANSPORTATION TO REDUCE CO2 EMISSIONS.

STRENGTHS
•High population density
•Convenient geographic location
•Regular investments in neighborhood renovations
•Public transport stops evenly spread out and in good
condition
•Compact, social infrastructure (school, kindergarten, etc.)
•Park, swimming zones, recreation areas.

WEAKNESSES
•High number of cars
•Low use of public transport
•Lack of bicycle lanes
•Relatively low use of bicycles
•Insufficient car parking spaces
•Neighborhood street surfaces require additional investments
•Relatively high air pollution

OPPORTUNITIES
• Neighborhood suitable for the development of non-
motorized vehicle infrastructure
•Improving/renovating sidewalk surfaces
•Promoting eco-friendly transportation
•Improving/renovating footpaths
•Developing the street network, improving the surface
quality, lighting
•Installing traffic regulation measures
•Increasing the importance of public transport
•Renovating/creating bicycle lanes for safe access to
developed bicycle lanes in the city center and suburban
areas

THREATS
•Decreasing and aging population
•Risk that after developing the network of pedestrian and
bicycle roads, the number of pedestrians and cyclists will not
increase without additional incentives
•Lack of complexity in the bicycle network development
•Possible lack of funds for implementing a system of well-
organized traffic

No. Neighborhood 
renovation measure Amount

Unit of 
measurem

ent

Needed 
funds in 

EUR

Sources of finance

1. Apartment building
renovation
(modernization)

40 Number of 
buildings

720000 At the expense of the owners of
apartments and other premises
in the buildings, from the state
budget of the Republic of
Lithuania, European Union funds
and/or other legal sources.

2. Public building
renovation
(modernization)

5 Number of 
buildings

380000 From the state budget of the
Republic of Lithuania, the
municipal budget, the structural
funds of the European Union,
international organizations,
private investors, and other
financial sources.

3. Renovation of street
and footpath lighting

2600 m 80000 From the municipal budget,
sources of financing administered
by the Public Investment
Development Agency, financial
support from the European
Union and other international
financial support, private
investors, and other financial
sources.

4. Renovation of
rainwater collection
infrastructure

3 km 174000

5. Renovation of streets,
sidewalks, driveways,
parking lots

13965,5 m2 837000

TOTAL: 2191000

MEASURES

Apartment 
building 

renovation 
(modernization)

Utility 
infrastructure 

renovation 
(modernization)

Traffic 
infrastructure 

renovation 
(modernization)

Public area 
renovation 

(modernization)

Transportation 
infrastructure user 

habit formation

Public building 
renovation 

(modernization)

PROJECTS

Pašešupis 
park 

renovation  
by installing 
a cognitive  
dendrologic 

path, 
renewing 
greenery, 
cleaning 

waterbodies

Public 
building 

renovation 
(modernizatio

n)

Informing the 
public about 

the 
possibilities of 

supporting 
apartment 

building 
renovation 

(modernizatio
n) financially

Heat distribution 
network renovation 

(modernization)

Creation of a complex 
public information, 

education, and 
stimulation system 
along with suitable 

infrastructure to shape 
long-term habits of 

transport 
infrastructure users

Renovation of 
street lighting

Renovation of 
parking lots

Renovation of 
pedestrian and 

bicycle roads and 
street surfaces

VISION
“Improving the quality of life by understanding and taking
responsibility for impacting the environment and those around us“

Renovating (modernizing) apartment 
buildings

Renovating public buildings

Renovating heat distribution networks

Renovating common utility networks

Renovating bicycle lanes, creating a 
bicycle lane network

Renovating parking lots, streets, and 
sidewalks

Restoring the Pašešupis park and 
public areas

INVESTMENT AND FINANCING STRATEGY

DETAILED NEIGHBORHOOD PLAN
Green – public territory
Yellow – apartment building and high
rise residential home construction
territories
Orange – public territories
Pink – commercial property
territories
Gray – utility and infrastructure
territories
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MAŽEIKIAI
Kvartalo, apriboto Pavenčių, Naftininkų, Žemaitijos ir Taikos gatvėmis,

KONCEPCIJA
Vizija

Priemonės ir projektai

STPRYBĖS:
1. Didelis darbingų gyventojų skaičius, tankiai 
apgyvendintas kvartalas.
2. Inžinerinių (šilumos tiekimo) tinklų ir 
susisiekimo komunikacijų projektų 
įgyvendinimas.
3. Greta esančios rekreacinės teritorijos.
SILPNYBĖS:
1. Mažėjantis gyventojų skaičius.
2. Didelė dalis blogos būklės inžinerinių tinklų 
bei susisiekimo komunikacijų, nepritaikytos 
(be paskirties) teritorijos.
3. Neišvaizdūs, nemodernizuoti daugiabučiai 
namai.
GALIMYBĖS:
1. Sąlygų mokytis, dirbti ir gyventi gerinimas 
siekiant mažinti emigraciją.
2. Aplinkos tvarkymo, inžinerinių tinklų bei 
susisiekimo komunikacijų atnaujinimo ir 
plėtros projektų įgyvendinimas.
3. Gyvenamojo fondo ir visuomeninių pastatų 
modernizavimas.
GRĖSMĖS:
1. Didėjanti pensinio amžiaus bei mažėjanti 
jaunimo ir darbingo amžiaus gyventojų dalis.
2. Didėjančios išlaidos inžinerinių tinklų ir 
susisiekimo komunikacijų remontui. 
Didėjančios aplinkos tvarkymo ir priežiūros 
išlaidos.
3. Prastėjanti daugiabučių gyvenamųjų namų 
būklė ir nepakankamos atnaujinimo apimtys.

SWOT
KVARTALAS, KURIAME 
NORISI GYVENTI:
patogus, estetiškas, 
bendruomeniškas,  
ekologiškas, šiltas, 
sportiškas, meniškas, 
skatinantis, jungiantis.

← Ištrauka iš Mažeikių miesto bendrojo plano su 
pažymėtu kvartalu.

1. Kvartalo vaizdas. 
2. Įgyvendinamas Dailės ir choreografijos mokyklos 

modernizavimo projektas →

I

1. Kompleksiškai atnaujinti 
(modernizuoti) daug energijos 
vartojančius daugiabučius namus, 
visuomeninius pastatus, siekiant 
sumažinti jų metines šilumos 
sąnaudas ne mažiau kaip 40 proc. 
bei pasiekti ne žemesnę kaip C 
energinio naudingumo klasę. 
2. Energijos gamybai diegti 
atsinaujinančius energijos šaltinius. 
3. Atnaujinti (suremontuoti) 
suirusias kvartalo vidaus kelių ir 
pėsčiųjų/dviračių takų dalis, 
siekiant atkurti jų normatyvinę 
būklę.
4. Atnaujinti (suremontuoti) 
kvartalo automobilių stovėjimo 
aikšteles ir (ar) išplėsti jų tinklą 
įrengiant naujas aikšteles (ar 
pastatant kitus automobilių 
stovėjimo statinius), siekiant 
sureguliuoti automobilių stovėjimą 
kvartalo viduje pagal normatyvinius 
reikalavimus.
5. Atnaujinti ir (ar) išplėsti bendro 
naudojimo kvartalo rekreacines ir 
poilsio zonas bei želdinius siekiant 
pagerinti jų būklę ir patenkinti 
gyventojų poreikius.
6. Atnaujinti gatvių apšvietimo 
tinklus, kitas inžinerines 
komunikacijas pagal poreikį.
7. Plėsti dviračių takų tinklą.
8. Įrengti elektrinių automobilių 
įkrovimo stotelę.
9. Įrengti gyventojų individualias 
rekreacines/poilsio zonas (vaikų 
žaidimo aikšteles, želdinius, 
mažosios architektūros formas). 

1. Daugiabučių namų atnaujinimo ir 
energinio efektyvumo didinimo 
projektų įgyvendinimas.

2. Viešųjų pastatų atnaujinimo ir 
energinio efektyvumo didinimo 
projektų įgyvendinimas.

3. Inžinerinės, socialinės, aplinkos 
infrastruktūros atnaujinimo 
projektų įgyvendinimas.

4. Atsinaujinančių energijos šaltinių 
diegimas.

← Kvartale modernizuojamas daugiabutis

Prioritetai ir strategija

Investicija ir finansavimo 
strategija
Mažeikių miesto kvartalo, apriboto Pavenčių, Naftininkų, Žemaitijos ir Taikos gatvėmis, energetinio 
efektyvumo didinimo programoje numatyta, kad programos įgyvendinimas finansuojamas 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų, tarptautinių organizacijų, privačių investuotojų ir kitų šaltinių lėšomis.

KONCEPCIJA    ↓
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MAŽEIKIAI
PLAN for neighborhood bounded by Pavenčiai, Naftininkai, 
Žemaitijos, and Taikos streets

Vision

Measures and projects

STRENGTHS:
1. Large working population, densely 
populated neighborhood.
2. Implementation of utility networks (heat 
supply) and transport infrastructure projects.
3. Nearby recreation areas.
WEAKNESSES:
1. Population decline.
2. High number of poorly maintained utility 
networks and transport infrastructure, 
unadapted territories (with no purpose).
3. Visually unappealing, nonmodern 
apartment buildings.
OPPORTUNITIES:
1. Improvement of studying, working, and 
living conditions to reduce emigration.
2. Implementation of projects for renewing 
and developing environmental maintenance, 
utility networks, and transport infrastructure. 
3. Modernization of housing stock and public 
buildings.
THREATS:
1. Increasing retiree population and 
decreasing youth and working-age 
population.
2. Increasing expenses for utility network and 
transport infrastructure renovations. 
Increasing expenses for environmental 
maintenance.
3. Deterioration of apartment buildings and 
insufficient renovation volumes.

SWOT
A NEIGHBORHOOD THAT 
YOU WANT TO LIVE IN:
comfortable, aesthetic, 
communal, eco-friendly, 
warm, sporty, artistic, 
stimulating, connecting.

← fragment of the Mažeikiai town master plan with the 
neighborhood marked.

1. Image of the neighborhood. 
2. Implementation of the Art and choreography school 

modernization project →

I

1. Complex renovation 
(modernization) of apartment 
buildings and public buildings with 
current non-efficient energy use to 
reduce the use of energy for heat 
by at least 40% and reach the 
energy efficiency class of at least C. 
2. Implementing renewable energy 
sources for energy production. 
3. Renewing (renovating) 
deteriorated sidewalks and roads 
for pedestrians and cyclists in the 
neighborhood to restore their 
normative status.

4. Renewing (renovating) parking 
lots in the neighborhood and (or) 
expanding their network by 
building new parking lots (or other 
parking structures) to regulate 
parking inside the neighborhood 
following normative requirements.
5. Renovating and (or) expanding 
public recreation areas and green 
zones in the neighborhood to 
improve their condition and satisfy 
the needs of residents.
6. Renewing the street lighting 
network and other utility 
communications as needed.
7. Expanding the bicycle lane 
network.
8. Installing an electric car charging 
station.
9. Building individual recreation 
zones (playgrounds, green zones, 
street furniture). 

1. Implementation of apartment 
building renovation and energy 
efficiency enhancement projects.

2. Implementation of public building 
renovation and energy efficiency 
enhancement projects.

3. Implementation of utility, social, 
environmental infrastructure 
renovation projects.

4. Implementation of renewable 
energy sources.

← Modernized apartment building in the neighborhood

Priorities and strategy

Investment and financing strategy
The energy efficiency enhancement program for the Mažeikiai neighborhood bounded by 
Pavenčiai, Naftininkai, Žemaitijos, and Taikos streets provides that the implementation of the 
program is financed from the state budget of the Republic of Lithuania, the Mažeikiai district 
municipality budget, the European Union structural funds, international organizations, private 
investors, and other sources.

PLAN    ↓
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PABRADĖ
KVARTALO KONCEPCIJA

SWOT

PRIORITETAI IR STRATEGIJA

STIPRYBĖS SILPNYBĖS GALIMYBĖS GRĖSMĖS
PASTATŲ 
RENOVAVIMAS

PATIRTIS RANGOVŲ TRŪKUMAS PASTATŲ ENERGETINIŲ SAVYBIŲ 
PAGERINIMAS

GYVENTOJŲ PRIEŠIŠKUMAS

GATVIŲ 
ĮRENGIMAS

JUDUMO KOKYBĖ NĖRA SUFORMUOTŲ SKLYPŲ. 
NEUŽTENKA ATSTUMŲ TARP 
PASTATŲ

PAGERINTI EISMO SĄLYGAS, SKIRIANT 
PRIORITETĄ PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ 
EISMUI. APŠVIETIMO ĮRENGIMAS 

GYVENTOJŲ PRIEŠIŠKUMAS. GALIMAI 
VIENPUSIO EISMO ORGANIZAVIMAS DĖL GATVIŲ 
PLOČIO. 

VIEŠŲJŲ ERDVIŲ 
SUKŪRIMAS

ATLAISVINTI KIEMUS NUO 
AUTOMOBILIŲ IR DARŽŲ

ERDVIŲ FORMAVIMAS PER KELIS 
SKLYPUS. 
ESAMŲ ŽELDINIŲ IR DARŽŲ 
SUNAIKINIMAS.

GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS.
PERKELTI DARŽUS ATOKIAU NUO 
DAUGIABUČIŲ

PARKAVIMO VIETŲ MAŽINIMAS. GYVENTOJŲ 
PRIEŠIŠKUMAS

JUDUMO UŽTIKRINIMAS LAISVAS IR PATOGUS 
JUDĖJIMAS BE AUTOMOBILIO 
KVARTALE IR UŽ JO RIBŲ

ESAMŲ SKLYPŲ PERFORMAVIMAS PRAPLĖSTI ESAMŲ GARAŽŲ 
TERITORIJĄ UŽ KVARTALO RIBŲ 
NAUJŲ GARAŽŲ ĮRENGIMUI

PARKAVIMO VIETŲ MAŽINIMAS. GYVENTOJŲ 
PRIEŠIŠKUMAS

DIDINTI 
KVARTALO
TANKUMĄ

NAUJA STATYBA-
DAUGIABUČIAI A KLASĖS. 
PANAIKINTAS GYVENAMŲJŲ 
BUTŲ  TRŪKUMAS MIESTE

VYSTYTOJŲ TRŪKUMAS.
INVESTICIJŲ TRŪKUMAS.

IŠNUOMOTI SKLYPUS
SUFORMUOTI SKLYPUS.
IŠNAUDOTI KVARTALO POTENCIALĄ

LĖŠŲ TRŪKUMAS. 
GYVENTOJŲ PREŠIŠKUMAS DĖL KVARTALO 
TANKINIMO

§ PLANUOJAMOS INVESTICIJOS – APIE 10 000 000 EUR
( Į SUMĄ NEĮSKAIČIUOTOS NAUJOS STATYBOS DAUGIABUČIŲ LEŠOS )

§ VISŲ PASTATŲ ENERGINIŲ SAVYBIŲ PAGERINIMAS RENOVUOJANT PASTATUS

§ AUTOMOBILIŲ KIEKIO SUMAŽINIMAS KVARTALE, IŠKELIANT AUTOMOBILIUS UŽ
KVARTALO RIBŲ, PRAPLEČIANT ESAMŲ GARAŽŲ TERITORIJĄ ŠALIA KVARTALO

§ GATVIŲ ĮRENGIMAS SU LED APŠVIETIMU, ĮDIEGIANT ATSINAUJINANČIUS IŠTEKLIUS
(SAULĖS BATERIJAS).

§ DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ PLĖTRA, ĮRENGIANT LED JUOSTAS GRINDYJE, KAS
SKATINTŲ JUDUMĄ KVARTALE BE AUTOMOBILIŲ

§ VIEŠŲJŲ ERDVIŲ IR POILSIO ZONŲ SUKŪRIMAS, ĮRENGIANT MOBILIAS
DAUGIAFUNKCINES STOTELES, KAD PRITRAUKTI GYVENTOJUS POILSIAUTI KVARTALE, O
NE UŽ KVARTALO RIBŲ. SPORTO IR KULTŪROS RENGINIŲ BENDRUOMENĖSE
SKATINIMAS.

§ KVARTALO APŽELDINIMAS IR PRITAIKYMAS REKREACIJAI. GYVENTOJŲ PRITRAUKIMAS
IŠ KITŲ MIESTO KVARTALŲ KOKYBIŠKAI LEISTI LAISVALAIKĮ KVARTALE.

§ “SODININKYSTĖS” IŠKĖLIMAS IŠ KIEMŲ. PLOTŲ DARŽAMS SKYRIMAS ATOKIAU NUO
BENDRO NAUDOJIMO KIEMŲ. KIEMUS PRITAIKYTI ĮVAIRAUS AMŽIAUS GYVENTOJŲ
POILSIUI.

§ JUDUMO KVARTALE UŽTIKRINIMAS, SUKURIANT REKREACINĘ AŠĮ, KURI SUJUNGTŲ
KVARTALĄ SU KITAIS REKREACINIAIS OBJEKTAIS MIESTE (PVZ.: PAPLŪDIMIAIS)

§KVARTALO TANKUMO DIDINIMAS, STATANT A+ KLASĖS DAUGIABUČIUS PASTATUS

§ MIESTO APLINKELIO ĮRENGIMAS, TIESIOGIAI PAGERINTŲ KVARTALO SUSISIEKIMĄ IR
SUMAŽINTŲ MOLĖTŲ GATVĖS EISMĄ

§ ŽMONIŲ SOCIALINĖS GEROVĖS UŽTIKRINIMAS, SUKURIANT ENERGETINIU POŽIŪRIU
TAUPŲ, SAUGŲ KVARTALĄ, KURIAME GYVENIMO KOKYBĖ BŪTŲ MAKSIMALIAI
PAGERINTA

INVESTICIJA IR FINANSAVIMO STRATEGIJA

MIESTO PLĖTRA MIESTO REKREACINĖS ERVĖS

KVARTALO VIZIJA

§ REKREACINIŲ ZONŲ ĮRENGIMAS (PAPLŪDIMIŲ
ĮRENGIMAS, ŽALIŲJŲ ZONŲ IR SPORTO
STADIONO ĮRENGIMAS)

§ GAMYBOS, PRAMONĖS ZONŲ TANKINIMAS IR
PLĖTRA (PRAMONĖS IR GAMYBOS SKLYPŲ
TRŪKUMAS)

§ MIESTO INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS
(DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ ĮRENGIMAS,
GATVIŲ ASFALTAVIMAS, AUTOBUSŲ STOTIES
ĮRENGIMAS, VANDENTVARKOS IR NUOTEKŲ
PLĖTRA, GATVIŲ APŠVIETIMO ĮRENGIMAS)

§ VIEŠŲJŲ ISTAIGŲ RENOVAVIMAS
(MODERNIZAVIMAS) (POLIKLINIKOS, MOKYKLŲ,
DARŽELIO MODERNIZAVIMAS)

§ SMULKAUS VERSLO PRITRAUKIMAS
(POILSIO, MAITINIMO, APGYVENDINIMO
PASLAUGŲ SKATINIMAS)

§ MIESTO CENTRO AKCENTAVIMAS
(MIESTAS NETURI KONCENTRUOTO CENTRO)

§ TURIZMO PLĖTRA (TURIZMO PASLAUGŲ
NEBUVIMAS)

§ MIESTO APLINKELIO ĮRENGIMAS
(INTENSYVUS KARINĖS TECHNIKOS IR VILKIKŲ
EISMAS PER MIESTĄ)

MIESTO VIZIJA



Supported by Associated Partner

PABRADĖ
NEIGHBORHOOD PLAN

SWOT

PRIORITIES AND STRATEGY

STRENGTHS WEAKNESSES OPPORTUNITIES THREATS
BUILDING 
RENOVATION

EXPERIENCE LACK OF CONTRACTORS ENERGY IMPROVEMENT IN BUILDINGS OBJECTION OF THE RESIDENTS

ROAD CONSTRUCTION CONVENIENT MOBILITY NO FORMED PLOTS. LACK OF 
DISTANCE BETWEEN BUILDINGS

IMPROVING TRAFFIC CONDITIONS BY 
PRIORITIZING PEDESTRIANS AND CYCLISTS. 
UPDATING THE LIGHTENING SYSTEM

OBJECTION OF THE RESIDENTS. 
POSSIBILE ONE WAY TRAFFIC DUE TO 
SMALL STREET WIDTH. 

CREATION OF THE 
PUBLIC SPACES

CLEAR OUT YARDS FROM CARS 
AND GARDENS. 

SPACES EXTENDING ACROSS 
SEVERAL PLOTS. DESTRUCTION 
OF EXISTING PLANTS AND 
GARDENS. 

IMPROVING LIFE QUALITY. MOVING GARDENS 
AWAY FROM APARTMENT BUILDINGS. 

REDUCTION OF PARKING SPACES 
CAUSES OBJECTION OF THE 
RESIDENTS.

MOBILITY 
ASSURANCE

FREE AND COMFORTABLE 
MOVEMENT INSIDE AND OUTSIDE 
OF THE NEIGHBORHOOD WITHOUT 
A CAR

RESHAPING EXISTING PLOTS EXPANDING EXISTING GARAGES NEAR THE 
NEIGHBORHOOD FOR NEW GARAGE SPACES.

REDUCTION OF PARKING SPACES 
CAUSES OBJECTION OF THE 
RESIDENTS.

INCREASING 
NEIGHBORHOOD 
DENSITY

NEW BUILDINGS – CLASS A 
APARTMENTS. 
ENDING THE LACK OF 
APARTMENTS IN THE CITY

LACK OF DEVELOPERS. 
LACK OF INVESTMENTS.

RENT PLOTS. FORM PLOTS. REACH THE 
NEIGHBORHOOD‘S POTENTIAL.

LACK OF FUNDS. 
OBJECTION OF THE RESIDENTS ON 
INCREASED NEIGHBORHOOD DENSITY

§ PLANNED INVESTMENTS – AROUND 10 000 000 EUR
( COSTS FOE NEW CONSTRUCTION OF MULTI FAMILY BUILDINGS IS NOT INCLUDED

§ IMPROVING ENERGY IN ALL BUILDINGS AFTER RENOVATION

§ REDUCING CARS IN THE NEIGHBORHOOD BY MOVING CARS TO THE OUTSIDE OF THE
NEIGHBORHOOD AND EXPANDING EXISTING GARAGES NEAR THE NEIGHBORHOOD

§ BUILDING STREETS WITH LED LIGHTING AND INSTALLING RENEWABLE RESOURCES
(SOLAR BATTERIES)

§ DEVELOPING ROADS FOR PEDESTRIANS AND CYCLISTS BY INSTALLING LED STRIPS ON
ROADS TO PROMOTE CAR-FREE MOVEMENT IN THE NEIGHBORHOOD

§ CREATING PUBLIC SPACES AND RECREATION ZONES BY INSTALLING MOBILE
MULTIFUNCTIONAL STATIONS TO ATTRACT RESIDENTS TO SPEND THEIR FREE TIME IN
THE NEIGHBORHOOD RATHER THAN OUTSIDE OF IT. PROMOTING SPORTS AND CULTURE
EVENTS WITHIN COMMUNITIES.

§ CREATING GREEN ZONES FOR RECREATION IN THE NEIGHBORHOOD. ATTRACTING
RESIDENTS FROM NEARBY NEIGHBORHOODS TO SPEND THEIR FREE TIME IN THE
NEIGHBORHOOD.

§ REMOVING GARDENS FROM YARDS. TRANSFERING PLOTS FOR GARDENING AWAY
FROM SHARED YARDS. ADAPTING THE YARDS FOR RECREATIONAL ACTIVITIES FOR
PEOPLE OF VARIOUS AGES.

§ ASSURING MOBILITY WITHIN THE NEIGHBORHOOD BY CREATING A RECREATIONAL
SEGMENT CONNECTING THE NEIGHBORHOOD WITH OTHER RECREATIONAL OBJECTS
WITHIN THE CITY (E.G. BEACHES)

§INCREASING NEIGHBORHOOD DENSITY BY BUILDING CLASS A+ APARTMENT BUILDINGS

§ BUILDING A DETOUR ROAD TO DIRECTLY IMPROVE NEIGHBORHOOD TRAFFIC AND
REDUCE TRAFFIC IN MOLĖTŲ ST.

§ ENSURING SOCIAL WELFARE FOR RESIDENTS BY CREATING A NEIGHBORHOOD THAT
PROVIDES RESIDENTS WITH EFFICIENT ENERGY, SAFETY, AND THE HIGHEST LIFE
QUALITY POSSIBLE

INVESTITION AND FUNDING STRATEGY

CITY EXPANSION REACREATION ZONES

VISION

§ CREATION OF THE REACREATION ZONES
(CREATING PUBLIC BEACHES, GREEN AREAS
AND SPORT STADION)

§ PRODUCTION, INDUSTRIAL ZONE
COMPACTION AND DEVELOPMENT (LACK OF
INDUSTRIAL ZONES)

§ IMPROVING URBAN INFRASTRUCTURE
(INSTALLATION OF BICYCLES AND
PEDESTRIALS, ASPHALT OF STREETS,
EQUIPMENT OF A BUS STATION, WATER
MANAGEMENT AND SEWAGE DEVELOPMENT,
INSTALLATION OF STREET LIGHTING)

§ RENOVATION (MODERNIZATION) OF PUBLIC
ESTABLISHMENTS (MODERNIZATION OF
POLICIES, SCHOOLS, NURSERY)

§ ATTRACTING SMALL BUSINESS
(PROMOTION OF RECREATION, CATERING,
ACCOMMODATION SERVICES)

§ HIGHLIGHTING CITY CENTER
(CITY DOES NOT HAVE A CONCENTRATED
CENTER)

§ TOURISM DEVELOPMENT (NO TOURISM
SERVICES)
§ BUILSING A CITY BYPASS (INTENSIVE
MLITARY AND TUG TRAFFIC IN THE CITY)

VISION OF THE CITY



- Sporto ir laisvalaikio paslaugų plėtra

- Dviračio, pėsčiųjų takų, plėtojimas

- Pritaikyti viešasias erdves žmonėms su
specialiais poreikiais

- „ Žaliųjų zonų“ sukūrimas

- Automobilių parkavimo vietų iškėlimas,
atžeminių garažų planavimas

- Energijos taupymas daugiabučiuose, kvartale

- Saulės kolektorių pritaikymas daugiabučių
namų energijos taupymui, gatvių apšvietimui

- Geoterminio šildymo panaudojimas

-Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas

-Susisiekimo infrastruktūros modernizavimas

-Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros
sutvarkymas, naujų vaikų žaidimo, sporto aikštelių
įrengimas

- Komunalinių atliekų rušiuojamojo surinkimo
infrastruktūros plėtra

- Poilsio ir sporto zonų modernizavimas

- Kvartalo aplinkos modernizavimas

- Atsinaujinančių išteklių panaudojimas

- Kvartalo gyventojų dalyvavimas darnios 
aplinkos kūrime

- Susisiekimo sistemos modernizavimas

- Viešo privataus sektorių projektų 
įgyvendinimas

PALANGOS MIESTO KVARTALO KONCEPCIJA

STIPRYBĖS
- Vykdoma šilumos tinklų renovacija
- Sutvarkytas daugumos gatvių tinklas
- Išvystyta socialinė infrastruktūra (mokyklos,
darželiai)
- Didelis dėmesys skiriamas žaliosioms erdvėms

SILPNYBĖS
- Didelis sezoniškumas
- Dideli šilumos naudojimo kaštai
- Demografinės situacijos pokyčiai – gyventojų
senėjimas
- Automobilių parkavimo vietų trūkumas
- Nesuplanuota neįgalių žmonių infrastruktūra
- Gyventojų pasyvumas kuriant tvarkingą
gyvenamąją aplinką
- Nesuformuoti žemės sklypai prie daugiabučių
gyvenamųjų namų
- Gyventojai retai susisiekimui naudoja viešąjį
transportą, o dominuoja susiekimas automobiliuGALIMYBĖS

-Pastatų renovacijai numatomos ES ir savivaldybės
lėšos
-Aplinkos neteršiančių transporto priemonių
skatinimas
-Susisiekimo infrastruktūros tinklo (gatvių, dviračių
takų) modernizavimas ir plėtra
-Viešojo transporto sistemos modernizavimas ir plėtra
įgyvendinant greitojo susisiekimo jungtis
-Rąžės upelio pakrantės pritaikymas poilsiui, sportui

GRĖSMĖS
-Teisė aktų, įstatymų kaita
- Sugriežtėjusi finansinių institucijų paskolų išdavimo
politika
- Šilumos, elektros ir dujų kainų augimas
- Sumažėjęs potencialių investuotojų susidomėjimas
Lietuvos kurortais
Didėjančios transporto spūstys ir parkavimo
problemos vasaros sezono metu

INVESTICIJA IR FINANSAVIMO 
STRATEGIJA
Daugiabučių namų renovacijai reikalingos investicijos ~ 31 160 000 eur., iš jų:
valstybės kompensuojamos (30% +7 %) – 11 529 200 eur.

Butų savininkų lėšos -19 630 800 eur.

Kvartalo kiemų infrastruktūros sutvarkymui (automobilių parkavimo teritorijų
atnaujinimas, pėsčiųjų takų atnaujinimas ir įrengimas, žaliųjų teritorijų, vaikų
žaidimų aikštelių ir kt.) ~2 000 000 eur.

Kvartalo kiemų infrastruktūros sutvarkymui (automobilių parkavimo teritorijų
atnaujinimas, pėsčiųjų takų atnaujinimas ir įrengimas, žaliųjų teritorijų, vaikų
žaidimų aikštelių ir kt.) ~2 000 000 eur.

SWOT

VIZIJA

PRIEMONĖS PROJEKTAI PRIORITETAI IR STRATEGIJA

Harmoningas gyvenamasis kvartalas su atnaujinta infrastruktūra
įvairioms gyventojų grupėms



Supported by Associated Partner

- Development of sports and leisure services

- Development of bicycle and pedestrain
routes

- Adapt public spaces to people with special
needs

- Upgrading and developing new green zones

- Planning of lifted and underground parking
multi-storey car park

- Energy saving measures in apartment
buildings across the neighbourhood

- Solar panel installation for energy saving in
apartment buildings and street lighting

- Use of geothermal heating

- Modernisation of heat supply networks

- Modernisation of transport infrastructure

- New arrangement of yard infrastructure, installation
of new playgrounds and sports grounds

- Development of municipal waste recycling
infrastructure

- Modernisation of recreational and sports grounds

- Modernisation of the neighbourhood
environment

- Integration of renewable sources

- Residents´ involvement in creating a 
cohesive neighbourhood environment

- Modernisation of transportation
system

- Implementation of projects from the 
private sector

CITY OF PALANGA NEIGHBOURHOOD CONCEPT

STRENGTHS
- Renovation of heating network underway
- Most streets renewed
- Developed social infrastructure (schools,

kindergartens)
- Great attention paid to green spaces

WEAKNESSES
- High seasonality
- High heating costs
- Demographic change – aging population
- Lack of parking spaces
- No infrastructure for disabled people
- Little participation of residents in creating a

higher-quality living environment
- Unformed land plots next to apartment

buildings
- Public transport is rarely used by residents, car

use prevails

OPPORTUNITIES
- EU and municipal funds are planned for the

renovation of buildings
- Promoting environmentally friendly transportation
- Modernisation and development of communal

infrastructure network (streets, cycling paths)
- Modernisation and development of the public

transport system through the implementation of
high-speed connections

- Integration of the Rąžės riverbanks for recreation
and sports

THREATS
- Change of legislation and law
- Financial institutions tightening lending policy
- Increase in heat, electricity and gas prices
- Little interest of potential investors in Lithuanian

resorts
- Increasing traffic jams and parking problems

during the summer season

INVESTMENT AND FINANCING STRATEGY
Renovation of apartment buildings requires investment of ~ EUR 31,160,000, of which
EUR 11,529,200 are state compensated (30% +7 %) 

Funds of apartment owners – EUR 19,630,800

For maintenance of the yard infrastructure in the neighbourhood (renovation of parking
lots, renovation and installation of footpaths, green areas, children's playgrounds, etc.) ~
EUR 2,000,000

SWOT

VISION

MEASURES PROJECTS PRIORITIES AND STRATEGY

Harmonious residential area with renewed infrastructure for diverse
groups of population



 

 

 

 

ROKIŠKIS 
INTEGRUOTOS ROKIŠKIO MIESTO 
PLĖTROS STRATEGIJOS KŪRIMO 

GAIRĖS 
SWOT 
Stiprybės	
• miestas	patrauklus	kaip	turintis	seną	istoriją,	daug	kultūros	ir	istorijos	paminklų;	
• miestas	turi	nemažai	žaliųjų	zonų	(tik	jas	reikia	sutvarkyti);	
• gyventojų	ir	svečių	poilsiui	pastatytas	baseinas;	
• miestas	turi	atvirą	ledo	areną;	
• rengiami	daugiabučių	kvartalų	detalieji	planai;	
• įgyvendinami	šilumos	ūkio	renovacijos	projektai.	

Silpnybės	
• mažėjantis	gyventojų	skaičius	dėl	emigracijos;	
• mažėjantis	kūdikių	gimstamumas;	
• nusidėvėjusi	miesto	infrastruktūra;	
• parkavimosi	problemos	daugiabučių	kiemuose;	
• vaikų	žaidimo	aikštelių	trūkumas;	
• nepilnai	sutvarkytos	žaliosios	erdvės;	
• daug	nerenovuotų,	žemo	energetinio	efektyvumo	daugiabučių;	
• atsitiktinis	miesto	teritorijų	tvarkymas	be	aiškių	prioritetų.	

Galimybės  
• miesto unikalumo vystymas; 
• gyvenamųjų ir viešųjų pastatų 

atnaujinimas; 
• darnus judumas; 
• atsinaujinančių energijos išteklių 

panaudojimas energijos ūkyje; 
• žalios infrastruktūros kūrimas; 
• daugiafunkcinės erdvės; 
• gyventojų ir bendruomenių įtraukimas į 

miesto modernizavimo procesą 

Grėsmės 
• politinių sprendimų tęstinumo 

nebuvimas; 
• planuojamų lėšų trūkumas; 
• energinių šaltinių brangimas. 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

                  

Investicijos ir finansavimo strategija  

Finansavimo šaltiniai: 
• įvairios programos ir projektai, 
• savivaldybės biudžeto lėšos, 
• pačių gyventojų prisidėjimas; 
• parama  iš verslo. 



 

 

 

 

ROKIŠKIS 
GUIDELINES FOR CREATING AN 

INTEGRATED DEVELOPMENT 
STRATEGY FOR ROKIŠKIS CITY 

SWOT 
Strengths	
• attractive	city	due	to	its	rich	history,	cultural	and	historical	monuments;	
• lots	of	green	zones	(that	need	to	be	restored);	
• pool	for	residents	and	visitors;	
• public	ice	skating	rink;	
• detailed	plans	for	apartment	building	neighborhoods	are	being	prepared;	
• heating	network	renovation	projects	are	being	implemented.	

Weaknesses	
• decreasing	population	due	to	emigration;	
• decreasing	birth	rate;		
• deteriorated	city	infrastructure;	
• parking	problems	in	apartment	building	parking	lots;	
• lack	of	playgrounds;	
• unfinished	green	zones;	
• high	number	of	non-renovated	apartment	buildings	with	low	energy	efficiency;	
• random	city	territory	renovations	with	no	clear	priorities.	

Opportunities 
• developing a unique city; 
• renovating residential and public 

buildings; 
• well-organized traffic; 
• using renewable energy sources in the 

heating network; 
• developing green infrastructure; 
• multifunctional areas; 
• involving residents and communities  in 

the city‘s modernization process. 

Threats 
• no continuity of political decisions; 
• possible lack of funds; 
• rising prices of energy sources. 

 

 

 

                 

          

 

 

 

 

 

                  

Investment and financing strategy 

Sources of finance: 
• various programs and projects, 
• municipal budget funds, 
• resident contributions; 
• business support. 

 

 

Rokiškis 2030: 
what is our 

vision? 
 

  

Vi
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What will we 
focus on to 

reach our vision? 

Transparency and participation: 
A city with effective administration in which 
political processes and decision-making 
processes are transparent and citizen 
involvement is respected. Rokiškis should 
become a city with a strong civil society in 
which resident involvement is encouraged. 

 

How will we make 
our vision a reality?  

• Meetings and creative 
workshops; 

• Informing the public, 
newspapers and brochures;  

• Demonstrations, exhibitions 
and information centers; 

• Animated visual products; 
• Phone number for 

information; 
• Review and survey. 

 

How will we do 
this?  

• A specialist in municipal 
administration who will 
coordinate the renovation 
processes. 

• Encouraging apartment 
building renovation; 

• Encouraging public building 
renovation;  

• Renewable energy 
production. 

 

A sustainable, green, and eco-friendly city: environmentally 
friendly, meeting high environmental standards, attractive green 
zones for active recreation 

• Encouraging the use of eco-
friendly transportation; 

• Creating a safe network of 
pedestrian and bicycle roads 
in the city; 

• Creating a bicycle road 
network to/from suburban 
areas; 

• Using eco-friendly public 
transport in the city. 

 

• Installing electric car charging 
stations; 

• Installing bicycle parking 
stations (lockable, non-
lockable); 

• Reorganizing the lanes of 
Respublikos str. by creating a 
two-way bicycle lane; 

• Purchasing electric vans. 

• Modernizing street and yard 
lighting; 

• Modernizing parking lots 
and access roads; 

• Installing and modernizing 
recreation infrastructure. 

 

• Developing greenery;  
• Creating a seamless 

recreation network. 

 

• Installing an intelligent 
lighting control system; 

• Updating lighting equipment; 
• Building additional parking 

spaces with plastic 
honeycomb coating; 

• Building parking spaces 
outside the neighborhood; 

• Opening green zones and 
parks.  

 

• Creating attractive access 
to the city by developing 
greenery; 

• Developing greenery 
around the bus station; 

• Developing greenery 
around streets; 

• Creating green residential 
neighborhoods.  

 

Go
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1. 

Resident and 
community invol-

vement in the city’s 
modernization 

process

2. 

Apartment building 
and public building 

renovation

3.  

Well-organized 
traffic

4. 

Infrastructure 
renovation

5. 

Bio corridor and 
green city network 

formation



Tauragės miesto Centro mikrorajono
daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas

Vizija- Sukurti aplinką tausojantį, judų, netriukšmingą,
žalią, kompaktišką ir mišrias funkcijas siūlantį
Tauragės miesto Centro mikrorajono daugiabučių
gyvenamųjų namų kvartalą.

Stiprybės:
- Išvystyta socialinė infrastruktūra

(mokyklos, darželiai)
- Didžioji dalis daugiabučių namų yra

atnaujinti (modernizuoti)
- Vykdomas miesto apšvietimo

valdymo modernizavimas.
- Vykdoma elektromobilių įkrovimo

stotelių plėtra.
Silpnybės:
- Miesto centrinė dalis užteršta azoto

junginiais bei dulkėmis daugiausiai
dėl per centrą važiuojančio
transporto.

- Statiniai, esantys miesto centre, yra
energiškai neefektyvūs, senos
statybos.

- Susidėvėjusi vidinė inžinerinė
infrastruktūra.

- Dėl per mažo, gyventojų skaičiui
nepritaikyto, automobilių parkavimo
vietų skaičiaus daugiabučių namų
kiemai yra nuolatos apstatyti
automobiliais,

- Didelis automobilių tankumas trukdo
gelbėjimo ar specialiosioms
tarnyboms su didesniu transportu
patekti į miegamųjų rajonų vidų.

Priemonės
- Energijos taupymas

daugiabučiuose, kvartale
- Pėsčiųjų-dviračių

takų/šaligatvių tinklų
atnaujinimas.

- Energijos gamybos iš
atsinaujinančių energijos
šaltinių skatinimas.

- Subalansuotas miesto erdvės
formavimas ir tvarkymas

- Sporto ir laisvalaikio paslaugų
modernizavimas

Projektai
- Daugiabučių namų kiemų

infrastruktūros sutvarkymas, naujų
vaikų žaidimo, sporto aikštelių
įrengimas.

- Komunalinių atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra.

- Energiją taupantis viešųjų erdvių
apšvietimo ir skaitmeninio jo
valdymo įrengimas.

- Šilumos tiekimo tinklų
modernizavimas.

- Saulės fotovoltinės elektrinių
įrengimas.

- Elektrinių autobusų plėtra.

- Atsinaujinančių išteklių
panaudojimas.

- Kvartalo teritorijos (prie daugiabučių
namų) apšvietimo tinklų
modernizavimas.

- Kvartalo antžeminės infrastruktūros
sutvarkymas.

- Šilumos tiekimo tinklų
modernizavimas.

- Viešųjų pastatų ir daugiabučių namų
atnaujinimas (modernizavimas).

Prioritetai ir strategija

Investicija ir finansavimo strategija

Galimybės
- viešosios infrastruktūros atnaujinimas –

tvarkyti gatves, šaligatvius ir kitas
viešąsias erdves, bei užtikrinti efektyvią
transporto priemonių integraciją, nustatyti
individualių motorinių transporto
priemonių apribojimus kvartale.

- Subalansuotai išnaudoti miesto erdvę,
esamą susisiekimo infrastruktūrą, vystyti
ir integruoti skirtingus susisiekimo būdus,
prioritetą teikiant viešąjam keleiviniam ir
bevarikliam transportui ar aplinką mažai
teršiančiam transportui.

- Pasinaudoti teikiama ES parama
projektams įgyvendinti.

Grėsmės
- Teisė aktų, įstatymų kaita
- Sugriežtėjusi finansinių institucijų

paskolų išdavimo politika
- Demografinės situacijos pokyčiai –

gyventojų senėjimas
- Šilumos, elektros kainų augimas.

SSGG analizė

Planuojama 
investicija 
6823561  

Eur

Šilumos tiekimo 
tinklų 

atnaujinimas 
350000 Eur

Daugiabučių 
namų 

atnaujinimas 
(modernizavima
s) 4867705 Eur

Antžeminės 
infrastruktūros 

sutvarkymas 
150000Eur

Viešojo pastato 
atnaujinimas 

(modernizavima
s)    1415856 

Eur

kvartalo 
teritorijos (prie 

daugiabučių 
namų) 

apšvietimo 
tinklų 

modernizavima
s, 40000 Eur



Supported by Associated Partner

Central district of Taurage City

Vision - Create an environmentally friendly, lively, low-
noise, green, compact and mixed-use neighbourhood in
downtown Taurage.

Strenghts
- Developed social infrastructure

(schools, kindergartens)
- Most apartment buildings are

renovated (modernised)
- Modernisation of city lighting control

system is underway.
- The development of electric vehicle

charging stations is underway.
Weaknesses
- City centre polluted by nitrogen

compounds and dust, mainly due to
transit traffic

- Buildings in the city center old and
energetically inefficient

- Obsolescent engineering 
infrastructure

- Due to the insufficient number of
parking spaces near multi-apartment
buildings, the yards are permanently
filled with cars.

- High number of cars prevents rescue
or special services with larger
transport from entering the inner area
of the building compounds.

Measures
- Energy saving in apartment

buildings and the
neighbourhood.

- Upgrading hiking/cycling/
sidewalk networks.

- Promotion of renewable
energy production and use.

- Balanced formation and
management of urban space.

- Modernisation of sports and
leisure services.

Projects
- Rearrangement of courtyard

infrastructure in residential area,
new children's playgrounds and
sports grounds.

- Development of municipal waste
management infrastructure.

- Energy-efficient lighting, digital
control centre for public spaces.

- Modernisation of heat supply
networks.

- Installation of solar and
photovoltaic technologies

- Purchase of electric buses

- Use of renewable energy sources.
- Modernisation of lighting networks in

the neighbourhood / area (that is,
around residential buildings).

- Improvement of overground
infrastructure in the area.

- Modernisation of heat supply
networks.

- Renovation (modernisation) of public
and residential buildings.

Priorities and strategy

Investment and financing strategy

Opportunities
- Renewal of public infrastructure
- Manage streets, sidewalks and other

public spaces, ensure efficient vehicle
integration, set limits on individual
motorized mobility in the area.

- Sustainable use of urban space and
existing transport infrastructure,
development and integration of different
transport models, giving priority to public
and non-motorized and low-emission
transport.

- Take benefit of EU support programmes
for project implementation.

Threats
- Change of laws and legislation
- Increasingly strict lending policies by

financial institutions
- Demographic change - aging population
- Increase of heating and electricity prices.

SWOT analysis

Planned 
Investment

EUR
6,823,561

Renovation of 
heat supply 

networks
EUR 350,000

Renovation 
(modernisatio

n) of multi-
family  

buildings 
4,867,705 EUR

Maintenance 
of overground
infrastructure
EUR 150,000

Renovation of 
public 

buildings EUR 
1,415,856

Modernisation
of lighting 

system in the 
area

EUR 40,000
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TRAKAI - Kvartalo koncepcija
Dovilė Daudaitė, Povilas Montvila

Stiprybės:
• Susiformavusi urbanistinė 

struktūra;
• Išvystyta susisiekimo ir 

inžinerinė infrastruktūra;
• Kvartalas yra unikalioje 

gamtinėje aplinkoje;
• Paklausus nekilnojamasis 

turtas;

Silpnybės:
• Riboti savivaldybės finansiniai 

ištekliai;
• Nepakankamas gyventojų 

bendruomeniškumas;
• Gyventojų prisirišimas prie 

automobilio;

Grėsmės:
• Saugomų teritorijų ir 

kultūros paveldo apsaugos  
teisinis reguliavimas ir 
apribojimai;

• Kvartalo gyventojų 
socialinis statusas;

• Kvartalo gyventojų ir turistų 
poreikių suderinimas

Galimybės:
• Kvartalo poreikiams pritaikyti 

apleistas erdves;
• Paskatinti kvartalo gyventojų 

bendruomeniškumą;
• Keisti kvartalo gyventojų 

gyvensenos įpročius;
• Pagerinti kvartalo estetinį vaizdą 

ir nekilnojamojo turto vertę;

Kvartalas miesto 
kontekste

Kvartalo vizija – RENKUOSI MIESTĄ!!!
Kvartalas – integrali miesto dalis, patogi gyventi ir ilsėtis. Nevark užmiestyje!

Kvartalo 
analizė

Aktyvaus poilsio parkas vietoje  FK 
stadiono
25m. Baseinas prie katilinės

Bendruomeninis daržas
Buv. vandenvietės panaudojimas 
šilumos gamybai
Šunų vedžiojimo aikštelė
Kultūros rūmų rekonstrukcija

Internato rekonstrukcija į viešbutį
Bernardinų kalvos sutvarkymas ir 
pritaikymas ramiam poilsiui
Daugiaaukštis automobilių 
parkingas vietoje esamų garažų

Pėsčiųjų / dviračių takų plėtra
Automobilių eismo pertvarkymas 
ir  ribojimas
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TRAKAI – Neighborhood plan
Dovilė Daudaitė, Povilas Montvila

Strengths:
• Forming an urban

structure;
• Developing transportation

and utility infrastructure;
• The neighborhood is

located in a unique natural
environment;

• High real estate demand;

Weaknesses:
• Limited municipal financial

resources;
• Weak sense of community

among residents;
• Residents‘ attachment to cars; 

Threats:
• Legal regulation and

restrictions on protected
territories and cultural
heritage;

• Social status of
neighborhood residents;

• Aligning the needs of
residents and tourists;

Opportunities:
• Using abandoned areas to meet

the needs of the neighborhood;
• Building a strong sense of

community among residents;
• Changing the lifestyles of

residents;
• Improving the aesthetic image

of the neighborhood and
increasing real estate value;

Neighborhood location
in the town

Vision – TOWN OVER VILLAGE!!!
The neighborhood is an integral part of the town with perfect living and
leisure conditions. No more villages!

Neighborhood
analysis

Active recreation park on the site
of the FK stadium
25-meter swimming pool by the 
boiler room
Community garden

Former water treatment plant
utilization for heat production

Dog park

Reconstruction of                           
the Palace of Culture

New hotel on the site of a              
former boarding school
Calm recreation zone on the
Bernardinai Hill

Multistorey parking garage on the
site of existing garages
Roads for pedestrians and cyclists

Reorganization and restrictions of
car traffic

Energy efficiency:
• Encourage	communities	to	renovate	apartment	

buildings;
• Use	renewable	energy	sources	(utilise	a	former	

water	treatment	plant	for	heat	pumps	and	
install	photovoltaic	panels	on	the	roof);

• Renew	district	heating	grids;
• Balance	the	district	heating	system	by	using	the	

swimming	pool.

Well-organised traffic:
• Reorganise	traffic,	transform	two-way	streets	

into	one-way	streets;
• Turn	removed	street	lanes	into	roads	for	

cyclists	and	parking;
• Reduce	parking	spaces	in	yards;
• Parking	infrastructure	serves	residents	during	

the	night	and	tourists	during	the	day;	
• Improve	public	transport;
• Educate	(Inform)	and	encourage	the	public.

Public spaces:
• Adapt	the	territories	of	the	FK	stadium,	Ber-

nardinai	Hill,	and	the	Palace	of	Culture	to	meet	
the	needs	of	the	town,	tourists,	and	residents;

• Adapt	the	areas	near/around	apartment	
buildings	to	meet	the	needs	of	residents;

• Modernise	roads	for	pedestrians/cyclists,	
install	lighting,	street	furniture;	

• Involve	the	community	in	the	creative	develop-
ment	process	and	the	area	maintenance.	

Neighbourhood development strategy (concept)
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UKMERGĖ 
PIVONIJOS KVARTALO KONCEPCIJA

Vizija

Priemonės ir projektai

Stiprybės:
- Patogi kvartalo geografinė 

padėtis mieste ir regione
- Išvystyta kelių ir gatvių 

infrastruktūra
- Yra kelios visuomeninio 

(autobusų) transporto linijos
- Pakankama paslaugų pasiūla 

(prekybos, aptarnavimo, 
medicinos)

- Šalia miškas su poilsio zona 
(takeliai, suoleliai, aikštelės)

- Geras mokyklų ir ikimokyklinių 
įstaigų tinklas

- Gyventojų mėgiamas rajonas

Silpnybės:
- Reikalinga namų ir visų 

inžinerinių infrastruktūrų 
renovacija

- Atnaujinimas vyksta, bet 
trūksta lėšų

- Nevienareikšmiškas gyventojų 
požiūris į atnaujinimą (butai 
privatūs), galimi kvartalo dalių 
neišbaigtumai

- Silpni rangoviniai pajėgumai
- Automobilių aikštelių poreikis 

stipresnis už viešųjų erdvių 
atsiradimą

SWOT
Atnaujinus daugiabučius

namus, visuomeninius pastatus,
požeminius energetinius tinklus,
pagrindines Dariaus ir Girėno,
Miškų, Jaunimo gatves, gatvių
apšvietimą, pagal gyventojų
poreikius formuoti kiemų
infrastruktūrą : įvažiavimo kelius,
automobilių stovėjimo aikšteles,
takus, vaikų žaidimo aikšteles,
poilsio zonas, žaliasias zonas –
medžius, želdynus, gėlynus, vejas.

Viename iš visuomeninių
pastatų numatoma konferencijų
salė, kurioje galėtų rinktis
kvartalo gyventojai. Aptarti
aktualius jiems klausimus, pvz:
automobilių stovėjimo vietų
mažinimo, vietoje jų, plečiant
želdynų, poilsio, vaikų žaidimo
vietų tinklą kiemuose.
Šis kvartalas turėtų pirmasis
įkūnyti miesto siekiamybę būti
„patogiu gyventi“ miestu, t.y.
betarpiška vieta, kurioje
gyventojai ne tik dirba ir miega,
bet ir turiningai leidžia laisvalaikį,
kūrybiškai mėgaujasi gyvenamąja
aplinka be didesnio automobilių
poreikio.

Savivaldybė remia ir ragina
daugiabučių būstų savininkus
dalyvauti naujo modelio
daugiabučių namų atnaujinimo
programoje pagal priemonę
VP3-1.1-AM-02-V. Atnaujinama
22 namų, dar reikalinga atnaujinti
36 namus. Šiam tikslui reiks apie
14,4 mln. Eur. 30 % sumos remia
ES, likusią dalį moka butų
savininkai per 20 metų.

Rengiamas investicinis
projektas darželiui „Eglutė“
dalyvauti valstybinėje viešųjų
pastatų energinio efektyvumo
didinimo programoje (VIPA).

Parengtas investicinis projektas
miesto gatvių rekonstravimui,
kuriame numatyta Dariaus ir Girėno
gatvės atnaujinimas, vykdomas
visuomeninių ir privačių interesų
partnerystės pagrindu (1,24 mln.Eur).

Požeminę inžineriją atnaujina: UAB
„Ukmergės šiluma“ - šilumos tinklų,
UAB „Ukmergės vandenys“ – vandens
ir nuotekų, AB ESO - elektros ir dujų,
naudodami fondų ir savas lėšas.

Jaunimo, Miškų gatvių, įvažiavimo į
kiemus, kvartalo pėsčiųjų – dviračių
takų, apšvietimo atnaujinimui reikia
apie 2,81 mln. Eur.

Atnaujinimas:
• Pastatų,
• Energetinių tinklų,
• Gatvių ir takų,       
• Aplinkos.

Atnaujinus visus daugiabučius
namus bus sumažintas CO2
išmetimas į atmosferą 1 095 tonų
per metus. Kitų priemonių
energijos taupymai, tuo pačiu
CO2 taršos mažinimas nežymus.

Investicija

21 650 000 EUR

Prioritetai ir strategija
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UKMERGĖ 
PIVONIJA NEIGHBORHOOD PLAN

Vision

Measures and projects

Strengths:
- Convenient geographic 

location in the city and region
- Developed street and road 

infrastructure
- Several public (bus) transport 

lines
- Sufficient supply of services 

(trade, service, medicine)
- Nearby forest with recreation 

zone (paths, benches, sports 
grounds)

- Good network of schools and 
preschools

- A neighborhood liked by 
residents

Weaknesses:
- Renovation of homes and 

utility infrastructure is 
required

- Renovation is underway but 
funds are insufficient

- Different resident attitudes 
toward renovation 
(apartments are private), 
possible incompleteness in 
parts of the neighborhood

- Poor contracting capacity
- Parking lots are needed more 

than public spaces

SWOT
Forming the infrastructure of

yards according to the needs of
residents: access roads, parking
lots, paths, playgrounds,
recreation zones, green zones-
trees, greenery, flower beds,
lawns, after renovating
apartment buildings, public
buildings, underground power
grids, the main Dariaus and
Girėno, Miškų, Jaunimo streets,
street lighting. There should be a
conference room in one of the
public buildings where residents
of the neighborhood could gather
for meetings and discuss relevant
issues, such as reducing the
number of parking spaces and
expanding greenery, recreation
and playground networks in the
yards instead.
This neighborhood should be the
first one to embody the city‘s
aspiration to become a city that
provides a "comfortable life“,
meaning that it should be a place
where residents not only work
and sleep but also productively
spend their free time and
creatively enjoy their living
environment without the need
for more cars.

The municipality supports and
encourages apartment owners to
participate in a new apartment
renovation program model under
the measure VP3-1.1-AM-02-V.
22 homes are being renovated
and 36 homes are to be
renovated. This will require about
EUR 14,4 million. 30 % of the
amount will be provided by the
EU, with the remainder being
paid by apartment owners over a
20 year period.
An investment project for the
kindergarten "Eglutė" is being
prepared to participate in the
state energy efficiency program
for public buildings (VIPA)

An investment project for street
reconstruction in the city has been
prepared, which provides for the
renovation of Dariaus and Girėno
street to be carried out on the basis
of public-private partnership (EUR
1,24 million).

Heating networks are to be
renovated by UAB “Ukmergės
šiluma“, water and sewage– by UAB
“Ukmergės vandenys“, electricity and
gas– by AB ESO, using provided and
owned funds. The renovation of
Jaunimo, Miškų streets, yard access
roads, neighborhood pedestrian-
bicycle roads, and lighting upgrades
will require about EUR 2,82 million.

Renovation of:
• Buildings,
• Power grids,
• Streets and paths,       
• The environment.

By renovating all apartment
buildings, CO2 emissions will be
reduced to 1 095 tons per year.
Other measures for reducing CO2
emissions would yield much less
significant results.

Investment

EUR 21 650 000

Priorities and strategy



Supported by Associated Partner

Vizija – šiuolaikiškas gyvenimas gamtos ritmu

Priemonės ir projektai

Stiprybės
•Didžioji dalis kvartalo viešosios 
infrastruktūros atnaujinta
•Kvartalas kompaktiškas

Silpnybės
•Didelė dalis gyventojų yra senyvo 
amžiaus
•Gyventojai ir verslo atstovai neturi 
galimybių arba noro prisidėti prie 
aplinkos gražinimo
•Neatnaujinta infrastruktūra (takai, 
automobilių stovėjimo aikštelės, 
apšvietimas) prie daugiabučių namų

Galimybės
•Teikiama ES parama projektams 
įgyvendinti

Grėsmės
•Demografiniai pokyčiai
•Įrengtos infrastruktūros priežiūra ir 
apsauga

SSGG analizė

1. Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam 
poilsiui (planuojama baigti įgyvendinti 2019 m.)
Planuojamas ežero pakrantės sutvarkymas, želdinių suformavimas, 
pėsčiųjų takų, apšvietimo, mažosios architektūros elementų, vaikų ir 
suaugusių aktyvaus poilsio aikštelių ir pan. įrengimas.

2. Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste 
sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (2019-2020 m.)
Planuojamas vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, privažiavimų ir 
priėjimų dangų atnaujinimas prie Varėnos mieste esančių 
daugiabučių gyvenamųjų pastatų.

3. Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje 
(2019-2020 m.)
Planuojama sutvarkyti želdinius Varėnos miesto parkuose ir 
skveruose. 

4. Viešųjų pastatų atnaujinimas (2019-2023 m.)
Planuojamas atlikti keturių kvartele esančių viešųjų pastatų 
atnaujinimą (modernizavimą). 

Prioritetai ir strategija

Investicija ir finansavimo strategija

Investicija, reikalinga pabaigti atnaujinti kvartalą - 24 mln. eurų.

1. Baigti atnaujinti viešąją infrastruktūrą.
2. Toliau skatinti gyventojus atnaujinti gyvenamuosius  namus.
3. Ieškoti finansinių galimybių atnaujinti infrastruktūrą prie 

modernizuotų daugiabučių namų.
4. Ieškoti finansinių galimybių atnaujinti savivaldybei priklausančius 

viešuosius pastatus.

Savivaldybės 
biudžeto lėšos

17%

Europos Sąjungos 
fondų lėšos

8%

Privačios lėšos
52%

Valstybės biudžeto 
lėšos
23%
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Vision – modern life in sync with nature

Measures and projects

Strengths
•Most of the neighborhood‘s public 
infrastructure has been renovated
•Compact neighborhood

Weaknesses
•High elderly population
•Residents and businesses have no 
opportunities or desire to contribute 
to the restoration of the environment
•Old infrastructure (paths, parking 
lots, lighting) near apartment 
buildings

Opportunities
•EU support for project 
implementation

Threats
•Demographic changes
•Maintenance and protection of 
installed infrastructure

SWOT analysis

1. Restoring Lake Karloniškė along with its surroundings and making 
it suitable for active recreation (expected to be completed in 2019)
Restoring the beach, forming greenery, installing paths, lighting, 
street furniture elements, active recreation areas for children and 
adults, etc.

2. Restoring territories near apartment buildings in Varėna, adapting 
them to meet the needs of the public (2019-2020)
Installing playgrounds, restoring driveway and path surfaces near 
apartment buildings in Varėna.

3. Landscape formation and restoration in the Varėna municipality 
(2019-2020)
Restoring greenery in Varėna parks and squares. 

4. Public building renovations (2019-2023)
Renovating (modernizing) four public buildings in the neighborhood.

Priorities and strategy

Investment and financing strategy

Investment needed to complete neighborhood renovations –
EUR 24 million.

1. Finish public infrastructure renovations.
2. Continue to encourage residents to renovate apartment 

buildings.
3. Seek financial opportunities to renovate infrastructure near 

modernized apartment buildings.
4. Seek financial opportunities to renovate municipally-owned 

public buildings.

Municipal budget 
funds
17%

European Union 
funds

8%

Private funds
52%

State budget funds
23%



Supported by Associated Partner

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
Naujininkų kvartalo koncepcija

Vizija

Priemonės ir projektai

Pasirinktas kvartalas yra apie 326 
ha yra ypatingas savo padėtimi 
mieste t. y. greta Senamiesčio ir 
turintis ryšį su oro uostu, centrine 
dalimi, bei socialiniu požiūriu dėl 
gyventojų amžiaus ir išsilavinimo.

SWOT

Kompaktiško miesto vizija su 
viešosios infrastruktūros kokybe 
bei susisiekimo ir judumo 
galimybėmis, taip pat  viešųjų 
erdvių patrauklumu.

Prioritetai ir strategija

Gyvenimo kokybės didinimas  
kartu siekiant socialinės 
integracijos ir raidos skirtumo 
mažinimo (dangų atnaujinimas, 
viešųjų erdvių kūrimas, 
visuomenės įtraukimas į 
planavimo ir modernizacijos 
procesus.

Kompleksinis sovietinės statybos 
rajonų patrauklumo didinimas 
atnaujinant infrastruktūrą bei 
renovuojant pastatus. 

Susisiekimo infrastruktūros 
tobulinimas, susisiekimo sistemų 
plėtra (car sharing, viešojo 
transporto tinklo plėtra, dviračių 
takų įrengimas, gatvių 
pertvarkymas). Infrastruktūros 
plėtros lėšų iš statytojų 
panaudojimo strategija kartu su 
naujuoju labiau detalizuoti 
Vilniaus miesto sav. bendruoju. 
planu.

1. Kaimynijos: priemonė 
skatinanti socialinį aktyvumą bei 
koperavimasi, sprendžiant „savo“ 
kiemų teritorijos priežiūrą ir tikslų 
įgyvendinimą gyvenimo 
kokybei.Parengtos ir viešinamos 
schemos. Numatyta Savivaldos 
parama daugiabučių 
gyventojams. (Pav. 8)

2. Planavimo dokumentų 
parengimas: 
2.1. naujasis Vilniaus miesto 
bendrasis planas, numatantis 
detalumą, plėtros galimybes, 
tekstinius reglamentus pagal 
funkcines zonas. (Pav. 9)
2.2. Geležinkelio stoties projektas 
jungiant kvartalą prie 
senamiesčio ir mažinant 
struktūrinę atskirtį. 

Miesto ir kvartalo mobilumo 
kartu su judumo planu 
įgyvendinimas ir strategija.
Viešųjų erdvių patrauklumo 
didinimas pagal atskirus miesto 
dalių bruožus.
Visuomenės integracija į 
planavimo procesus, bei galimybe 
pasinaudoti parama renovacijai, 
modernizacijai. Renovacijos gairių 
paskelbimas ir pritaikymas.
Infrastruktūros plėtros lėšų 
panaudojimo strategija kartu su 
naujais Vilniaus miesto sav. 
bendrojo plano reglamentais.

Prioritetai ir strategija

Pav. 8 Kaimynijos schema Pav. 9 Bendrasis planas (palyginimas) ir stotis

Bendrasis planas iki 
2015 m.

Naujasis bendasis planas iki 2030 m.

3. Parengta daugiabučių gyv. pastatų analizė: Kvartalinio energetinio
efektyvumo didinimo galimybių studijos parengimas, išanalizavus
sovietinės statybos gyvenamuosius pastatus, jų energetinį
efektyvumą ir nustačius plėtros prioritetus pagal gyventojų tankumą,
užstatymą, energetinį poreikį bei galimą pasiekti efektyvumą.

Kvartalas - Centras

Formuojami sklypai

Aukštybiniai

Geležinkelio stotis

Geležinkelio stotis

Geležinkelio stotis

Oro uostas

Senamiestis

Centras

Stiprybės:
Kvartalo lokacija – tarp centrinės ir 
senojo miesto dalių bei oro uosto. 
Reprezentuojantis.
Patrauklios plėtros ir 
modernizacijos galimybės dėl 
esamų užstatytų ir neužstatytų 
teritorijų. 
Susisiekimo infrastruktūros 
vystymo galimybės dėl gatvių tinklo 
ir mobilumo galimybių. 
Didelė visuomeninio užimtumo, 
socialinės atskirties paklausa dėl 
didelio gyventojų tankio.
Pigus būstas galintis pritraukti 
jaunimą, šeimas.
Silpnybės:
Urbanistinė atskirtis. Tranzitinis.
Socialinė ir materialinė gyventojų 
padėtis. Nepatrauklus, 
susiformavusi nuomonė dėl 
teritorijos.
Visuomenės prioritetai (nuosavas 
automobilis) ir  mažas socialinis 
aktyvumas.
Vienas iš tankiausiai užstatytų 
daugiabučiais. Neišskaidyta 
gyventojų koncentracija.

Pav. 1 Padėtis

Pav. 2 Galimybės plėtrai, srautai

Pav. 3 Ryšiai, atskirties mažinimas

Pav. 4 Erdvių ir zonų formavimas

Pav. 5 Infrastruktūros modernizacija

Pav. 6 Mobilumo plėtros prioritetai

Pav. 7 Vizija ir strategija
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VILNIUS CITY MUNICIPALITY
Neighborhood plan in Naujininkai

Vision

Measures and projects

The chosen neighborhood of
about 326 ha in size is very
unique due to how close it is to 
the Old Town, the city center, the
ties it has with the airport, and 
the age and education of
residents.

SWOT
A compact city with high public 
infrastructure quality, 
transportation and mobility 
opportunities, and visually 
appealing of public areas.

Priorities and strategy

Improving the quality of life while 
also reducing the differences in 
social integration and 
development (renovating 
pavements, creating public areas, 
involving residents in the 
planning and modernization 
process).

Complex visual enhancement of 
Soviet-constructed 
neighborhoods by renewing 
infrastructure and renovating 
buildings. 

Improvement of transportation 
infrastructure, transportation 
system development (car sharing, 
public transport network 
improvement, bicycle lane 
construction, street 
reorganization). Strategy for 
utilizing the funds for 
infrastructure development in 
accordance with the new, more 
detailed Vilnius Municipality 
master plan.

1. Neighborship: a measure to 
promote social engagement and 
cooperation in maintaining “my“ 
territory and improving life 
quality. Preparing and publicizing 
schemes. Expected municipal 
support for apartment building 
residents. (Image 8)

2. Preparing documents for the 
plan:
2.1. New master plan of Vilnius 
providing detail, development 
opportunities, and regulations for 
functional zones. (Image 9)
2.2. Project of railroad station to 
connect the neighborhood to the 
Old Town and reduce structural 
exclusion. 

Implementation and strategy of 
the mobility plan for the city and 
the neighborhood. Increasing the 
attractiveness of public areas 
according to the features of 
different locations of the city.
Involving the community in the 
planning process and the 
possibility of funding for 
renovation, modernization. 
Announcing and adapting 
renovation guidelines.
Strategy for utilizing the funds for 
infrastructure development in 
accordance with the new 
regulations of the Vilnius 
Municipality master plan.

Priorities and strategy

Image 8 Neighborship scheme Image 9 Master plan (comparison) and station

Bendrasis planas iki 
2015 m.

Naujasis bendasis planas iki 2030 m.

3. Preparing apartment building analysis: Preparing a district energy
efficiency enhancement study by analyzing Soviet-constructed
residential buildings, their energy efficiency, and defining
development priorities according to the population density, built-up
areas, energy demand, and efficiency possibilities.

Kvartalas - Centras

Formuojami sklypai

Aukštybiniai

Geležinkelio stotis

Geležinkelio stotis

Geležinkelio stotis

Oro uostas

Senamiestis

Centras

Strengths:
Neighborhood location: bounded 
by the central parts of the city, the
old parts of the city, and the
airport. Representative.
Appealing development and
modernization opportunities for 
existing built-up and non-built-up
areas. 
Transportation infrastructure 
development opportunities for 
street networks and mobility. 
High demand for public 
employment, social exclusion due 
to high population density. 
Cheap housing that can attract 
young people, families.
Weaknesses:
Urban exclusion. Transit. 
Social and material state of 
residents. Unappealing area with a 
bad reputation.
Residents‘ priorities (private car) 
and low social engagement. 
Very densely built apartment 
buildings. Undivided population 
density.

Image 1 Location

Image 2 Opportunities for development, sources

Image 3 Connections, reduction of isolation

Image 4 Area and zone formation

Image 5 Infrastructure modernization

Image 6 Mobility development priorities

Image 7 Vision and strategy
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