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Klaipėdos
LEZ tai:

Lietuvos BVP

2.65 % 2.95 %

Lietuvos 
eksporto*

22 % 66.7 % 50.4 %

Klaipėdos 
miesto BVP

Klaipėdos 
miesto TUI

Klaipėdos 
apskrities TUI



Klaipėdos
LEZ tai:

Pagal dydį darbdavys 
Lietuvoje 

(jei visus darbuotojus 
vienytų 1 juridinis asmuo)

Darbingo amžiaus 
klaipėdietis dirba 

LEZ teritorijoje 
(statistiškai)

8 Kas7



Geras socialinio, ekonominio, 
erdvinio-inžinerinio konteksto 
suvokimas yra pagrindinė gero 

planavimo sąlyga.



Klaipėdos miestas ir jo 
kontekstas



“Do architects” 2015 m. “RDH Urban” 2017 m. “2L architektai” 2019 m.



Turinys:

1. Kontekstas

2. Pasaulinės pramonės tendencijos

3. Ilgalaikis tvarumas ir tvarumo modeliai 

4. Ambicijos įgyvendinimo lygmenys 



Pasaulinės
pramonės
tendencijos



Darbas su 
miestu ir 
robotizacija



Duomenų 
tinklai ir 
prisitaikantis 
dizainas



Ekologija ir 
žiedinė 
ekonomika



Pagrindinės pasaulinės pramonės tendencijos



Kurios iš šių tendencijų yra 
aktualios Klaipėdos LEZ? 



Pagrindinė tendencija: 
pasaulinė pramonė yra 

orientuota į ilgalaikį tvarumą ir 
skirtingus jo aspektus.



TVARUMAS

15



Galimi tvarumo modeliai:

Trijų sintezė 
(angl. Triple bottom line) 

DGNB 
(Deutsche Gesellschaft für 

Nachhaltiges Bauen)

Sistemų modelisŽingsnis link gamtos 
(angl. The natural step)

Penki centrai 
(angl. five capitals)



Koks tvarumo modelis ar jų 
kombinacija geriausiai atitinka 

LEZ keliamus tikslus ir 
uždavinius?



Modelių privalumai ir trūkumai

Trijų sintezė 
(angl. Triple bottom line) 

DGNB 
(Deutsche Gesellschaft für 

Nachhaltiges Bauen)

Sistemų modelisŽingsnis link gamtos 
(angl. The natural step)

Penki centrai 
(angl. five capitals)

Suprantamas, bet per daug 
abstraktus

Per daug orientuotas į 
gamtinius išteklius ir stinga 
socioekonominių dimensijų

Trūksta laiko dimensijos Pats išsamiausias ir pats 
sudėtingiausias tvarumo 

modelis. 

Pakankamai kompleksiškas 
modelis, kurį reikėtų 
pritaikyti teritorijoms.



Siūlomas tvarumo 
vertinimo ir planavimo 
modelis.
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Siūlomo modelio lygmenys



Ambicijos įgyvendinimo 
lygmenys: SRITYS



Ambicijos įgyvendinimo 
lygmenys: TEMOS



Ambicijos įgyvendinimo 
lygmenys: TEMOS



Sritys apibrėžiančios tvarumą

Ambicijos 
įgyvendinimo 
lygmenys: POTEMĖS, 
UŽDAVINIAI ir 
PRIEMONĖS



Ilgalaikis tvarumas - 
pagrindinis urbanistinės 

vizijos tikslas



Metodika leidžia vertinti esamą tvarumo situaciją ir stebėti ilgalaikį 
vykdomų veiklų poveikį



Pramonė 3.0



Pramonė 4.0?
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