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Padėka

Lietuvos Respublikos aplinkos mi-
nisterija, Lietuvos architektų sąjun-
ga, Lietuvos statybininkų asociacija, 
Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros 
asociacija ir Lietuvos statybos inži-
nierių sąjunga  metais pasirašė 
Memorandumą „Lietuvos perspek-
tyva –  metais. Planavimas, 
Urbanistika, Architektūra ir Statybos 
kultūra“.

Bendradarbiavimo sutartys pasi-
rašytos su Lietuvos savivaldybių aso-
ciacija, Asociacija „Investors‘ forum“, 
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų asociacija, Tarptautiniais pre-
kybos rūmais, ICC Lietuva, Lietuvos 
pramoninkų konfederacija, Lietuvos 
verslo darbdavių konfederacija, Aso-
ciacija „Žinių ekonomikos forumas“, 
Klaipėdos pramonininkų asociacija, 
Lietuvos miško savininkų asociacija, 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, 
Neringos miestų ir Klaipėdos rajono 
merais.

Palaikydamos „Darnios plėtros 
akademijos“ tinklo įkūrimo inicia-
tyvą  metais gruodžio  dieną 
į šią veiklą įsitraukė mokslo institu-

cijos – Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, Kauno technologijos 
universitetas, Vilniaus universiteto 
Tarptautinio verslo mokykla.

Memorandumo dalyvių ir partnerių 
iniciatyva organizuotas buvo Pirmasis 
Lietuvos urbanistinis Forumas, kuria-
me pirmąkart po Nepriklausomybės 
atkūrimo ir buvo plačiai pažvelgta į 
Lietuvos teritorijų planavimo ir ur-
banistikos sistemą Europos Sąjungos 
kontekste, taip pat jos atitikimą darnios 
plėtros – gyvenimo kokybės siekiams 
bei šalies konkurencingumo tikslams. 
Forumas priėmė rezoliuciją „Lietuvos 
darnios erdvinės plėtros sistemos kū-
rimas“, kuri tapo pamatu sukurti ir su-
burti mūsų darbo grupę prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės, intensyviai 
dirbusią iki šio, Antrojo forumo.

Pristatydami darbo grupės pa-
siūlymus, pirmiausia dėkojame par-
tneriams, rėmėjams ir aktyviems 
visuomenės nariams. Dėkojame vi-
siems, savo mintimis, dėmesiu ir kons-
truktyvia kritika prisidėjusiems prie 
mūsų pateiktų pasiūlymų dėl darnios 
plėtros principų įgyvendinimo terito-

rijų planavime, urbanistikoje ir staty-
boje. Ačiū, kad jų nuolatinis moralinis 
palaikymas leido užbaigti mūsų darbo 
grupei savo visuomeninę misiją.

Dirbdami kartu mes galime pasiek-
ti integruotą valdymą, iš esmės tobu-
linti teritorijų planavimo sistemą, kad 
mūsų šalis taptų dar gražesnė ir dos-
nesnė žmonėms, o miestai ir mieste-
liai būtų saviti, švarūs, ekonomiški ir 
jaukūs gyventi. Dalis problemos, taip 
pat ir dalis sprendimo slypi mūsų visų 
elgsenoje, todėl privalome pakeisti 
vartojimo įpročius ir kurti aplinkai 
draugiškus, kokybiškus statybos ir ar-
chitektūros produktus.



Dėkojame mūsų partneriams
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Sveikinimai

Gerbiamieji Lietuvos urbanistinio 
forumo dalyviai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus, susirinkusius 
į Antrąjį Lietuvos urbanistinį forumą. 
Siekiant įgyvendinti prieš tai vykusio 
forumo nutarimą buvo suformuota 
darbo grupė, kuri vaisingai dirbo ir 
pateikė savo konkrečius pasiūlymus, 
išvadas tolesniam darnios urbanisti-
nės plėtros politikos ir valdymo sti-
prinimui užtikrinti. Jos buvo aptartos 
Vyriausybės Strateginio komiteto po-
sėdyje.

Reikia pripažinti, kad parengti ša-
lies urbanistinės politikos krypčių 
metmenys atspindi mūsų teritorijų 
planavimo ir urbanistinės plėtros pro-
blemas. Vyriausybė skiria nuolatinį 
dėmesį ypač jautrių socialiniu požiū-
riu būsto problemų sprendimui, dau-
giabučių namų modernizavimui. Tai 
svarbu naujos energetinės perspekty-
vos akivaizdoje.

Architektūra atlieka svarbų vaidme-
nį skatinant naujoves ir technologijas, 

kurios yra ateities tvaraus vystymo 
veiksniai, atspindi šalies pažangą ir 
galimybes. Todėl šiuo metu rengiama 
Lietuvos Respublikos architektūros 
įstatymo koncepcija.

Leipcigo tvariųjų Europos miestų 
chartija numatė Europos urbanistinio 
vystymo gaires. Lietuva žengia savus 
žingsnius atsižvelgdama į kylančius 
mūsų šalies urbanistinio vystymo po-
reikius kartu prisidėdama prie kitų ša-
lių pastangų šioje srityje.

Linkiu forumo dalyviams sėkmingo 
darbo.

Ministras Pirmininkas

GEDIMINAS KIRKILAS

Vilnius,  m. spalio  d.
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Gerbiami forumo dalyviai,

Malonu, kad -aisiais metais Vil-
niuje įvykęs Aplinkos ministerijos ir 
socialinių partnerių organizuotas Ur-
banistinis forumas – ne vienkartinis 
reiškinys. Tai buvo viena iš gairių ilga-
me mūsų urbanistinės plėtros kelyje. 
Tai patvirtina ir šiais metais vykstantis 

-asis urbanistinis forumas „Darnus 
miestas ir architektūra“.

Matome ir kitus žingsnius vystant 
urbanistinę politiką, derinant ją su 
laikmečio poreikiais. Gražaus bendra-
darbiavimo pavyzdžiu galėtų būti ir 

 m. gruodį Vilniaus Rotušėje pa-
sirašytas memorandumas dėl Darnios 
plėtros akademijos steigimo. Esame 
dėkingi savo partneriams – Lietuvos 
nekilnojamojo turto plėtros asocia-
cijai, Vilniaus Gedimino technikos ir 
Kauno technologijos universitetų rek-
toriams, Vilniaus universiteto Tarp-
tautinio verslo mokyklai, Lietuvos 
statybininkų asociacijai ir Lietuvos 
architektų sąjungai ir Ministro Pirmi-

ninko potvarkiu sudarytos darbo gru-
pės nariams.

Svarbu taip tiesti kelius į ateitį, kad 
verslas ir plėtra žengtų drauge, vers-
las siektų savo tikslų, nepakirsdamas 
visuomenės ir privačios nuosavybės 
interesų, tarp jų socialinių, taip pat 
gamtos ir kultūros vertybių išlaikymo 
ir panaudojimo, privačios nuosavybės 
teisėtų interesų.

Negalime tvirtinti, kad visos proble-
mos, kurias įvardinome praėjusiame 
forume, jau išspręstos, tačiau pripa-
žinkime – esama situacija leidžia nor-
maliai dirbti. Yra Seimo -aisiais 
metais patvirtintas Lietuvos Respu-
blikos teritorijos bendrasis planas 
ir vėlesni jo pakeitimai. Baigiami 
rengti apskričių planai. Savivaldybių 
teritorijų bendrųjų planų rengimo 
finansavimui panaudotos ES lėšos iš 

–  m. Bendrojo programa-
vimo dokumente numatytų šaltinių. 
Tai ilgalaikiai planai. Jie turi prisidėti 
prie darnios urbanistinės plėtros, il-
galaikės verslo aplinkos perspektyvos 
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gerinimo šalyje, suteikti stabilumo 
garantijų investuotojams. Nuosekliai, 
visais lygmenimis realizavus teritori-
jų planavimo dokumentų parengimą, 
turėtų būti užtikrintas kompleksinis 
valstybės teritorijų, taip pat konkrečių 
teritorijų vystymo valdymas. Valstybė, 
regionai, savivaldybės, visuomeninės 
organizacijos atlieka savo vaidmenį. 
Demografinė situacija šalyje, kitos 
problemos, kurias matome, – nelei-
džia mums tikėtis lengvų sprendimų.

Aplinkos ministerijos parengti ur-
banistinės politikos krypčių metmenys 
bus pristatyti šiame forume. Tikimės 
forumo dalyvių geranoriško dėmesio 
šiam darbui. Tęsime jį toliau.

Mes esame ir platesnio konteksto 
dalis. Todėl Baltijos jūros regiono pa-
stangos rengiant Ilgalaikio vystymo 
perspektyvą, Europos Sąjungos sie-
kiai teritorijų vystymo ir urbanistinės 
plėtros srityje, išdėstyti Teritorijų dar-
botvarkėje ir Leipcigo chartijoje, yra 
svarbūs Lietuvai.

Labai svarbu siekti, kad planavimo 
ir plėtros tempai geriau sietųsi. Mūsų 
siekis – panaudoti ES Struktūrinius 
fondus koordinuotai urbanistinei plė-
trai ir naujame programavimo perio-
de. Tai neturi būti vajaus reikalas. Iš 
ES paramos lėšų iki  m. tikimasi 
panaudoti  mln. Lt.

Svarbus yra būtinų struktūrų tobuli-
nimas. Bet tokių klausimų sprendimas 
susijęs su valstybės finansiniu pajėgu-
mu. Kai kurie žingsniai šia kryptimi 
jau žengiami. Galima paminėti Būsto 
ir urbanistinės plėtros agentūros, teri-
torijų planavimo stebėsenos sistemos 
vystymo darbus.

Būsto plėtrai Vyriausybė skiria 
nuolatinį dėmesį. Padaryta nemažai 
būtinų sprendimų. Jie – įgyvendina-
mi. Šiais metais patvirtinta naujos 
redakcijos Daugiabučių gyvenamų-
jų namų modernizavimo programa. 
Naujosios programos tikslas – skatinti 
kompleksinį ir daugiabučių namų, ir 
miestų rajonų atnaujinimą. Tai suda-
rys realų pagrindą siekti kokybiškes-
nės gyvenamosios aplinkos ir geresnių 
būsto sąlygų. Pasinaudoti programos 
teikiamomis galimybėmis galės visi 
daugiabučių namų savininkai. Svarbu 
pabrėžti, kad remiamos energetiniu 
požiūriu veiksmingiausios priemonės. 
Buvome ir esame tos pačios nuomonės, 
kad Daugiabučių namų modernizavi-
mo programa turi būti įgyvendinama 
nelėtinant tempų. Vyriausybė skyrė 
ir skirs lėšas, pritraukdama įvairius 
finansavimo šaltinius. Šiam tikslui 
bus naudojamos ir ES Struktūrinių 
fondų –  periodo lėšos. Ypač 
svarbu, kad vykdant darbus didesniu 

mastu, atnaujinant visą gyvenamąjį 
rajoną drauge su viešosios paskirties 
objektais – mokyklomis, vaikų darže-
liais, bus galima pasiekti akivaizdžių 
energetinio efektyvumo rezultatų 
mūsų miestuose. Tai padės mažinti 
šiltnamio efektą keliančių dujų emisi-
ją, prisidės ir prie visuotinių pastangų 
kovojant su nepageidaujamais klima-
to kaitos procesais. Gerės ir estetinė 
mūsų gyvenamoji aplinka. Taip pat 
sprendžiamos svarbios šaliai aplinkos 
užterštumo mažinimo, energetikos 
problemos. Šios programos realizavi-
mu rūpinasi Būsto ir urbanistinės plė-
tros agentūra ir jos padaliniai visuose 
apskričių centruose. Programa kelia 
būstų savininkų ir savivaldybių susi-
domėjimą. Šiuo požiūriu išsiskiria Pa-
nevėžio, Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, 
Šiaulių miestų, Akmenės ir Kėdainių 
rajonų savivaldybių aktyvumas. Dau-
gelis savivaldybių pasitvirtino savas 
programas ar nuostatus dėl Daugiabu-
čių namų modernizavimo programos 
įgyvendinimo. Prie programos realiza-
vimo prisideda ir Lietuvoje veikiantys 
bankai teikdami kreditus. Vykdoma 
Daugiabučių namų modernizavimo 
programos stebėsena. Ji rodo, kad mo-
dernizuoti namai daug šiltesni, jų eks-
ploatavimo išlaidos sumažėjo, o vertė 
būsto rinkoje gerokai pakilo.



Sveikinimai 13

Visa tai prisideda prie darnios ur-
banistinės plėtros – mūsų visų bendro 
siekio.

Mūsų visuomenei, šalies vystymui 
svarbi sritis architektūra. Šalies mastu 
nuosekliai formuojamos gairės šioje 
srityje. Siekiame įteisinti jos vaisingam 
vystymui būtinas valstybės nuostatas. 
Įgyvendinant Vyriausybės  m. 
patvirtintas Architektūros politikos 
kryptis ir  m. patvirtintą Archi-

tektūros politikos krypčių aprašą, nu-
mačiusį šios politikos įgyvendinimo 
priemones, parengtas Architektūros 
įstatymo koncepcijos projektas. Ja va-
dovaujantis bus rengiamas ir pats Ar-
chitektūros įstatymas. Jis turi padėti 
stiprinti architektūros kokybę, staty-
bos kultūrą.

Sveikindamas konferencijos daly-
vius, linkiu sėkmės ir tikiuosi, kad čia 
susirinkusių iškeltos mintys bus svar-

bios tiesiant kelius darniai urbanisti-
nei plėtrai mūsų šalyje.

Aplinkos ministras

ARTŪRAS PAULAUSKAS
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vietovių valdymą, planavimą bei viešo-
sios infrastruktūros plėtojimą. Darni 
plėtra prioritetą teikia žmogaus gyve-
nimo kokybei. Įvertinant valstybės ir 
savivaldybių investicijas į gyvenamųjų 
vietovių planavimą ir plėtros valdymą 
reikia pripažinti, kad urbanistinė plė-
tra vis dar atsilieka nuo šiuolaikinių 
darnios plėtros reikalavimų.

Dabartinė situacija verčia imtis 
radikalių priemonių. Nors miestai 
užima tik  % žemės paviršiaus, jie su-
naudoja net tris ketvirtadalius gamtos 
resursų. Augantys miestai intensyviai 
teršia aplinką, jie perkaitę ir nualinti 
transporto kamščių. Akivaizdu, kad 
reikia keisti miestų ideologiją ir mies-
telėnų gyvenimo įpročius.

Vilnius jau serga didmiesčių ligo-
mis. Gyvenimo ritmą tenka reguliuoti 
pagal piko valandas, vis daugiau laiko 
praleisti automobilių kamščiuose ir 
gyventi daugiaaukščių šešėliuose.

Be aiškios urbanistinės politikos 
ir globalaus požiūrio šių problemų 
išspręsti nepavyks. Urbanistinė plė-

tra turi būti suprantama ne vien kaip 
gamtosaugos ar paveldosaugos pro-
blema, bet ir kaip socialinė, žinių, in-
formacijos ir švietimo problema.

Norėtųsi tikėti, kad miestai ateity-
je bus žaliosios oazės, kuriose važinės 
dviratininkai, elektromobiliai ir funk-
cionuos intelektualios technologijos. 
Ta linkme dirba daugelio sričių Vil-
niaus Gedimino technikos universi-
teto mokslininkai. Norėdami gyventi 
saugiai, patogiai ir švariai, turime to 
siekti visi kartu, – juk miestus kuria jų 
gyventojai.

Rektorių konferencijos pirmininkas,
Darnios plėtros akademijos vardu

Prof. ROMUALDAS GINEVIČIUS

Planetos laukia didelis lūžis. Turiu 
omeny ne katastrofinius klimato po-
kyčius, nors niekas nežino kada tai 
gali nutikti. Pirmą kartą pasaulio isto-
rijoje gyvenančių miestuose skaičius 
susilygins su kaimo gyventojų skaičiu-
mi. Tai reiškia, kad vis daugiau žmo-
nių gyvens didėjančiuose miestuose.

Globalūs energetikos, klimato kai-
tos, demografiniai ir kultūriniai veiks-
niai kelia rimtą iššūkį ir Lietuvos mies-
tams, miesteliams bei jų gyventojams. 
Tai verčia keisti požiūrį į gyvenamųjų 
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ir kupiną prieštaros verpetų viešojo 
sektoriaus sritį, kuri iki šiol komplek-
siškai nebuvo nagrinėta.

Atvirai prisipažinsiu, jog dėl skir-
tingos praktinės patirties, taip pat ir 
požiūrio į siūlomus sprendimus, bu-
vome pasiekę kritinę ribą, kuri grėsė 
darbo grupės veiklos sustabdymu. Vis 
dėlto šiandien galime pasidžiaugti, jog 
darbo grupės nariai buvo atsakingi, per 
devynis mėnesius įvyko visi planuoti 
vienuolika posėdžių, buvo įvykdyti už-
sibrėžti tikslai, parengti numatyti do-
kumentai. Daugumą jų ir matote šiame 
leidinyje. Darbo grupės rezultatai buvo 
pristatyti Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės strateginio planavimo komitete, 
konferencijoje Seime, domino visuo-
menę ir žiniasklaidą. Jau dabar kai 
kurios nuostatos yra įgyvendinamos, 
kitos dar laukia savo eilės. Su jomis 
galima susipažinti skaitant šį leidinį, 
padiskutuoti Forume.

Man labai svarbu, kad darbo grupės 
veiklos metu galėjau įdėmiau pažvelg-
ti į nagrinėjamos temos raidą, priežas-
tis, lėmusias vieną ar kitą sprendinį ir 

dabartinę situaciją, pagalvoti apie ke-
lius, kuriais turėtume eiti. Padariau 
sau tam tikras išvadas, apie tai trum-
pai ir norėčiau užsiminti.

Vienas iš ankstyvųjų Nepriklauso-
mybės metų leitmotyvų buvo – rinka 
išspręs viską, ji geriausias reguliuo-
tojas. Rinka tikrai yra labai efektyvus 
ūkio tvarkymo būdas, ir tuo mes jau 
įsitikinome. Tačiau viešų ir privačių 
interesų ir santykių sankirtoje negali 
pasikliauti, kad ji viską sudėlios visuo-
menei priimtinausiai. Taip būtų, jei 
sugebėtume užduoti tam tikras veiki-
mo sąlygas, formuoti poreikius. Deja, 
teritorijų planavimo sektorius nebuvo 
ta sritis, kurioje valstybė būtų skyru-
si pakankamai laiko ir pastangų vi-
suomeniniams poreikiams formuoti. 
Taip iš pradžių privatizavimo procese 
liko „pasimetę“ įvairūs planavimo ir 
projektavimo institutai, vėliau sąlygas 
pradėjo diktuoti privačios investicijos, 
orientuotos tik į vieno ar kito sklypo 
kuo pelningesnį užstatymą.

Mokesčių politika, kuri būtų ga-
lėjusi nukreipti rinkos mechanizmų 

ĮŽANGOS ŽODIS

 metų sausio  d. LRV Minis-
tro Pirmininko potvarkiu Nr.  buvo 
sukurta darbo grupė, kuriai pavesta 
įvertinti Pirmojo Lietuvos urbanisti-
nio forumo rezoliuciją ir pateikti siū-
lymus. Sutikdamas vadovauti įvairių 
sričių specialistams, supratau proble-
matiką ir jos svarbą, tačiau nesitikė-
jau, kad teks pasinerti į gilią, sraunią 



17Valstybės teritorijų planavimo ir urbanistinės sistemos tobulinimas darnios plėtros kontekste

jėgą darnios urbanistinės plėtros lin-
kme, taip ir liko nesuformuota. Visas 
dėmesys buvo sutelktas fiskalinei jų 
reikšmei, lėšų kaupimui ir perskirs-
tymui, neišnaudojant jų iniciatyvinės 
reikšmės. Iš kitų valstybių patirties 
žinome, kad, pavyzdžiui, žemės mo-
kesčio pagalba galime apriboti naujų, 
žalių teritorijų užstatymą arba prie-
šingai paskatinti investicijų judėjimą 
į norimą teritoriją. Neišnaudoti liko 
rezervai lėšų sukaupimui, kai žemės 
vertė keisdavosi dešimtimis ar šimtais 
kartų vien dėl administracinio spren-
dimo leisti ar ne vykdyti veiklą tam 
tikroje teritorijoje. Ar ne dėl to dabar 
kenčiame dėl chroniško infrastruktū-
ros stygiaus miestų pakraščiuose, kai 
ir miestų išskydimą ir lėšų sukaupimą 
galima buvo sureguliuoti tais pačiais 
ekonominiais instrumentais.

Gal dėl to, kad buvo tikimasi efek-
tyvių sprendimų iš rinkos bei mūsų 
visų susipratimo ir atsakomybės, ne-
leistinai lėtai formavosi teisinė bazė. 
Ji turėjo nustatyti veikimo sąlygas, su-
formuoti užduotis sektoriui. Teisinės 
nuostatos sukuria poreikį planavimo 
paslaugoms, institucinei sistemai, 
užtikrina finansavimą. Priėmus įsta-
tymą, nors pagrindai buvo sudėti 
pakankamai neblogi, pritrūko aiškių 
įpareigojimų laike. Tai neleido pa-
grįsti finansavimo poreikio. Taip LR 

Bendrojo plano rengimas išsitęsė iki 
pat  metų, o apskričių ir savival-
dybių planai buvo beveik nerengia-
mi. Situacijos su bendraisiais planais 
neaiškumas lėmė, kad sektoriniai 
specialieji planai, reikalingi įvairiems 
praktiniams sprendimams, pajudėjo 
sparčiau ir aplenkė bendruosius. Gal 
todėl dabar besirūpinantys visuma – 
darnia urbanistine plėtra mato tam 
tikrą fragmentiškumą, diskutuojama 
apie vienų ar kitų planų viršenybę.

Neturint parengtų planų vykdo-
ma žemės reforma, o iš esmės tik kuo 
skubesnis jos grąžinimas bet kurio 
neužstatyto sklypo sąskaita, užkir-
to kelią racionaliam infrastruktūros 
planavimui, tinkamam viešųjų erdvių 
išdėstymui. Matyt, pagal sklypų dydį 
grįžome šimtmečiais atgal, praktiškai 
be jokio mechanizmo ir ekonominių 
paskatų juos stambinti. Už kiekvie-
no tokio sklypo jo savininkas su kuo 
didesnės naudos siekimu. Kaip susi-
tarti, kaip juos apjungti bendriems 
projektams, ypač, kai kalba eina apie 
visuomeninę infrastruktūrą? Žemės 
„perkėlimas“ išdarkė nusistovėjusius 
ryšius ir egzistavusį infrastruktūros ir 
žemės naudojimo tikslų balansą.

Per visą laikotarpį taip ir neturė-
jome aiškios linijos, stuburo, ant ku-
rio laikytųsi mūsų teisinė bazė, būtų 
kuriami įgyvendinimo mechanizmai. 

Kalbu apie strategines nuostatas ur-
banistinės plėtros srityje. Jei stuburo 
nėra, linkstama į kiekvieną stipresnį 
politinį ar ekonominį interesą. Matyt 
todėl pagrindinės įstatyminės nuos-
tatos tiek kartų buvo keistos, kol galų 
gale susigaudyti visuose niuansuose 
pasidarė beveik neįmanoma. Bet ne 
visiems. Kai kurie tą komplikuotą sis-
temą pavertė pajamų šaltiniu. Deja, 
dažniausiai kalbama ne apie pajamas 
į valstybės ar savivaldybių biudžetą. 
Terminų nesilaikymas derinant pla-
nus ar išduodant leidimus tapo norma 
praktiškai kiekvienoje savivaldybėje.

Visame šiame komplikuotame ke-
lyje praktiškai išbarstėme specialistus, 
urbanistinės plėtros profesionalus. 
Staiga prasidėjęs bendrųjų planų bu-
mas išryškino daugelį aspektų. Vienas 
iš jų – pasirengusių žmonių trūkumas 
praktiškai visuose lygiuose. Trūksta 
gerų specialistų suformuoti pakanka-
mą daugiaaspekčių komandų skaičių, 
profesionaliai surašyti planavimo už-
duotis ir valdyti procesą, nagrinėti ir 
tvirtinti sprendinius.

Ilgą laiką planavimas mūsų sąmo-
nėje siejosi su anuo laikotarpiu, to 
nenorėjome, stengėmės išbraukti iš 
mūsų gyvenimo. Tačiau, padarę įvai-
rių klaidų (mano nuomone, labai di-
delių mums vis dėlto pavyko išvengti) 
ir išbandę skirtingus kelius, neišven-
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giamai turime grąžinti daugiau pla-
navimo į mūsų gyvenimą, užpildyti 
jį kokybišku turiniu, profesionaliai 
realizuoti. Tai nepaprastai didelis už-
davinys, pareikalausiantis visų sričių 
pastangų, noro ir sugebėjimo bendra-
darbiauti. Apmąstydamas praeities 
patirtį, daugiausia galvojau apie pa-
mokas, kurias privalome išmokti. Jos 
labai svarbios. Jau kurį laiką diskuta-
vome, kas ir kodėl čia nutiko. Bet var-
gu ar toli nukeliausime, jei gyvensime 
revanšo dvasia, bandysime tiksliai pa-
sverti kiekvieno indėlį, pyksime, kad 
kiti pajudėjo greičiau, nei mes. Ur-
banistinė plėtra nėra parašytas vado-
vėlis. Tai gyvenimas, kurį veikia daug 
veiksnių, problematika, kurią išgyve-
na ir gerokai toliau pažengusios savo 
patirtimi ir pajėgumais šalys, gal dau-
giau pasistūmėjusio praktikoje, bet 
labai panašiai formuluojantys tikslus 
ir politiką.

Atkūrus Nepriklausomybę Lietuvo-
je įgyvendintas ne vienas sėkmingas 
architektūrinis urbanistinis kūrinys, 
pavykusi investicija. Tai ir istorinių 
centrų atgaivinimas, verslo ir adminis-
tracinių centrų kūrimas, gyvenamųjų 
namų, ypač vienbučių, statyba. Tačiau 
vertinant plačiau, manyčiau, taikliai 
tiktų žinomo architekto, kauniečio 
Algimanto Kančo mintys apie miesto 
plėtrą: „Jei pas mus kas vyksta, tai tik 

labai didelėmis pastangomis. Pasauly-
je miestų plėtra vyksta tik suvienijus 
valdžios ir verslo pastangas.“

Esame darnios urbanistinės plėtros 
proceso pačioje pradžioje. Suvokiame 
situaciją ir jau pradedame supras-
ti, kuriomis kryptimis judant mums 
svarbu padaryti kuo spartesnę pažan-
gą. Turime kuo skubiau pasitvirtinti 
Urbanistinės plėtros strategiją ir pra-
dėti jos įgyvendinimą. Laikas subran-
dino institucines reformas, – reikia 
jas daryti. Ne pasipudravimą, suskai-
čiuojant aritmetinį dirbančių žmonių 
skaičių, o esminį – pertvarkant žemės 
naudojimo reguliavimo funkcijas, su-
telkiant dabar po įvairias ministerijas 
išbarstytas atsakomybes ir uždavinius, 
suteikiant daugiau prievolių savival-
dybėms, subalansuojant jas su turi-
mais instrumentais. Žinome, kad kol 
kas sudėtinga sukaupti reikiamą kiekį 
žinių ir patirties kiekvienoje savival-
dybėje, darykime regionines tarny-
bas. Dešimt ar penkios jų turėtų būti, 
priklausys nuo tų tarnybų funkcijų ir 
pajėgumų. Išnaudokime apskričių iš-
teklius, kai funkcijos pradeda keistis 
žemės reformai einant į pabaigą. Gal 
išvengsime naujų etatų poreikio, kuris 
toks nepopuliarus visuomenėje.

Jei pripažįstame, kad miestai yra 
plėtros variklis, įpilkime jiems kuro – 
duokime jiems išteklių, padėkime su 

gebėjimų plėtra, leiskime disponuoti 
žeme ir ekonominiais instrumentais – 
įvairesne mokesčių politika. Tačiau ir 
pareikalaukime – mažiau biurokratiz-
mo, spartesnio sprendimų priėmimo, 
daugiau iniciatyvos sprendžiant ben-
dros infrastruktūros klausimus, suso-
dinant prie vieno stalo įvairių sklypų 
savininkus.

Perkelkime darnaus vystimosi, dar-
nios plėtros idėjas į kiekvieno sąmonę, 
priverskime dirbti tuos dokumentus, 
kuriuos jau pasitvirtinome. Jei pripa-
žįstame, kad darni urbanistinė plėtra 
gali būti pasiekta tik bendromis pa-
stangomis, tai išmokime integruoti 
sektorinį mastymą, suraskime tam 
institucinę sistemą, pagaliau, išmoki-
me normaliai bendrauti.

Ugdykime profesionalumą. Tai viso 
proceso pagrindas. Žinios ir patirtis 
leidžia tinkamai formuluoti tikslus, 
kurti jų įgyvendinimo priemones. 
Skirkime pakankamai dėmesio ren-
giamų specialistų mokymo progra-
moms. Tai integruotų žinių sritis, 
kuriai reikia įvairiapusiškų gebėjimų. 
Visa tai sukursime tik turėdami iš-
plėtotą mokslą ir jungiant jo žinias 
su specialistų rengimu. Nebijokime 
pripažinti, kad reikalingas nuolatinis 
žinių atnaujinimas, todėl lygiaverčiai 
turėtų būti kuriama ir kvalifikacijos 
kėlimo sistema.
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Supraskime ir priimkime iššūkius. 
Žinome, kad ateinantys metai bus 
vieni sunkiausių ir brangiausių ener-
gijos vartojimo prasme. Kiekviename 
savo žingsnyje galvokime apie taupes-
nį energijos vartojimą, šiltesnį būstą, 
mokyklą, ligoninę. Gal tuomet kitaip 
atrodys ir sprendimai dėl kompaktiš-
kumo, užstatymo tankumo, pristab-
dysime miestų plėtrą į nutolusias, be 
reikiamos infrastruktūros teritorijas. 
Šioje temoje dar reikės daug bendrai 
nuveikti, kad suprastume vieni kitus 
ir įvairių pasiūlymų motyvus.

Išmokime mąstyti problemų, o ne 
teritorijų kategorijomis. Perženkime 
administracines ribas, jei kartais reikia 
apimti visą problemą, surasti tinkamą 
jos sprendimą. Atitinkamai išplėskime 
regioninės politikos supratimą.

Šiame leidinyje pateikiame darbo 
grupės narių, taip pat ir kitų aktyvių 
visuomenės atstovų, kuriems rūpi 
mūsų šalies teritorijų planavimo pers-
pektyvos, mintis. Suprantama, darbo 
grupės pasiūlymai – tai tik pirmasis 
žingsnis siekiant integruoto teritorijų 
planavimo rezultatų.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, savo 
mintimis ir idėjomis prisidėjusiems 
prie mūsų pateiktų pasiūlymų. Taip 
pat tariu ačiū visiems Memorandumo 
partneriams, sudariusiems galimybę 
tokiai darbo grupei atsirasti ir atlikti 
savo misiją. Kartu kviečiu dar atka-
kliau ir sparčiau tęsti darbus, kurie 
tikrai nelaukia.

ROBERTAS DARGIS,
Darbo grupės pirmininkas 
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tendencijoms, jtendencijoms, jąą tobulinant nesikonsultuojama su tobulinant nesikonsultuojama su 
specialistaisspecialistais..

4.4. NeNeįįteisintas vieteisintas vieššasis interesas ir vieasis interesas ir vieššoji infrastruktoji infrastruktūūra ra 
teritorijteritorijųų planavimo srityje. planavimo srityje. 

5.5. SavivaldybSavivaldybėės neturi finansinis neturi finansiniųų ir teisiniir teisiniųų priemonipriemoniųų iiššsprspręęsti sti 
valstybvalstybėės deleguots deleguotųų teritorijteritorijųų planavimo funkcijplanavimo funkcijųų ir ir 
vievieššosios infrastruktosios infrastruktūūros statybos, nedisponuoja ros statybos, nedisponuoja žžeme.eme.

6.6. NeiNeiššsprspręęstas teritorijstas teritorijųų planavimo ir urbanistikos specialistplanavimo ir urbanistikos specialistųų
rengimasrengimas..

SISIŪŪLOMALOMA

1.1. Pasiekti, kad teritorijPasiekti, kad teritorijųų planavimo sistema bplanavimo sistema būūttųų efektyvesnefektyvesnėė..

2.2. PProceso trukmroceso trukmęę sutrumpinti 2sutrumpinti 2––3 kartus3 kartus..

3.3. ProcesProcesąą padaryti skaidriu, suprantamu ir logipadaryti skaidriu, suprantamu ir logiššku, ku, 
profesionaliai pagrprofesionaliai pagrįįstu ir taip paskatinti investicijas, stu ir taip paskatinti investicijas, 
visuomenvisuomenėės informuotums informuotumąą, veiklos pasirinkimo alternatyvas, veiklos pasirinkimo alternatyvas..

4.4. PrioritetPrioritetąą teikti teritorijteikti teritorijųų planavimo dokumentplanavimo dokumentųų kokybeikokybei..

5.5. Panaikinti galimybes nepagrPanaikinti galimybes nepagrįįstai vilkinti ir blokuoti teritorijstai vilkinti ir blokuoti teritorijųų
planavimo dokumentplanavimo dokumentųų tvirtinimuitvirtinimui..
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2.2.1. INSTITUCIN1. INSTITUCINĖĖ REFORMAREFORMA

„A“ alternatyva –
Aplinkos ministerija 
reorganizuojama į
kraštotvarkos ministeriją
išplečiant teritorijų planavimo 
ir statybos departamentus

„B“ alternatyva –
kuriama nauja institucija su 
regioniniais padaliniais prie 
vyriausybės

Integruota valstybIntegruota valstybėės socialins socialinėė, kult, kultūūrinrinėė, ekonomin, ekonominėė raidaraida..
Privaloma stabili planavimo sistema, informacinPrivaloma stabili planavimo sistema, informacinėė sistema ir sistema ir 
ttęęstinis ilgalaikis planavimas visuose lygiuosestinis ilgalaikis planavimas visuose lygiuose..
ValstybinValstybinėės institucijos ir savivaldybs institucijos ir savivaldybėės atsako us atsako užž
deklaruojamos politikos deklaruojamos politikos įįgyvendinimgyvendinimąą..
PrioritetPrioritetąą skiriamas energetiniskiriamas energetiniųų iiššteklitekliųų taupymui, esamos taupymui, esamos 
infrastruktinfrastruktūūros modernizavimui ir vieros modernizavimui ir vieššojo transporto plojo transporto plėėtrai, trai, 
miestmiestųų iiššdrikimo stabdymuidrikimo stabdymui..
PripaPripažįžįstama faktistama faktišškai egzistuojankai egzistuojanččiiųų teritoriniteritoriniųų urbanistiniurbanistiniųų
darinidariniųų integruoto planavimo bintegruoto planavimo būūtinybtinybėė..
Planavimas yra atviras pasiPlanavimas yra atviras pasiūūlymams ir neilymams ir neiššvengiavengia
kompromiskompromisųų..
VieVieššojo transporto prioritetas finansinojo transporto prioritetas finansinėėje ir fizinje ir fizinėėje erdvje erdvėėje.je.

1. VALSTYB1. VALSTYBĖĖS TERITORIJS TERITORIJŲŲ PLANAVIMO PLANAVIMO 

IR URBANISTIKOS POLITIKOS GAIRIR URBANISTIKOS POLITIKOS GAIRĖĖSS
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SVARSTOMOS ALTERNATYVOSSVARSTOMOS ALTERNATYVOS

1.1. PALIKTI ESAMPALIKTI ESAMĄĄ SITUACIJSITUACIJĄĄ

2.2. PRITARTI SIPRITARTI SIŪŪLYMAMSLYMAMS

PASEKMPASEKMĖĖSS

1.1. PALIKTI ESAMPALIKTI ESAMĄĄ SITUACIJSITUACIJĄĄ –– nekontroliuojama nekontroliuojama 
urbanizacija urbanizacija –– tatašškinkinėė plplėėtra; tra; žžemas valstybemas valstybėės s 
konkurencingumas, korupcija statybkonkurencingumas, korupcija statybųų sektoriuje; sektoriuje; 
gyventojgyventojųų emigracija; aukemigracija; aukšštas energetinitas energetiniųų iiššteklitekliųų
naudojimas; socialinnaudojimas; socialinėės ins inžžinierininierinėės infrastrukts infrastruktūūros ros 
stoka; plstoka; plėėtros rezultatai vertinami neprofesionaliai, tros rezultatai vertinami neprofesionaliai, 
tampa trumpalaikio politikavimo objektu; darnioji tampa trumpalaikio politikavimo objektu; darnioji 
plplėėtra tik deklaracija.tra tik deklaracija.

2.2. PRITARTI SIPRITARTI SIŪŪLYMAMS LYMAMS –– esmingai sutrumpesmingai sutrumpėės s 
teritorijteritorijųų planavimo procesas; procesas taps atviru, planavimo procesas; procesas taps atviru, 
aiaišškiu, profesionaliu, skatins investicijas kiu, profesionaliu, skatins investicijas įį darnidarniąąjjąą
plplėėtrtrąą, ma, mažžins iins iššteklitekliųų vartojimvartojimąą ir korupcijir korupcijąą..
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3. 3. TERITORIJTERITORIJŲŲ PLANAVIMO SISTEMOS PLANAVIMO SISTEMOS 

TOBULINIMASTOBULINIMAS

1 e1 etapastapas –– sistemos klaidsistemos klaidųų, netikslum, netikslumųų, sprag, spragųų iišštaisymastaisymas

2 e2 etapastapas –– Urbanistikos kodekso parengimasUrbanistikos kodekso parengimas

22..22. . PROCESO VALDYMASPROCESO VALDYMAS

TeritorijTeritorijųų planavimo procesui valdyti ir kokybplanavimo procesui valdyti ir kokybęę uužžtikrinti tikrinti 

reilainga ureilainga užžtikrinti vietikrinti vieššoji struktoji struktūūra, kuri:ra, kuri:
teikia kokybiteikia kokybišškas teritorijkas teritorijųų planavimo, t. y. urbanistikos paslaugas; planavimo, t. y. urbanistikos paslaugas; 

rengia planavimo normas, taisykles, metodikas, rekomendacijas, rengia planavimo normas, taisykles, metodikas, rekomendacijas, kt.;kt.;

teikia metodinteikia metodinęę pagalbpagalbąą apskritims, savivaldybapskritims, savivaldybėėms; ms; 

uužžtikrina teritorijtikrina teritorijųų planavimo proceso vieplanavimo proceso vieššumumąą, darb, darbųų ttęęstinumstinumąą ir ir 

įįgyvendinimo rezultatgyvendinimo rezultatųų monitoringmonitoringąą..

Organizacinis modelis: Organizacinis modelis: Centras Centras –– ( Aplinkos/Kra( Aplinkos/Krašštotvarkos ministerijos totvarkos ministerijos 

pavaldume). pavaldume). 

Regioniniai padaliniaiRegioniniai padaliniai –– ( Vilniuje, Kaune, Klaip( Vilniuje, Kaune, Klaipėėdoje, doje, ŠŠiauliuose, iauliuose, 

PanevPanevėžėžyje).yje).

SiSiūūloma loma įįkurti dvigubo pavaldumo Architekto urbanisto kurti dvigubo pavaldumo Architekto urbanisto 

pareigybpareigybęę savivaldybsavivaldybėėsese
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3.2. INTEGRUOTAS PLANAVIMAS3.2. INTEGRUOTAS PLANAVIMAS
ĮĮteisinti daugiafunkcinteisinti daugiafunkcinįį žžememėės naudojims naudojimąą –– esminesminįį moderniosios urbanistikos moderniosios urbanistikos 
principprincipąą

Atsisakyti privalomo standartizuoto Atsisakyti privalomo standartizuoto žžememėės naudojimo bs naudojimo būūddųų ir pobir pobūūddžžiiųų naudojimo naudojimo 
teritorijteritorijųų planavimo dokumentuoseplanavimo dokumentuose

3.3. PROFESIONAL3.3. PROFESIONALŪŪS SPRENDIMAIS SPRENDIMAI

ĮĮteisinti profesionaliteisinti profesionaliąą teritorijteritorijųų planavimo dokumentplanavimo dokumentųų ekspertizekspertizęę

Sukurti parengtSukurti parengtųų TPTP dokumentdokumentųų vertinimo ir monitoringo sistemvertinimo ir monitoringo sistemąą

3.4. PLANAVIMO VIE3.4. PLANAVIMO VIEŠŠUMASUMAS

ĮĮkurti savivaldybkurti savivaldybėės, apskris, apskriččiiųų, valstyb, valstybėės visuomens visuomenėės informavimo centruss informavimo centrus

TeritorijTeritorijųų planavimo vieplanavimo vieššąąsias paslaugas perkelti sias paslaugas perkelti įį elektroninelektroninęę erdverdvęę

3.1. 3.1. BENDROJO PLANAVIMO PRIORITETASBENDROJO PLANAVIMO PRIORITETAS

Detalieji planai nerengiami pagal susiklosčiusius principus užstatant vieną

sklypą jau užstatytoje aplinkoje, naudojant esamą infrastruktūrą

Statybos projektai

Statybos techninio projekto sklypo planas

Kadastro planai

Sklypų formavimas, dalinimas, apjungimas, konsolidavimas

Studijos, schemos, dokumentai

Bendrieji planai

Įpareigojantys patvirtinusią instituciją,

įgyvendina urbanistinę politiką

Detalieji planai

Kvartalo, mikrorajono užstatymo 

reglamentavimas; įpareigojantis žemės naudotojus

 Ilgalaikiai tikslai

 Vidutinio laikotarpio tikslai

 Trumpalaikiai tiksla

Specialieji

planai

Įpareigojantys

patvirtinusią

instituciją
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SISIŪŪLOMI SPRENDIMAILOMI SPRENDIMAI

1.1. PRITARTI DARBO GRUPPRITARTI DARBO GRUPĖĖS SIS SIŪŪLYMAMS LYMAMS 
DDĖĖLL::

1.1.1.1. teritorijteritorijųų planavimo ir urbanistinplanavimo ir urbanistinėės politikos gairis politikos gairiųų;;

1.2.1.2. teritorijteritorijųų planavimo ir planavimo ir įįgyvendinimo sistemos tobulinimo;gyvendinimo sistemos tobulinimo;

1.3.1.3. uužž teritorijteritorijųų planavimplanavimąą ir urbanistinir urbanistinėės politikos s politikos 
įįgyvendinimgyvendinimąą atsakingos institucijos stiprinimo atsakingos institucijos stiprinimo 
((„„AA““ alternatyva);alternatyva);

1.4.1.4. vievieššojo intereso teritorijojo intereso teritorijųų planavime apibrplanavime apibrėžėžimo, vieimo, vieššo o 
proceso tobulinimo ir vieproceso tobulinimo ir vieššosios infrastruktosios infrastruktūūros statybos;ros statybos;

1.5.1.5. mokslo, studijmokslo, studijųų plplėėtojimo ir visuomentojimo ir visuomenėės s ššvietimo bei vietimo bei 
informavimo stiprinimo.informavimo stiprinimo.

5.5. MOKSLO IR STUDIJMOKSLO IR STUDIJŲŲ PLPLĖĖTRA, TRA, 

KVALIFIKACIJAKVALIFIKACIJA

PradPradėėti rengti urbanistikos specialistus:ti rengti urbanistikos specialistus:

HumanitariniHumanitariniųų mokslmokslųų srityjesrityje –– urbanistikos (miesturbanistikos (miestųų
planavimo) mokslo (planavimo) mokslo (08H08H) ir studij) ir studijųų ((08H108H1) kryptyje ) kryptyje ––
architektarchitektųų urbanisturbanistųų rengimrengimąą..

Technologijos mokslTechnologijos mokslųų srityjesrityje –– ininžžinerininerinėės kras krašštotvarkos totvarkos 
mokslo (mokslo (04T04T) ir studij) ir studijųų ((04T104T1) kryptyje ) kryptyje –– urbanistinurbanistinėės s 
ininžžinerijos (inerijos (11T11T) ) ššakoje akoje –– ininžžinieriinieriųų urbanisturbanistųų rengimrengimąą..

Sukurti kvalifikacijos kSukurti kvalifikacijos kėėlimo sistemlimo sistemąą (profesionalams, (profesionalams, 
savivaldybisavivaldybiųų tarybtarybųų nariams, valstybnariams, valstybėės ir savivaldybis ir savivaldybiųų) ) 
tarnautojams.tarnautojams.

1615

VieVieššas interesasas interesas –– tai, ko individas nesukuria ekonomikos, tai, ko individas nesukuria ekonomikos, 
aplinkosaugos, socialinaplinkosaugos, socialinėėje srityje.je srityje.

VIEVIEŠŠOJO INTERESO OJO INTERESO ĮĮTEISINIMASTEISINIMAS

TeritorijTeritorijųų planavimo planavimo įįstatyme, postatyme, poįįstatyminiuose aktuose.statyminiuose aktuose.

TeritorijTeritorijųų planavimo ir statybplanavimo ir statybųų normose, rodikliuose.normose, rodikliuose.

TeritorijTeritorijųų planavimo dokumentuose (bendro naudojimo planavimo dokumentuose (bendro naudojimo 
infrastruktinfrastruktūūra ir viera ir vieššos erdvos erdvėės ir kt.).s ir kt.).

VieVieššosios infrastruktosios infrastruktūūros ros įįstatyme.statyme.

VieVieššo proceso dalyvio proceso dalyviųų teisteisėėse, pareigose ir atsakomybse, pareigose ir atsakomybėėje.je.

4. 4. VIEVIEŠŠOJO INTERESO APIBROJO INTERESO APIBRĖŽĖŽIMASIMAS3.3.55. . ĮĮGYVENDINIMO GYVENDINIMO ĮĮSTATYMASSTATYMAS

BendrBendrųųjjųų planplanųų ryryššys su finansavimo sistemomis, PPP ir panays su finansavimo sistemomis, PPP ir panaššūūs s įįgyvendinimo gyvendinimo 
modeliai.modeliai.

PlPlėėtros ir funkcionavimo reguliavimas finansiniais svertaistros ir funkcionavimo reguliavimas finansiniais svertais

ĮĮgyvendinimo fondgyvendinimo fondųų kkūūrimo principai, rimo principai, „„InfrastruktInfrastruktūūrosros““ ir kiti mokesir kiti mokesččiai iai 
bei rinkliavos, infrastruktbei rinkliavos, infrastruktūūros plros plėėtros sutartros sutarččiiųų sudarymo principai.sudarymo principai.

ŽŽememėės vies vieššajai infrastruktajai infrastruktūūrai rezervavimo, irai rezervavimo, iššpirkimo bei kompensavimo procedpirkimo bei kompensavimo procedūūros ros 
principai ir atsakomybprincipai ir atsakomybėės.s.

SavivaldybSavivaldybėėms suteikiami ims suteikiami išštekliai ir pareiga organizuoti vietekliai ir pareiga organizuoti vieššosios infrastruktosios infrastruktūūros ros 
plplėėtrtrąą, , žžememėės konsolidavims konsolidavimąą ir iir iššpirkimpirkimąą..

PlPlėėtros valdymo mechanizmai normatyvinitros valdymo mechanizmai normatyviniųų reikalavimreikalavimųų forma (galimos sutartinforma (galimos sutartinėės s 
kompensacijos dkompensacijos dėėl toleruotinl toleruotinųų nukrypimnukrypimųų).).
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2. 2. PPASIASI LYTI APLINKOS MINISTERIJAILYTI APLINKOS MINISTERIJAI

2.3. Parengti valstyb2.3. Parengti valstybėės teritorijs teritorijųų planavimo ir urbanistinplanavimo ir urbanistinėės s 
politikos dokumentpolitikos dokumentąą (2008 m. IV ketvirtis).(2008 m. IV ketvirtis).

2.4.2.4. Kartu su suinteresuotomis valst. valdymo institucijomis Kartu su suinteresuotomis valst. valdymo institucijomis 
parengti teisparengti teisėės akts aktųų, normini, norminiųų dokumentdokumentųų pataisas, kurias pataisas, kurias 
galima galima įįgyvendinti jau gyvendinti jau ššiandien.iandien.

2. 2. PPASIASI LYTI APLINKOS MINISTERIJAILYTI APLINKOS MINISTERIJAI
2.1.2.1. Kartu su Darbo grupe, suinteresuotomis institucijomis, Kartu su Darbo grupe, suinteresuotomis institucijomis, 

parengti ir pateikti Vyriausybei teisparengti ir pateikti Vyriausybei teisėės akts aktųų projektus dprojektus dėėl l 
TeritorijTeritorijųų planavimo sistemos tobulinimo; planavimo sistemos tobulinimo; įįgyvendinimo gyvendinimo 
įįstatymo koncepcijstatymo koncepcijąą; d; dėėl urbanistikos specialistl urbanistikos specialistųų rengimo rengimo 
bei visuomenbei visuomenėės s ššvietimo ir informavimo vietimo ir informavimo –– iki 2008iki 2008--1212--01; 01; 
parengti urbanistikos kodekso koncepcijparengti urbanistikos kodekso koncepcijąą iki 2009 m. iki 2009 m. 
I ketvirI ketvirččio.io.

2.2. 2.2. ĮĮgyvendinti institucingyvendinti institucinėės ss sąąrangos pertvarkrangos pertvarkąą etapais:etapais:

2.2.1.2.2.1. perskirstant Aplinkos ministerijos vidaus iperskirstant Aplinkos ministerijos vidaus iššteklius (pagal teklius (pagal 
„„AA““ alternatyvalternatyvąą) ) –– iki 2008iki 2008--1212--01; 01; 

2.2.2.2.2.2. pateikti Valstybpateikti Valstybėės institucins institucinėės ss sąąrangos koncepcijos rangos koncepcijos 
projekto rengimo darbo grupei pasiprojekto rengimo darbo grupei pasiūūlymus dlymus dėėl funkcijl funkcijųų
bbūūtintinųų įįgyvendinti valstybgyvendinti valstybėės urbanistins urbanistinęę politikpolitikąą darnios darnios 
plplėėtros principais tros principais –– iki 2009 m. I ketviriki 2009 m. I ketvirččio.io.
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Išrašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS

STRATEGINIO PLANAVIMO KOMITETO
POSËDÞIO

PROTOKOLAS

2008 m. liepos 23 d. Nr. 17

1. Dėl teritorijų planavimo sistemos tobulinimo siekiant darnios plėtros ir investicijų
skatinimo

1. Pritarti šioms nuostatoms:
1.1. būtina tobulinti teritorijų planavimo sistemą siekiant sukurti integruoto 

planavimo sistemą, didinti planavimo procedūrų viešumą, užtikrinti profesionalią teritorijų 
planavimo dokumentų sprendinių ekspertizę, sumažinti prielaidas korupcijai, gerinti 
sąlygas investicijoms;

1.2. būtina parengti teritorijų planavimo ir urbanistinės politikos kryptis;
1.3. būtina sustiprinti už teritorijų planavimą ir urbanistinės politikos įgyvendinimą 

atsakingos Aplinkos ministerijos žmogiškuosius išteklius, prireikus įkurti atitinkamus 
padalinius;

1.4. pradėti rengti urbanistikos specialistus (architektus urbanistus ir inžinierius
urbanistus) aukštosiose mokyklose.

2. Pasiūlyti Aplinkos ministerijai:
2.1. iki 2008 m. spalio 1 d. parengti reikiamus teisės aktų projektus 1.1 punkte 

nurodytoms nuostatoms įgyvendinti (Teritorijų planavimo įstatymo atitinkamų straipsnių 
pakeitimo įstatymo projektą, be kita ko, jame numatyti įteisinti integruotą planavimą ir 
viešąjį interesą teritorijų planavimo srityje, ir kita) ir juos suderintus nustatytąja tvarka 
pateikti Vyriausybei;

2.2. iki 2008 m. gruodžio 1 d. parengti teritorijų planavimo ir urbanistikos politikos 
krypčių projektą ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo ir juos 
suderintus nustatytąja tvarka pateikti Vyriausybei;

2.3. pateikti Finansų ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 
vasario 26 d. nutarime Nr. 161 „Dėl Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir 
savivaldybių biudžetų fi nansinių rodiklių projektų rengimo plano patvirtinimo“ nustatytais 
terminais ministerijos struktūriniams pakeitimams atlikti būtinų asignavimų poreikio 
apskaičiavimus ir pasiūlymus dėl Aplinkos ministerijai ir jos valdymo srities institucijoms 
skirtų valstybės biudžeto asignavimų perskirstymo (neviršijant Finansų ministerijos praneštų

2.4. 2009 metų maksimalių valstybės biudžeto asignavimų) šiam poreikiui 
patenkinti, prieš tai žmogiškųjų gebėjimų sustiprinimo bei struktūrinių pakeitimų klausimą 
išnagrinėjus Valstybės valdymo sistemos tobulinimo komisijoje.

3. Pasiūlyti Švietimo ir mokslo ministerijai peržiūrėti Bendrąjį studijų ir krypčių, 
pagal kurias vyksta nuosekliosios universitetinės ir neuniversitetinės studijos Lietuvos 
aukštosiose mokyklose, klasifi katorių ir pagal šias studijų kryptis suteikiamų kvalifi kacijų 
sąrašą ir jį patikslinti siekiant geriau tenkinti urbanistikos specialistų rengimo poreikį.

4. Pasiūlyti Ministro Pirmininko 2008 m. sausio 8 d. potvarkiu Nr. 7 sudarytai darbo 
grupei (prireikus tikslintina darbo grupės sudėtis):

4.1. tęsti savo darbą ir įvertinti posėdyje duotus pasiūlymus – atlikti detalesnę analizę 
dėl kaimo ir miesto plėtros suderinimo, apskričių viršininkų administracijų administracinių 
gebėjimų teritorijų planavimo ir regioninės politikos srityse siekiant tolygesnės socialinės 
ekonominės aplinkosauginės regionų plėtros;

4.2 iki 2008 m. spalio 1 d. pateikti pasiūlymus 4.1 punkte nurodytais klausimais 
svarstyti Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto posėdyje.

Ministras Pirmininkas,
Strateginio planavimo komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilasnknknknknkkas as as as as 
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LIETUVOS URBANISTINĖS POLITIKOS KRYPČIŲ METMENYS

JŪRATĖ JUOZAITIENĖ,
Aplinkos ministerijos sekretorė

ĮVADINĖS NUOSTATOS
Vadovaujantis Europos Tarybos 

CEMAT, ES –  m. ministrų 
konferencijose priimtais dokumentais 
ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos 
Seimo ir Vyriausybės priimtas nuos-
tatas išdėstytas valstybės ilgalaikės 
raidos strategijos, BPD –  
prioritetuose, būtina plėtoti tvarią 
miestų plėtros politiką. Diegiant Rio 
de Žaneiro deklaracijoje (  m.) 
suformuotus darnaus vystymosi prin-
cipus būtina spręsti darnos tvarkant 
šalies kraštą, siekiant kaimo ir mie-
tų teritorijų integralumo, tvarkymo 
kompleksiškumo, energetinio efekty-
vumo ir saugumo, būsto plėtros op-
timizavimo ir renovacijos, socialinės 
saugos, techninės infrastruktūros 
vystymo klausimus. Įgyvendinant Eu-
ropos erdvinės plėtros perspektyvos 
dokumento (ESDP) nuostatas, būtina 
siekti sektorinių erdvinių strateginių 
planų sanglaudos.

Ypač svarbus Lisabonos strategijoje 
pabrėžtas miestų vaidmuo kuriant žinių 
ekonomiką, valstybių konkurencingu-
mo pagrindą. Alborgo miestų darnios 

plėtros, Europos urbanistinė, Leipcigo 
tvariųjų Europos miestų chartijose ak-
centuotas visuomenės vaidmuo – pa-
grindas demokratinių principų miestų 
plėtroje taikymui.

I. URBANISTINĖS POLITIKOS 
VIETA VALSTYBĖS POLITIKOJE
Lietuvos miestuose gyvena daugu-

ma šalies gyventojų. Tai šalies ekono-
minės, socialinės, dvasinės, kultūrinės, 
mokslinės pažangos centrai. Miestai 
teikia didžiausias pasirinkimo gali-
mybes gyventojams. Juose sukuriama 
didžioji šalies BVP dalis. Tuo pat metu 
čia koncentruojasi ir didžiausios su 
žmonių gyvenimu ir veikla susijusios 
problemos. Todėl šalies urbanistinė 
politika, nustatanti pagrindines mies-
tų vystymo kryptis, yra sudėtinė vals-
tybės bendros teritorijų planavimo ir 
vystymo politikos sudėtinė dalis. Dėl 
sprendžiamų problemų, tai komplek-
sinio pobūdžio politika. Šalies mastu 
ji yra išdėstyta Lietuvos Respublikos 
Seimo  m. spalio  d. nutarimu 
Nr. IX-  patvirtintame Lietuvos 
Respublikos teritorijos bendrajame 
plane (Žin., , Nr. - ), ku-
riame pateiktos pagrindinės ilgalaikės 
šalies urbanistinės sistemos vystymo 
nuostatos.

Ja siekiama sudaryti visuomenės 
ir ūkio plėtotės prielaidas. Taip pat 
siekiama bendrų darnaus valstybės 
vystymo tikslų, tarp jų – darnaus ir 
pusiausviro šalies urbanistinio tinklo 
ir tokių Lietuvos Respublikos teri-
torijos bendrajame plane nurodytų 
gyvenamųjų vietovių tinklo raidos 
tikslų, kaip policentriško gyvenamų-
jų vietovių tinklo formavimo, gyven-
tojų koncentracijos ir depopuliacijos 
tendencijų pusiausvyros stiprinant 
silpnąsias gyvenamųjų vietovių tin-
klo grandis, palankiausių regioninių 
ir subregioninių (kaimo ir miesto) 
gyvenamųjų vietovių tinklo sistemų 
formavimosi sąlygų, sudaryti prielai-
das organiškai Lietuvos gyvenamųjų 
vietovių tinklo sąveikai su Europos ur-
banistine sistema. Šalies urbanistinė 
politika plėtojama, konkretizuojama 
regioniniu ir vietos mastu.

Nacionalinis, regioninis ir vietinis 
valdžios lygmuo, verslas ir patys mies-
tų piliečiai – tai jėgos, kurios laiko kie-
kviena savo svertus ir yra atsakingos 
už bendro tikslo pasiekimą, apjung-
damos turimus išteklius ir pajėgas.

Išskirtinis čia – vietos savivaldos 
ir pačių miesto piliečių, institucijų ir 
verslo bendruomenės vaidmuo. Nuo jų 
labiausiai priklauso kaip funkcionuos 
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miestas. Jie pasirenka prioritetus, ku-
rie, išsitekdami bendrųjų šalies tikslų 
rėmuose, siekia miesto klestėjimo. Šie 
prioritetai remiasi pačių miestiečių 
indėliu ir jį skatina. Miestai susikuria 
savo ateities viziją, savo teritorijų ben-
druosius ir strateginius planus. Mies-
tai juos įgyvendina.

Ilgalaikiai valstybės raidos prio-rite-
tai – žinių visuomenė, saugi visuome-
nė, konkurencinga ekonomika – yra 
neabejotinai svarbūs sėkmingam šalies 
miestų vystymui ir palankiai ateičiai.

Valstybės urbanistinė politika plė-
tojama stiprinant šalies bendrąją ur-
banistinę sistemą ir ugdant miestų 
vidinę struktūrą.

II. URBANISTINĖS 
SISTEMOS UGDYMAS 
IR STIPRINIMAS

Tikslas
Vykdant Lietuvos Respublikos ur-

banistinę politiką ir įgyvendinant Lie-
tuvos Respublikos teritorijos bendrojo 
plano sprendinius, vadovaujantis vi-
suotinai pripažintais darnios plėtros 
bei demokratiniais plėtros planavimo 
ir įgyvendinimo principais, stiprinti 
esamus centrus, vystyti šalies urbanis-
tinės integracijos ašis.

Siekiant iškelto tikslo, būtina spręs-
ti ir laikytis šių pagrindinių krypčių:

toliau formuojant ir įtvirtinant  

Lietuvos hierarchinį policentrinį 
gyvenamųjų vietovių tinklą, užti-
krinantį palankiausias socialinio, 
ekonominio ir ekologinio šalies 
vystymo sąlygas ir aukštos žmonių 
gyvenimo kokybės prielaidas, užti-
krinti Lietuvos urbanistinės struk-
tūros kokybišką ir šalies vystymuisi 
palankų funkcionavimą Europos 
Sąjungos erdvinėje urbanistinėje 
sistemoje;
siekiant racionalios ir tikslingos  

gyventojų koncentracijos ir depo-
puliacijos tendencijų pusiausvyros 
stiprinti silpnąsias gyvenamųjų vie-
tovių tinklo grandis;
užtikrinti miesto ir kaimo gyvena- 

mųjų vietovių sistemų sąveiką;
baigti rengti savivaldybių ir jų dalių  

(miestų ir miestelių) bendruosius 
planus bei pradėti rengti kaimų te-
ritorijų detaliuosius planus;
įvertinant Lietuvos urbanistinės  

sistemos vystymo reikmes ES ur-
banistinių centrų ir potencialaus jų 
vystymosi požiūriu, būtina:
stiprinti Lietuvos metropolinių  

centrų tinklo funkcionavimui būti-
ną infrastruktūros potencialą;
ugdyti šalies regionų vystymosi  

potencialą, siekiant didesnio pajė-
gumą varžytis, stiprinti funkcinių 
urbanistinių teritorijų centrus.

III. URBANISTINĖS SISTEMOS 
UGDYMO KRYPTYS

1. Užtikrinant miestų raidos 
nuoseklumą, darną, 
gyvybingumą

Vadovautis valstybės teritorijos vys- 

tymo politika, išdėstyta Lietuvos 
Respublikos teritorijos bendrajame 
plane, remtis Valstybės ilgalaikio 
vystymo strategijoje, Nacionalinėje 
darnaus vystymo strategijoje, Lie-
tuvos būsto strategijoje, Lietuvos 
Respublikos architektūros politikos 
kryptyse pateiktomis nuostatomis, 
aktyviai panaudoti paramos progra-
mas (ES Regioninio vystymo, Soci-
alinio, Sanglaudos fondų), siekti 
įgyvendinti ES ministrų, atsakingų 
už teritorijų planavimą, neformalių 
susitikimų nuostatas, ET ministrų, 
atsakingų už teritorijų planavimą, 
konferencijų nutarimus;
didinti numatomų ir vykdomų  

atskirose srityse politikų sąryšį, 
koordinavimą ir nuoseklumą, ben-
dradarbiavimą tarp skirtingų admi-
nistracinių lygių;
vengti miestų išdrikimo, vadovautis  

šalies, apskričių, miestų teritorijų 
bendraisiais planais ir jų sprendinius 
atitinkančiais strateginiais planais;
užtikrinti funkcijų vykdymą (ap- 

gyvendinimo, aptarnavimo, t. sk. 
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turizmo, transporto, pramonės ir 
verslo, žinių, administravimo ir 
sprendimų priėmimo);
siekti tarpusavyje subalansuotų  

ekonominio konkurencingumo, 
socialinės sanglaudos ir aplinkos 
kokybės;
kurti lygiavertes gyvenimo sąlygas  

gerinant ryšius tarp miesto ir kai-
miškų teritorijų, vystyti jų integra-
cijos politiką;
siekti integruotumo ir pusiausvy- 

ros, kad plėtros pažanga vienoje 
miesto teritorijoje nesukeltų nuos-
mukio kitoje jo dalyje;
formuoti gyvybingas bendruome- 

nes, t. y. aktyvias, apjungiančias, 
saugias, gerai vadovaujamas ir su-
sietas, gerai suprojektuotas ir pasta-
tytas, jautrias aplinkai, ekonomiš-
kai klestinčias, teisingas visiems.

2. Stiprinant miestų vaidmenį 
šalies teritorijoje

Naudoti „miesto-regiono“ koncep- 

ciją, skatinančią integruotą teritori-
jų vystymą, panaudojant partnerys-
tę ir bendradarbiavimą, įveikiantį 
administracines ribas;
siekti „masto efekto“, panaudoti ir  

padidinti ekonomikos augimo pri-
valumus, įveikti dėl miestų mažu-
mo, ekonominio potencialo nepa-
kankamumo kylančias problemas;

stiprinti mažų ir vidutinių miestų ir  

jų regionų vaidmenį vis labiau glo-
balios ekonomikos akivaizdoje.
stiprinti miesto ir kaimo teritorijų  

ryšį ir sąveiką, siekti bendros jų vys-
tymo sėkmės;
išnaudoti miestų ir miestų tinklų  

vadovaujantį vaidmenį siekiant ša-
lies ir jos regionų plėtros ir sanglau-
dos, vengti išteklių koncentracijos 
ir teritorijų perkrovų;
padėti miestams reikštis kaip žinių,  

augimo ir inovacijų centrams;
stiprinti miestus kaip socialinės pa- 

žangos ir ekonominės plėtros vari-
klius.

IV. MIESTŲ VIDINĖS 
STRUKTŪROS UGDYMO 
KRYPTYS

1. Kuriant viešąsias erdves, 
kaip visuomenės bendro 
naudojimo vietas, užtikrinti 
jų aukštą kokybę

Miestai turi būti ugdomi patrauklūs  

gyventojams, užtikrinant transpor-
tą, prieinamumą ir mobilumą, gali-
mybes naudotis paslaugomis ir pa-
ruoštomis naudotis vietomis, įranga, 
gerą gamtinės ir fizinės aplinkos bū-
klę ir kokybę;
užtikrinti būsto ir bendrų interesų  

infrastruktūros poreikių tenkinimą;

stiprinti architektūros, infrastruk- 

tūros ir viso urbanistinio planavimo 
sąveiką;
sukurti naudotojui patrauklias gy- 

venamąsias erdves, savo kokybe 
galinčias sudaryti sąlygas žinių pra-
monės vystymui, pritraukti kvalifi-
kuotus ir kūrybingus darbuotojus, 
skatinti turizmą;
ugdyti statybos kultūrą, supranta- 

mą kaip kultūrinių, ekonominių, 
technologijos, socialinių, ekologi-
nių aspektų, paveikiančių planavi-
mo ir statybos kokybę ir procesus, 
visumą, būtiną ne tik viešosioms, 
bet ir visoms miesto erdvėms.

2. Išlaikant, išmintingai 
panaudojant ir gausinant turimus 
išteklius ir kultūros vertybes

Teikti pasirinkimo laisvę, užtikrinti  

kultūrinį savitumą ir savasties išlai-
kymą;
įvertinti regionų ypatybes, istorinį,  

kultūrinį pagrindą, ekologinius rei-
kalavimus;
tausoti ir išmintingai naudoti gam- 

tos ir kultūros išteklius;
išlaikyti ir ugdyti unikalias urba- 

nistines, architektūros ir kultūrines 
savybes;
reaguoti į vykstančius greitus po- 

kyčius ir padėti miestams prie jų 
prisitaikyti;
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siekti miestų kokybinio vystymosi  

įvertinant dabartines demografi-
nes tendencijas ir jų perspektyvines 
prognozes, vykstančius socialinius 
procesus ir pokyčius, gyventojų mi-
gracijos įtaką.

3. Kuriant naują ir atnaujinant 
esamą būsto fondą

Išplėsti būsto pasirinkimo galimy- 

bes visoms socialinėms gyventojų 
grupėms;
sudaryti sąlygas teikti kokybišką  

ir įperkamą būstą jo gyventojams, 
didinti ne pelno ir socialinio būsto 
pasiūlą;
siekti tolygesnės socialinio būsto  

sklaidos miesto teritorijoje, prisi-
dėti prie bendrų socialinės integra-
cijos priemonių, diskriminavimo ir 
rizikos grupių susidarymo preven-
cijos;
užtikrinti ir skatinti efektyvų esa- 

mo būsto naudojimą, priežiūrą, at-
naujinimą, modernizavimą;
remtis būsto savininkų ir naudoto- 

jų tiek kolektyvine, tiek individua-
lia iniciatyva, didinti jų skatinimą 
ir panaudoti atitinkamas valstybės 
politikos palaikymo priemones, 
pvz., būsto modernizavimo ir būsto 
fondo plėtros programas;
išnaudoti būsto renovacijai ir vys- 

tymui ERDF, teikiamas naujoms ES 

narėms galimybes, EIB ir EC sukur-
tus instrumentus.

4. Vengiant socialinės 
poliarizacijos ir miestų 
erdvinio fragmentiškumo

Teikti išskirtinį dėmesį nuskurdu- 

sioms miestų teritorijoms (išsiski-
riančioms iš kaimyninių tokiais savo 
bruožais, kaip ekonominių ir socia-
linių struktūrų nuosmukiu, gyven-
tojų socialine atskirtimi, aplinkos 
būklės nuosmukiu, dideliu nedarbo 
lygiu, marginalinių ir visuomenė-
je neintegruotų gyventojų grupių 
įsivyravimu, urbanistine, gyvena-
mosios aplinkos degradacija, gy-
ventojų, turinčių didesnes pajamas 
ir ekonominę poziciją, išsikėlimu į 
kitas vietas, vis labiau progresuo-
jančia saugumo trūkumo mieste 
situacija);
nuskurdusiose miestų teritorijose,  

siekti ekonominio stiprinimo, soci-
alinės sanglaudos ir integracijos;
vykdyti nuskurdusių urbanistinių  

teritorijų atsiradimo prevencija.

5. Plėtojant bendro intereso 
miestų infrastruktūrą ir 
užtikrinant jos pasiekiamumą 
ir prieinamumą

Užtikrinti mobilumą ir susisiekimą,  

tuo pat metu vengiant jo neigiamų 

pasekmių, tokių kaip miestų išdri-
kimas, šiltnamio dujų efekto didė-
jimas;
modernizuoti infrastruktūros tin- 

klus ir gerinti energetinį efekty-
vumą;
numatyti techninės infrastruktūros  

gerinimo reikmes ir tai realizuoti;
siekti pastatų energetinio efektyvu- 

mo ir racionalaus energetinių ište-
klių naudojimo;
vystant miestų gyvenamuosius ra- 

jonus ir kvartalus, laikytis teritorijų 
konsolidacijos ir inžinerinės infras-
truktūros vystymo kompleksišku-
mo principų;
taikyti lėšų kooperavimo principą  

plėtojant miestų infrastruktūrą;
įgyvendinti draugiškumo pėsčia- 

jam principą – formuojant miestų 
bendruomenes būtinas kasdieni-
nių poreikių objektų išdėstymas 
pasiekiamumo pėsčiomis;
pagerinti darbo vietų prieinamumą; 

palengvinti sąveiką tarp miesto da- 

lių, užtikrinti miesto, kaip vienin-
gos sistemos veiksmingumą;
išnaudoti vandens teikiamus pra- 

našumus miestams, išnaudojant 
turimus vandens kelius ir derinant 
tai su pakrančių aplinkos kokybiniu 
ugdymu;
išvystyti socialiai „pakeliamą“ miestų  

transportą.
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6. Ugdant gyvenviečių vadybą 
ir bendruosius gebėjimus

Diegti demokratinius teritorijų pla- 

navimo, subsidiarumo ir subordi-
nacijos principus;
diegti kokybišką miestų vadybą,  

būtiną bendruomenių gyvybingu-
mui užtikrinti, įtvirtinti gyvybin-
gų bendruomenių funkcionavimo 
principus miestų ugdymo ir plana-
vimo srityse;
naudotis bendraisiais gebėjimais  

ir juos ugdyti (vystyti didesnį in-
tegruotumą tarp sektorių ir par-
tnerių, taip pat ir privačiųjų, siek-
ti, kad žmonių gebėjimai atitiktų 
poreikius ir greitai besikeičiančią 
aplinką, skatinti į ilgalaikį periodą 
orientuotą galvoseną, mažinti vie-
šojo sektoriaus intervencijų kaštus 
ir didinti jų efektyvumą);
teisiškai įtvirtinti miestų vyriausių- 

jų architektų vaidmens savivaldybė-
je svarbą, priimtų ilgalaikių svarbių 
urbanistinių sprendimų tęstinumą.

7. Užtikrinant visuomenės 
aktyvumą ir į(si)traukimą 
į urbanistinį vystymą

Remtis demokratijos ir pilietiškumo  

nuostatomis, derinti visuomenės, 
jos narių ir interesų grupių poreikius 
ir siekius. Taikyti viešosios ir priva-
čiosios partnerystė (VPP) principus;

jungti valstybės, regioninės, vietos  

valdžios ir piliečių, verslo pastangas, 
siekiant gerai suprojektuotų ir rea-
lizuotų urbanistinių erdvių, infras-
truktūros ir kokybiškų paslaugų;
aktyviai išnaudoti piliečių lygių teisių  

dalyvauti priimant visuomeninius 
sprendimus teikiamas galimybes;
skatinti ūkio/verslo ir miestiečių  

iniciatyvą;
išnaudoti augantį rinkos jėgų evo- 

liucijos vaidmenį ir naudą, tuo pat 
metu veiksmingai ribojant jų gali-
mą neigiamą poveikį;
siekti problemų ir sprendimų mas- 

telio atitikimo.

8. Skatinant miestų pažangą
Telkti Lietuvos pastangas siekiant  

darnios urbanistinės plėtros, su-
balansuotos gyventojų ir gerovės 
sklaidos, jas skatinti ir prisidėti prie 
bendrų ES iniciatyvų;
orientuoti išteklių nukreipimo siste- 

mą jų didesnio racionalumo ir pro-
duktyvumo keliu. Esant papildomų 
išteklių būtinybei, – panaudoti juos 
kaip trumpo ir vidutinio periodo in-
vesticijas, būtinas siekiant ilgalaikių 
socialinių kaštų sumažinimo;
koordinuoti ir sutelkti viešųjų ir  

privačių fondų lėšas bei išteklius;
sukurti miestų skatinimo ir para- 

mos bei jos stebėsenos sistemas, 

padedančias analizuoti paramos 
programų priemonių panaudojimą 
ir kontroliuoti jų veiksmingumą.

9. Įtvirtinant pažangą 
ir pasiekimus

Užtikrinti darbų perimamumą ir  

tęstinumą;
išvystyti urbanistinės plėtros regu- 

liarios stebėsenos sistemą, paremtą 
urbanistinės plėtros pagrindiniais 
rodikliais, susietais su statistikos 
teikiama informacija ir užtikrinti 
jos funkcionavimą;
reguliariai rengti miestų būklės  

nacionalinius pranešimus, miestų 
raidos prognozes, panaudojant tam 
tikslui Būsto ir urbanistinio vysty-
mo agentūros pajėgas;
remiantis sukauptos ir apibendrin- 

tos informacijos pagrindu atnau-
jinti pagrindines urbanistinės poli-
tikos kryptis.

10. Užtikrinant šalyje būtinų 
gebėjimų gyvavimą ir vystymą

Ugdyti aukšto lygio savus šalies  

profesionalus;
užtikrinti kultūrinį, profesinį peri- 

mamumą;
ugdyti urbanistinę kokybę; 

teikti dėmesį visuomeninėms orga- 

nizacijoms, skatinant vietos ben-
druomenių ugdymą.
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ŠALIES URBANISTINĖS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO VALDYMO 
ASPEKTAI

Dr. JONAS JAKAITIS,
Aplinkos ministerijos Teritorijų 
planavimo, urbanistikos ir architektūros 
departamento direktorius,
VGTU docentas

ĮVADAS
Pasaulio ir Vakarų Europos demo-

kratinių principų miestų subalan-
suotos plėtros formavimo procese 
valdymo patirties Lietuvoje taikymas 
iš esmės lemia miestų plėtros formavi-
mo būdų dėsningą kaitą. Vis daugiau 
dėmesio skiriama darniai teritorijų 
plėtrai, gyvenimo kokybei gerinti.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomy-
bę, šalyje buvo atsisakyta iki tol taikytų 
planavimo principų. Vieningų meto-
dinių nurodymų, kaip planuoti veiklą, 
nebuvo, todėl kiekviena institucija 
savo veiklą planavo atskirai. Pradėjus 
įgyvendinti Lietuvos – Kanados viešo-
jo administravimo reformos projektą, 
kuris buvo orientuotas į strateginio 
planavimo (SP) diegimą Vyriausybės 
lygmeniu Lietuvos biudžetą pradėta 
formuoti programų pagrindu. Buvo 
siekiama pagerinti institucijų vady-
binius gebėjimus, finansinių išteklių 
administravimą, tačiau silpnai inte-

gralus strateginio planavimo procesas 
su teritorijų planavimo objektu tebeliko 
problematiškas. Taigi pirmą kartą Lie-
tuvoje buvo siekiama finansinių ište-
klių planavimą susieti su SP samprata. 
Remiantis įvairių šaltinių duomenimis 
(Mc Sweeney, ) , strateginis pla-
navimas yra neišvengiamas siekiant 
efektyviai įgyvendinti įvairių sričių re-
formas ir spręsti sudėtingas problemas. 
Strateginio planavimo proceso metu 
institucija nuolat analizuoja aplin-
kos veiksnių įtaką institucijos veiklai, 
svarsto, kaip efektyviausiai panaudoti 
ir valdyti finansinius srautus, materia-
linius ir darbo išteklius užsibrėžtiems 
tikslams pasiekti.

Pasigendant integralumo tarp stra-
teginio planavimo lygmens rūšių, 
diskusijos tikslas – atkreipti dėmesį 
į teritorijų planavimo dezintegruotų 
procesų, sektorinio valdymo proble-
matiką. Antra, įvertinant susiklosčiusią 
Lietuvoje SP bei teritorijų planavimo 
(TP) procesų problematiškai tradicijai 
bei siekiant išvengti fragmentiškumo, 

 Mc Sweeney E. Guide to Municipal Strat-
egy Development: A Report from the 
Profession. Ottawa, .

pasiūlyti pirmos būtinybės priemones, 
padedančias integruoti planavimo sis-
temos elementų tarpusavio sąveiką. 
Straipsnis rengtas įvertinant tarpdis-
ciplininį aspektą, pasiremiant tyrimų 
bei teisinių dokumentų analize.

APIE PROBLEMATIKOS TURINĮ
Įvertinant Vyriausybės patvirtintą 

Lietuvos Respublikos Bendrojo pla-
no (Lietuvos Respublikos BP) įgyven-
dinimo priemonių planą, kuriame sa-
vivaldybių bei regionų BP sukūrimui 
numatomas –  metų terminas 
(  ir  lentelės), ypač dideli uždaviniai 
keliami institucijoms valdant šiuos pro-
cesus. Viena vertus, jos turi užtikrinti 
teritorijų plėtrą, ekonomikos augimą, 
darbo vietų didėjimą, investuotojų pri-
traukimą, kita vertus, – turi vertinti 
planavimo objektą – teritoriją kaip ri-
botą resursą. Iškyla racionalaus išteklių 
panaudojimo, nuostolių minimizavimo 
ar efektyvumo maksimizavimo uždavi-
nys, t. y. aiškios urbanistinės politikos 
reikmė. Ją įgyvendinti galės padėti op-
timizuota, tarpusavyje integruota pla-
nų sistema, kurioje svarbią vietą užima 
bendrojo ir strateginio planavimo pro-
cesai bei valdymo sąrangos struktūra.
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Savivaldybių teritorijų 

bendrieji planai (vnt.)

Miestų bendrieji 

planai (vnt.)

Galiojantys 13 (patvirtinti 

po 2004-05-01)

37 (13 patvirtinti 

po 2004-05-01)

Aprobuotos koncepcijos 39 20

Koncepcijos, laukiančios 

aprobacijos
6 1

Galiojančių bendrųjų planų 

pakeitimai
1 12

Rengiami (vnt.) 39 27

1 lentelė. LIETUVOS MIESTŲ, MIESTELIŲ SAVIVALDYBIŲ BENDRŲJŲ PLANŲ

RENGIMO DINAMIKA (2008 METŲ RUGSĖJO MĖNESĮ)

2 lentelė. APSKRIČIŲ TERITORIJŲ BENDRŲJŲ (GENERALINIŲ) 

PLANŲ RENGIMO BŪKLĖ

Data

Patvirtinti 

Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės

Taisomi pagal 

derinančių 

institucijų pastabas 

ir teikiami tikrinti 

VTSPI

Pateikti 

derinti
Rengiami

2008 m. 

II pusmetis

1 

(Šiaulių 

apskritis)

5 

(Alytaus, Kauno, 

Panevėžio, Tauragės, 

Vilniaus apskritys

2 

(Marijampolės, 

Telsių apskritys)

2 

(Klaipėdos, 

Utenos apskritys)

Lietuvos Respublikos Teritorijų pla-
navimo įstatyme  apibrėžtas stebėse-
nos poreikis šiandien yra deklaratyvus, 
nes jis grįstas nepakankama poįsta-
tymine baze. Būtina realiai veikian-
ti sistema, galinti sudaryti galimybę 

 Lietuvos Respublikos teritorijų planavi-
mo įstatymas (Žin., , Nr. - ) 
redakcija.

nuolat stebėti, operatyviai analizuoti, 
modeliuoti numatant krašto raidos 
pokyčius, papildyti ir taisyti teritorijų 
planavimo dokumentus.

Pasaulio (Kanada , Jungtinė ka-
ralystė, Jungtinės Amerikos Valsti-

 Toronto Urban Development Service 
. Toronto Official Plan. City of To-

ronto: November.  p.

jos ), Baltijos jūros regiono  valstybių  
planavimo sistemų analizė teritorijų 
planavimo dokumentų lygmenų, rū-
šių, tarpusavio sąsajų bei turinio at-
žvilgiu parodė, kad visi raidos aspektai 
grindžiami pirmiausia, teritoriškai. 
Taigi detalesni ar specializuoti (Lietu-
voje yra specialiojo planavimo rūšis) 
planai bei programos ekonominiais, 
socialiniais ar kt. klausimais yra inte-
gralios kompleksinio planavimo dalys. 
Lietuvoje planavimo dokumentų ly-
gmenavimas ir rūšiavimas bei tarpusa-
vio suderinamumas nėra optimizuoti. 
Todėl šiuo metu šalyje galiojantys nor-
miniai aktai turėtų identifikuoti ir at-
spindėti sąvokų, sampratos, turinio 
tapatumo bei integralumo principus. 

 Hudson K. Public Procurement: A stra-
tegic Level for territorial development. 
Feasibility study goals and methods. 

. In Proc. of URBACT/Leveraging 
City Services (LCS) conference “Public 
Procurement Policy and small business: 
A strategic for promoting territorial eco-
nomic growth”, Hotel de Ville de Paris,  
November .

 BSR INTERREG IIIB project “Promoting 
Spatial Development Creating COMmon 
MINdscapes – COMMIN”. Planning Sys-
tem [interaktyvus]. Iš COMMIN [žiūrė-
ta - - ]. Prieiga per internetą: 
<www.COMMIN.org/> 

 Lass J. From Urban Forum “Creation of 
Lithuanian system of sustainable develo-
pment” [Estijos teritorijų planavimo sis-
tema ir įvairių planų, numatančių gyven-
viečių sistemos plėtrą, vaidmuo] reports. 
Vilnius,  October .
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Kalbant apie strateginio planavimo 
lygmens dokumentų turinio skirtin-
gumus daug prieštaringų diskusijų 
kyla nustatant sąveiką tarp teritorijų 
planavimo – Lietuvos Respublikos te-
ritorijos bendrojo plano  ir strateginio 
planavimo dokumentų – Valstybės 
ilgalaikės raidos strategijos  – strate-
ginio plano ir jų vietos integruotoje 
planų sistemoje. Daug dviprasmybių 
kelia nevienodų formuluočių varto-
jimas apibrėžiant teritorijų planavi-
mo tikslus ir uždavinius, įvairių rūšių 
planų turinio atžvilgiu. Analizuojant 
šalies Lietuvos Respublikos BP ir SP 
dokumentų turinį, akivaizdu, kad 
esamos analizės, sprendiniai, moni-
toringo sistemos ypatumai ir kt. iš 
esmės dubliuoja vienas kitą. Natūra-
lu, kad jie tai pačiai teritorijai priva-
lo būti analogiški. Valstybės ilgalaikė 

 Lietuvos Respublikos teritorijos ben-
drasis planas – ilgos trukmės strategi-
nio planavimo dokumentas, kuriame 
nustatoma valstybės teritorijos vystymo 
erdvinė koncepcija, pateikiamos terito-
rijos naudojimo ir apsaugos pagrindinės 
nuostatos ir visų valdymo sričių ilgalaikės 
plėtros teritorinė perspektyva (  m. 
spalio  d. priimtas Lietuvos Respubli-
kos Seimo nutarimas Nr. IX-  dėl šio 
dokumento tvirtinimo).

 Valstybės ilgalaikės raidos strategija jun-
gia įvairius ilgos trukmės strateginio pla-
navimo dokumentus (  m. lapkričio 

 d. priimtas Lietuvos Respublikos Sei-
mo nutarimas Nr. IX-  dėl šio doku-
mento tvirtinimo).

raidos strategija yra plati išteklių pa-
naudojimo siekiant tikslo koncepcija, 
kuri numato, kaip turi būti panaudoti 
riboti šalies ištekliai ir kokios bus plė-
tros kryptys, kurioms šie ištekliai bus 
koncentruojami. Be to, joje nustatomi 
konkurenciniai privalumai – finansi-
nis potencialas, gamybinis pajėgumas, 
kompetentingo vadovavimo atsakin-
goms institucijoms būdai ir kt. Ver-
tinant minėtus aspektus bei Lietuvos 
Respublikos BP objekto – šalies teri-
torijos visaapimantį aspektą siūlomas 
planavimo sistemos modelis, kuria-
me numatyta planų integracijos sritis 
(  pav.).

Joje bendrojo ir strateginio plano 
sprendiniai integruojami tarpusavyje. 
Lietuvos Respublikos BP sprendinyje 
apibrėžti strateginiai plėtros priorite-
tai ir tikslai yra ir SP elementai. Deta-
lesni, su teritorijomis susiję papildomi 
uždaviniai sprendžiami kitoje ben-
drojo planavimo proceso dalyje adap-
tuojant juos konkrečiai urbanistinei 
situacijai. Siūlomas integralus urba-
nistinės politikos įgyvendinimo valdy-
mo modelis jungia BP bei SP procesus 
į vieną kompleksinį planą (KP).

Siūlant KP modelį – laikomasi 
nuostatos, kad planavimo procesas 
yra organizacijos (šalies) judėjimo 
krypties, taip pat metodų ir būdų, ku-
rie turi būti taikomi siekiant nustatyto 

tikslo, parinkimo procesas. Integruota 
planų sistema  apima visus planų tipus 
ir skirta numatytiems tikslams pasiek-
ti. Planų sistema taip pat turėtų apim-
ti visus laiko tarpus, įvertinti teritorinį 
aspektą ir duoti galimybę planuoti 
visuose šalies raidos lygiuose ir visose 
veiklos funkcinėse srityse. Ir, žinoma, 
privalomas planų tęstinumas – trum-
palaikiai planai yra ilgalaikių planų 
detalizavimo pasekmė . Taigi turė-
tų būti besąlygiškai išlaikytas planų 
hierarchizavimo sistemos dokumen-
tų subsidiarumo bei subordinacijos 
principai. O dokumentai  – Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės patvirtin-
ti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
institucijų sutrumpinti strateginiai 
veiklos planai padėtų vadybiniams 
institucijų gebėjimams gerinti.

 Straipsnyje sąvoka „planų sistema“ su-
prantama kaip kompleksas tarpusavyje 
susietų planų, jungiančių plėtros prio-
ritetus, tikslus, uždavinius, biudžetus ir 
kitus įvairių įmonių padalinių, taip pat ir 
projektų planų elementus.

 Ginevičius R., Paliulis N., Chlivickas E., 
Merkevičius J. XXI amžiaus iššūkiai: or-
ganizacijų ir visuomenės pokyčiai. Mono-
grafija. Vilnius: Technika, ,  p.

 Strateginio planavimo dokumentai, ku-
riame glaustai pateikiamas strateginio 
veiklos plano turinys: institucijos misija, 
strateginiai tikslai, vykdomos programos, 
šių programų tikslai ir siekiami rezultatai.
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1 pav. KOMPLEKSINIS STARATEGINIO LYGMENS INTEGRUOTO PLANAVIMO MODELIS

Plėtros vizija prioritetaiŠalies plėtros politika,

šalies plėtros strategija, prioritetai, 

biudžetas

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės patvirtinti Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 

institucijų sutrumpinti 

strateginiai veiklos planai

Strateginio planavimo doku-

mentas, kuriame glaustai pa-

teikiamas strateginio veiklos 

plano turinys: institucijos mi-

sija, strateginiai tikslai, vykdo-

mos programos, šių programų 

tikslai ir siekiami rezultatai.

Visuomenės 

informavimo ir 

marketingo sistema

Valstybės ilgalaikė raidos strategija

(Lietuvos Respublikos Seimo 

2002 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. IX-1187)

Strateginio planavimo sistemoje svarbiausias ilgos 

trukmės strateginio planavimo dokumentas yra 

Valstybės ilgalaikės raidos strategija. Ilgos trukmės 

yra ir šie strateginio planavimo dokumentai:

Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų 

ilgalaikė strategija,

Nacionalinio saugumo strategija,

Nacionalinė darnaus vystymosi strategija,

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas,

kiti dokumentai, numatyti Valstybės ilgalaikės rai-

dos strategijoje ir įstatymuose.

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas

(Lietuvos Respublikos Seimo 

2002 m. spalio 29 d. nutarimas Nr. IX-1154)

Ilgos trukmės strateginio planavimo dokumentas, 

kuriame nustatoma valstybės teritorijos vystymo 

erdvinė koncepcija, pateikiamos teritorijos nau-

dojimo ir apsaugos pagrindinės nuostatos ir visų 

valdymo sričių ilgalaikės plėtros teritorinė pers-

pektyva

Strateginio planavimo stebėsena

Įstaigų prie Lietuvos Respublikos ministerijų 

strateginiai veiklos planai

Veiklos sričių (asignavimų valdytojų) metiniai 

(operaciniai) planai

Išorės Vidaus

Lietuvos Respublikos 

teritorijos bendrojo 

plano įgyvendinimo 

priemonių planas
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VIETOJE IŠVADŲ
Lietuvoje siekiant valdymo spren-

dimų efektyvumo, būtina moksliškai 
pagrįsta valstybės institucijų valdymo 
struktūrų korekcija, kuri leistų suda-
ryti sąlygas ir prielaidas subalansuotai 
teritorijų plėtrai įgyvendinti.

Šalyje, visais lygmenimis, tarp jų ir 
valstybės, būtina formuoti integruotas 
ir gerai formalizuotas teritorijų plėtros 
planavimo bei monitoringo sistemas 
su aiškiai išreikštu sąryšiu tarp ben-
drojo bei strateginio planavimo pro-
cesų. Lietuvoje nėra dažnai paisoma 
pagrindinių demokratinių planavimo 
principų, vadovaujamasi vienadienės 
naudos principu. Šiomis sąlygomis 
turėtų būti orientuojamasi į integruo-
tą, tarpusavyje suderintą ir veikiančią 
subsidiarumo principu planavimo val-
dymo sistemą.

Pritaikius integruoto planavimo 
modelį, papildžius galiojančius šalyje 
teisės aktus, būtų formuojami ilga-
laikiai integruoti teritorijų komplek-
siniai plėtros planai, kurių sudėtinės 
ir viena kitą papildančios dalys būtų 
Bendrasis ir Strateginis planai. Teri-
torijos kompleksinis planas būtų kaip 
urbanistinių strateginių plėtros kryp-
čių formuotojas, socialinio, investicijų 
valdymo įrankis pagrįstas visaapiman-
čiais, taip pat ir finansiniais ištekliais. 
Bendrasis planas apimtų visas veiklos 

sritis ir atspindėtų visų jų ilgalaikės 
raidos teritorinę projekciją. Strate-
ginis (ekonominis) planas nustatytų 
teritorijų pagrindines plėtros kryptis, 
atsižvelgiant į finansinius išteklius. 
Planavimo kompleksiškumas įgalintų 
ekonomiškiau panaudoti finansinius 
bei intelektualinius išteklius visų lygių 
planų šalyje rengimui, darniai teritori-
jų plėtrai.
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Darbo grupės narių, ekspertų siūlymai, vertinimai, 
svarstymai

veikianti teritorijų planavimo pava- 

dinimu sistema buvo permanentiš-
kai, tačiau nesistemiškai vystoma ir 
šiandien ji neefektyvi ir nešiuolai-
kiška dalykiniu požiūriu bei turinti 
sisteminių klaidų.
Teritorijų planavimo sistemoje nėra 
dokumento, kuris nustatytų gene-
ralinę sistemos vystymo kryptį ir 
leistų išvengti dabar stebimų nei-
giamų pasekmių:
subjektyvaus interpretavimo, suin- 

teresuotumo ir kompetencijos sto-
ka visuose planavimo etapuose ir 
institucijose tikimybės;
spekuliatyvių interesų lobizmo,  

profesionalių ir politinių planavimo 
sprendinių prieštaros bei bendrųjų 
ir sektorinių interesų konflikto;
galimybės neribotą laiką vilkinti ir  

blokuoti planų derinimą ir tvirtini-

mą, faktiškai naudojant ir veto tei-
sės principą;
nepagrįstai ilgos planavimo doku- 

mentų rengimo, derinimo, tvirti-
nimo trukmės ir tam nepagrįstai 
didelės išlaidos.
Išorės veiksniai, komplikuojantys 
planavimo sistemos kokybinį vys-
tymą:
planavimo kompetencijos išskaidy- 

mas ministerijose ir tarnybose;
nepripažįstamas urbanistikos moks- 

las ir studijos, neegzistuoja kvalifi-
kacijos kėlimo sistema ir ekspertų 
bei arbitrų institutas;
absoliuti savivaldybių ir įvairių ins- 

titucijų dauguma neturi šiuolaiki-
niu požiūriu pakankamų planavi-
mo gebėjimų ir pajėgumų;
nesibaigianti žemės restitucija bei  

kadastrinių planų pavertimas teri-
torijų planavimo dokumentais.

TERITORIJŲ IR URBANISTINIO PLANAVIMO BEI SPRENDINIŲ 
ĮGYVENDINIMO GAIRĖS

Habil. dr. PRANCIŠKUS JUŠKEVIČIUS,
VGTU Urbanistikos katedros profesorius

I. VALSTYBĖS POLITIKOS 
ARGUMENTAI
Lietuvos miestai ir regionai nėra  

patrauklūs užsienio ir vidaus pri-
vačioms investicijoms, todėl nepa-
jėgūs konkuruoti su ES ir kitų šalių 
miestais ir regionais;
išlieka neįvertinta miestų ir regionų  

vystymo reikšmė šalies pažangai ir 
konkurencingumui, gyventojų ge-
rovei;
miestų ir kaimų santykiai didmies- 

čių ekspansijos zonose yra kompli-
kuoti ir kol kas neturi tinkamų ins-
trumentų juos išspręsti;
Darnioji plėtra, kaip pažangi vysty- 

mo ir jo reguliavimo principų visu-
ma TPU sistemoje, kol kas lieka tik 
politine dimensija;

EKSPERTINIS DARBO GRUPĖS REZULTATŲ APIBENDRINIMAS
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II. VALSTYBĖS POLITIKOS (VP) 
TIKSLAI
Pagrindinis tikslas – nustatyti gai-

res transformuoti esamą sistemą į šiuo-
laikišką, maksimaliai stabilią, skaidrią, 
suprantamą ir logiškai bei profesiškai 
pagrįstą miestų ir kaimų planavimo 
ir sprendinių įgyvendinimo sistemą, 
kuri skatintų investicijas, visuomenės 
informuotumą ir konstruktyvų daly-
vavimą, sudarytų veiklos pasirinkimo 
alternatyvas ir išlaikytų darniosios 
plėtros ir visuotinai pripažįstamus 
planavimo sėkmės principus.

Kiti tikslai
Nustatyti esminius kiekybinius ir 

kokybinius reikalavimus, lemiančius 
sistemos transformacijos esmę ir ge-
neralinę ilgalaikio vystymo kryptį bei 
padedančius išvengti turinio subjek-
tyvios interpretacijos.

III. VALSTYBĖS POLITIKOS 
GAIRĖS

Bendrieji teiginiai
. Atsisakyti teritorijų planavimo 

ir kitų susietų įstatymų bei poįstaty-
minių teisės aktų pataisų laikotarpiui, 
kol jie bus pakeisti naujais, parengtais 
pagal VP nustatytas gaires. Ateityje 
nustatyti ne trumpesnį kaip  metų 
pataisų kaupimo, analizės ir sistemi-

nio įvertinimo laikotarpį ir  metų 
bandomąjį pataisų efektyvumo pa-
tvirtinimo laikotarpį.

. Sistemos pertvarkymui koordi-
nuoti įkurti ekspertų tarybą.

. Sąvoką „teritorijų planavimo 
sistema“ pakeisti į „teritorijų ir urba-
nistinio planavimo bei sprendinių įgy-
vendinimo sistema“ ir atitinkamai turi 
būti du baziniai – planavimo ir spren-
dinių įgyvendinimo įstatymai.

. Teritorijų ir urbanistinio planavi-
mo sistema turi remtis principu – že-
mės nuosavybės teisė yra atskirta nuo 
žemės užstatymo principo.

. Pripažinti, kad planavimas neiš-
vengia pagrįstų kompromisų siekiant 
darnios plėtros, derinant skirtingus 
interesus ir sprendžiant konfliktus. 
Planavimui negali būti nustatytos 
prievolės valdyti ir kontroliuoti visus 
socialinius, ekonominius, aplinkos 
kaitos ir kitus procesus.

. Planavimo sistema turi garan-
tuoti, kad maksimali dokumentų ren-
gimo ir tvirtinimo trukmė rengiant 
šalies, metropolio ir rajono generali-
nius planus neviršytų atitinkamai , 

,  ir  metų, o rengiant suplanavimo 
projektus – ,  metų.

. Valstybė deklaruoja tęstinį pla-
navimą visuose lygmenyse; valstybė 
vykdo socialinės ir funkcinės integra-
cijos; polifunkcinio žemės naudojimo 

ir policentrinių urbanistinių struktūrų 
formavimo politiką,

. Apsirūpinimas GIS, planavimui 
adekvačios informacijos prieinamu-
mas turi būti išspręstos per –  metus, 
objektyvus informacijos valstybės sta-
tistikos sistemoje trūkumas gali būti 
kompensuotas alternatyvia statistika.

. Valstybė ir savivaldybės deklaruos 
teritorijų ir urbanistinio planavimo 
sprendinių įgyvendinimo įsipareigoji-
mus erdvėje ir laike.

. Valstybė deklaruoja viešojo 
keleivių transporto sistemų vystymo 
prioritetą visuose teritorijų ir urba-
nistinio planavimo sprendiniuose, 
įgyvendinimą fizinėje ir finansinėje 
erdvėje.

. Valstybė pripažįsta tris gyve-
namųjų vietovių formas – miestus, 
kaimus ir faktiškai egzistuojančias in-
tegruotas urbanistines struktūras (di-
dmiesčius – metropolius, kitų miestų 
pagrindu – aglomeracijas).

. Nustatomos keturios standarti-
nės žemės naudojimo paskirtys:

urbanizuotos teritorijos; 

urbanizuojamos (galimos urbani- 

zuoti) teritorijos;
žemės ūkio teritorijos (kaimų vie- 

tovės);
gamtinės teritorijos. 

Kiti žemės naudojimo paskirčių de-
talizavimo lygmenys yra planuotojo 
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kompetencija ir priklausys nuo pla-
navimo mastelio, planavimo objekto 
specifikos, tikslų ir t. t.

. Urbanizuotos teritorijos iden-
tifikuojamos pagal  m užstatymo 
nepertraukiamumo ir gyventojų už-
imtumo kriterijus.

. Bet kurios žemės naudojimo pa-
skirties teritorijose gali būti nustatyti 
penki pagrindiniai veiklos režimai:

saugojimas; 

modernizavimas ir papildoma sta- 

tyba (užstatymo tankinimas);
konversija; 

nauja plėtra (naujai įsisavinamos  

teritorijos);
draudžiama (nerekomenduojama)  

plėtra arba status quo režimas.

Teritorijų ir urbanistinio 
planavimo dokumentai

Bendrasis planavimas
. Pagrindinis tipas – bendrasis pla-

navimas. Pagrindiniai dokumentai:
šalies generalinis planas, M : 

 ;
 didmiesčių – metropolių genera- 

liniai planai, M :  ;
pavienių arba grupių administraci- 

nių rajonų ir savivaldybių teritorijų 
(išskyrus savivaldybes, kurios pa-
tenka į metropolius) generaliniai 
planai, M :  ;

visų miestų faktiškai egzistuojančių  

urbanistinių struktūrų (aglomera-
cijų), didesnių kaip  gyvento-
jų, bendrieji planai, M :  –

 .
Planų (schemų) koncepcinė per-

spektyva – –  metų.
. Generalinių ir bendrųjų planų 

(schemų) principinės nuostatos:
tarpusavio kompetencija nustato- 

ma subsidiarumo principu;
dokumentai rengiami naujai pil- 

na apimtimi tik vieną kartą. Esant 
reikalui, pavieniai sprendiniai gali 
būti pakeisti ir panaikinti arba do-
kumentai papildyti naujais spren-
diniais, nekvestionuojant likusių 
sprendinių ir pačių dokumentų tęs-
tinio galiojimo;
generalinius ir bendruosius planus  

negali pakeisti jokie kiti TUP doku-
mentai;
generaliniai ir bendrieji planai  

rengiami be išankstinių sąlygų ir 
reikalavimų. Juose integruojamos 
esminės specialiųjų planų nuos-
tatos, atitinkančios generalinių ir 
bendrųjų planų kompetenciją;
planų rengimui, jų vidinių sprendi- 

nių keitimui ar papildymui pagrįsti 
bei planų išoriniam nesuderinamu-
mui pašalinti gali būti naudojami 
dviejų tipų instrumentai: TUP stu-
dijos (moksliniai tiriamieji ir anali-

tiniai darbai), savivaldybių terito-
rinių ar sisteminių dalių schemos. 
Metropoliams privaloma kas  me-
tus rengti mobilumo ir susisiekimo 
valdymo schemas;
generaliniai planai yra šalies ir ati- 

tinkamos jos dalies vystymo dife-
rencijuotos politikos išraiška. Plano 
dalykinio turinio esmę sudaro dife-
rencijuotos erdvėje ir laike žemės 
naudojimo paskirtys ir režimai bei 
strateginės infrastruktūros ir mies-
tų – centrų sistemos kūrimo ir pa-
laikymo sprendiniai;
miestų, didesnių nei  gyv. ben- 

drieji planai yra miesto vystymo ir 
tvarkymo politikos dokumentas. 
Plano dalykinio turinio esmę suda-
ro diferencijuotos erdvėje ir laike 
žemės naudojimo paskirčių ir reži-
mų sprendiniai; miesto funkcinės ir 
fizinės bei kompozicinės struktūros 
sprendiniai; miesto socialinės, su-
sisiekimo, inžinerinės ir kitos inf-
rastruktūros sprendiniai; teritorijų 
užstatymo ribiniai leistinų dydžių 
reglamentai;
bendrųjų planų sprendinių tipai:  

privalomieji, susiję su miesto ben-
draisiais interesais ir sistemomis, 
garantuojančiomis darnų funkcio-
navimą ir vystymą; alternatyvūs dėl 
vystymo erdvėje ir laike neapibrėž-
tumo; rekomenduojantieji, kurių 
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įgyvendinimas traktuojamas kaip 
investitorių privalumas.

. Planai įvertinami tokiais būdais:
Bendrieji planai: pirmasis – poli-

tinis savivaldybės tarybos pritarimas 
koncepcinių savivaldybės vystymo 
principų schemai, antrasis – bendrojo 
plano rengėjai parengtą planą įvertina 
pagal standartizuotą indikatorių sis-
temą: esamą būklę palygina su gali-
momis vystymo pagal BP sprendinius 
pasekmėmis. Tai monitoringo siste-
mos pradžia ir argumentas BP tvirti-
nimui, trečiasis – profesinis ekspertų 
įvertinimas. Generaliniai planai verti-
nami antruoju ir trečiuoju būdu.

. Planų tvirtinimas:
Šalies generalinį planą tvirtina Sei-

mas.
Metropolių ir savivaldybių teritorijų 

generalinius planu tvirtina Vyriausybė.
Bendruosius planus tvirtina apskri-

tis.

Detalusis planavimas
. Detalusis planavimas vykdomas 

dviem būdais:
rengiamas urbanizuotų ar naujai  

įsisavinamų teritorijų namų ar kitų 
pastatų grupės konsoliduotų sklypų 
grupių; kvartalo ar kitos struktūri-
nės teritorijos suplanavimo projek-
tas tokiu detalumu, kuris yra pa-
kankamas techniniams projektams 

rengti.Tam turi būti sklypų savinin-
kų susitarimai dėl sklypų konsoli-
davimo ir kitų įsipareigojimų;
suplanavimo projektas nerengiamas  

susiklosčiusio užstatymo aplinkoje 
esančiam pavieniam sklypui, jeigu 
jame planuojamo objekto veikla 
nereikalauja papildomų bendrųjų 
infrastruktūrinių pajėgumų. Tokiu 
atveju rengiamas sklypo ir statinio 
techninis projektas.

 Teritorijos, kuriose taikomas pir-
masis ar antrasis būdas, nurodo-
ma BP;
detaliojo planavimo kompetencijai  

priklauso miestų ir miestelių, ma-
žesnių kaip  gyv. plėtros vysty-
mas pagal suplanavimo projektus, 
pakeičiančius bendrąjį planą;
Kaimo vietovėms, turinčioms re-tą  

ir nestruktūruotą užstatymą ren-
giami didelių teritorijų suplanavi-
mo projektai, jeigu tai numatyta 
generaliniuose planuose;
kaimų nepertraukiamo užstatymo  

teritorijose rengiamas sklypo ir sta-
tinio techninis projektas.

. Suplanavimo projektas rengia-
mas pagal konsoliduotą investitorių 
programą, parengtą BP ar GP nustaty-
tų tai teritorijai reikalavimų rėmuose, 
ir pagal planavimo normas. Projekto 
M : – , kaimų vietovėse iki 

: .

. Jeigu planuojamojoje teritorijoje 
ir pasiekiamumo ribose nėra arba yra 
nepakankami bendrosios infrastruktū-
ros pajėgumai, sudaromos investitorių 
ir savivaldybės atitinkama sutartis.

. Suplanavimo projektus tvirtina 
savivaldybių tarybos.

Kitų planų statusas
. Specialieji bet kurio lygmens ir 

paskirties planai išimami iš teritorijų 
ir urbanistinio planavimo sistemos ir 
laikomi institucijų, tarnybų vidaus 
dokumentais, kurių nuostatos galioja 
išorėje tiek, kiek yra integruotos į ben-
drojo planavimo dokumentus.

. Kadastro planai yra instrumen-
tas žemės sklypams formuoti, dalinti, 
konsoliduoti, jei tai neprieštarauja 
teritorijų planavimo dokumentų rei-
kalavimams. Kadastro planai nėra TP 
sistemos dokumentas.

. Strateginis pasekmių aplinkai 
vertinimas (SPAV) bendruosiuose pla-
nuose panaikinamas dėl plėtros er-
dvėje ir laike neapibrėžtumo, dėl ne-
prognozuojamo įmonių ir technolo-
gijų tipo, naudojamų žaliavų bei veik-
los apimčių. Vietoje SPAV rengiamas 
BP sprendinių įvertinimas, kaip ar-
gumentacija BP tvirtinimui. Be to, 
suplanavimo projektų lygmenyje išlie-
ka planuojamų objektų PAV rengimo 
kontrolės reikalavimas.
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Planavimas ir visuomenė
. Visuose bendrojo planavimo ly-

gmenyse viešai skelbiama informacija 
apie planavimo eigą; informaciniuose 
centruose gyventojai, visuomeninės 
organizacijos ir bet kurios institucijos 
gali gauti disponuojamą informaciją; 
rengiamos apklausos ir renkami pa-
siūlymai; rengiami specialistų foru-
mai ir konferencijos.

. Suplanavimo projektas yra 
svarbiausias visuomenės dalyvavimo 
planavime objektas. Dalyvavimo for-
mos: informacinis supažindinimas, 
terminuotas privačių ir kitų asmenų 
pasiūlymų raštu kaupimas, pasiūly-
mų įvertinimas ir jų skelbimas, viešas 
svarstymas. Vykdo savivaldybių tarny-
bos ir informaciniai centrai.

Normatyviniai dokumentai
. Šiame planavimo sistemos trans-

formavimo etape svarbiausi:
bendrojo ir detaliojo planavimo  

normos, kaip viešojo intereso stan-
dartizuota forma ir kaip visuome-
nės ekonominiais resursais pagrįs-
ti aplinkos kokybės reikalavimai 
(higienos, insoliacijos, gaisrinės ir 
kitos saugos,triukšmo, taršos, so-
cialinės, susisiekimo sistemos ir 
kitokios infrastruktūros, teritorijų 
struktūravimo ir kt.). Normos dife-
rencijuotos;

išorės efektų monetarizavimo meto- 

dika, kaip pagrindas BP įvertinimui, 
stambių objektų dislokacijos ir su-
sisiekimo sistemos funkcionavimo 
pagrindimui ir įvertinimui;
bendrųjų ir privačių interesų de- 

rinimo TUP planavime ir vystyme 
metodika;
TUP terminologinis žodynas. 

Mokslas ir studijos, kvalifikacija
. Lietuvoje tikslinga konsoliduoti 

urbanistinio planavimo ir įgyvendini-
mo mokslo ir studijų sferą:

Humanitarinių mokslų srityje įtei- 

sinti urbanistikos mokslo H ir 
studijų H  kryptis,
Technologijos mokslų srityje inži- 

nerinės urbanistikos mokslo T ir 
studijų T  kryptis.

. Tęstinis kvalifikacijos kėlimas yra 
privalomas visų valstybės ir savivaldybių 
institucijų, tarnybų darbuotojams, savi-
valdybių tarybų nariams, susijusiems su 
teritorijų ir urbanistinio planavimo bei 
sprendinių įgyvendinimo veikla.

Planavimo sprendinių 
į gyvendinimas

. Planavimo sprendinių įgyven-
dinimui valdyti nustatomi tokie priva-
lomieji reikalavimai:

gyvenamosios teritorijos turi būti  

struktūruotos į hierarchinius vie-

netus, identifikuojamus gatvių tin-
kle ir turinčius rezervuotus viešo-
sioms erdvėms ir statiniams skirtus 
sklypus;
statyti leidžiama tik nepertrau- 

kiamo užstatymo zonoje, jeigu iki 
nutiestos arba veikiančios nuote-
kų sistemos ir funkcionuojančios 
gatvės yra ne daugiau  m, o iki 
viešojo transporto stotelės ne toliau 
kaip  m;
miestų nepertraukiamo užstatymo  

plėtros zonose minimalus užsta-
tymo tankis  gyv./ha, maksima-
lus –  gyv./ha ( –  kv. m 
gyv./ha;
Urbanizuotose ir urbanizuojamose  

teritorijose minimalus socialiniu ir 
bendrosios inžinerinės įrangos po-
žiūriu atskiro kompaktiško gyvena-
mojo komplekso dydis yra  gyv., 
kurių sklaida atitinka viešojo trans-
porto linijų konfigūraciją ir stotelių 
pasiekiamumą;
automagistralių, miesto greito eis- 

mo gatvių jungtys su gretimo už-
statymo gatvėmis galimos tik per 
erdvines sankryžas;
metropolių teritorinė plėtra papil- 

domai ribojama maksimaliu  km 
atstumu nuo esamos nepertraukia-
mo užstatymo ribos ir reikalavimu, 
kad esamo nepertraukiamo užsta-
tymo ribose konversijos, moderni-
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zavimo ir efektyvesnio žemės nau-
dojimo būdais tenkinti  procentų 
plėtros poreikio. Reikalavimai ne-
taikomi, jeigu vystoma geležinkelio 
linijų koridoriuose decentralizuo-
tos koncentracijos principu;
žemės, kaip nekilnojamojo turto,  

mokestis pirmiausia turi būti ima-
mas urbanizuotose teritorijose iš 
neužstatytų (tačiau leidžiamų už-
statyti), apleistų, nenaudojamų, 
nuniokotų sklypų savininkų.

. Savivaldybė kiekvienais metais 
skelbia bendrojo plano pagrindu in-
formacinę schemą, kurioje:

nurodo valstybės ir savivaldybės  

įsipareigojimus dėl sprendinių įgy-
vendinimo;
sprendinių įgyvendinimui valdyti  

nustatytų privalomųjų reikalavimų 
teritorines ribas.

. Planavimo sprendinių įgyven-
dinimo reikalavimų visuma susiste-
minama naujai rengiamame įstatyme. 
Esminis turinys: planų ryšys su finan-
savimo sistema; PPP ir kiti įgyven-
dinimo modeliai; sklypų viešosioms 

infrastruktūroms formavimas ir re-
zervavimas, išpirkimas; infrastruktū-
ros mokestis ir įgyvendinimo fondai; 
rinkliavos, kaip susisiekimo procesų 
reguliavimo priemonė.

. Parengti urbanistikos ir kaimo 
vystymo kodeksus.

Instituciniai pajėgumai 
ir gebėjimai

. Aplinkos ministerijos visa insti-
tucinė struktūra:

turi būti realiai subalansuota plana- 

vimo, vystymo ir saugojimo funk-
cijų vykdymui būtinais resursais, 
instituciniais pajėgumais ir kompe-
tencijomis;
atsakinga už teritorijų planavimo  

ir urbanistikos valstybės politikos, 
teisės aktų rengimo organizavimą, 
jų derinimą ir kokybę.

. Už politikos įgyvendinimą ir 
planavimo proceso valdymą atsakinga 
institucija skirti teritorijų planavimo ir 
urbanistikos agentūrą (TUPA). Ji ku-
riama kaip savarankiška ir iniciatyvos 

teisę turinti institucija su regioniniais 
padaliniais Vilniuje, Kaune, Klaipė-
doje, Šiauliuose, Panevėžyje. Ji teiks 
teritorijų ir urbanistinio planavimo 
paslaugas, konsultacijas ir pagalbą vi-
suose lygmenyse; kompensuos silpnus 
rajonų ir apskričių pajėgumus bei ge-
bėjimus, efektyviai išnaudos aukštos 
kvalifikacijos specialistų pajėgumus.

. TUPA centro ir regioninių pa-
dalinių funkcijos:

planavimo analitinis ir metodinis,  

konsultacinis darbas;
šalies, metropolių ir rajonų genera- 

linių planų, miestų bendrųjų planų 
tęstinio planavimo organizavimo ir 
įgyvendinimo monitoringo darbai;
urbanistikos studijų rengimo orga- 

nizavimas;
specialiųjų planų integravimas; 

informacinių sistemų, miestų ir me- 

tropolių e-modelių kūrimas;
normų, reglamentų, rekomenda- 

cijų ir kt. rengimo ir leidybos sis-
temos organizavimas ir nuolatinis 
analitinis darbas;
kvalifikacijos ir švietimo iniciatyvos. 
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MINDAUGAS PAKALNIS,
SĮ „Vilniaus planas“ 
vyriausiasis architektas

TERITORIJŲ PLANAVIMO 
SISTEMOS VYSTYMO KRYPTYS
Teritorijų planavimo, o ypač šalies 

ekonominei plėtrai svarbiausios jo 
srities – urbanistikos klestėjimo lai-
kotarpis jau istorija, nors galima girtis 
turėjus originalią rajonų planavimo 
ir vystymo politiką bei praktiką, gerų 
miestų planavimo pavyzdžių, adekva-
čių tuometiniam kitų Europos šalių 
lygiui.

Po Nepriklausomybės atkūrimo te-
ritorijų planavimas snūduriavo –  
metų, suaktyvėjo pastarąjį penkmetį, 
tačiau šiandien klesti tik vadinamasis 
sklypinis bei sektorinis (specialusis) 
planavimas. Teritorijų planavimo, ur-
banistikos, rajonų ir regionų, miestų, 
erdvinio (kaip kam patinka) planavi-
mo situaciją geriausiai apibūdina są-
voka „krizė“.

Pradėti rengti apie  miestų, savi-
valdybių bendrieji planai padėjo dar 
geriau suvokti krizinę teritorijų plana-
vimo situaciją.

Krizės esmė yra susijusi su proble-
momis, kurias užprogramavo:

požiūris, kad ši sfera neverta dides- 

nio sisteminio dėmesio;
neišvystyta ir prieštaringa teritori- 

jų planavimo sistema, kurioje nė-
ra instrumentų valdyti teritorinę 
plėtrą;
teisės aktuose užprogramuotas te- 

ritorijų planavimo nustūmimas į 
procedūrų ir esamos būklės inven-
torizavimo bei privačių interesų 
dominavimo kelią;
nepaprastai silpna informacinė pla- 

navimo bazė;
neapibrėžtos viešosios infrastruk- 

tūros įgyvendinimo galimybės;
silpnas profesinis savivaldybių, vals- 

tybės tarnybų pasiruošimo lygis su-
prasti, vertinti ir įgyvendinti ben-
drųjų planų sprendinius;
nepripažįstamas urbanistikos moks- 

las, kuris nefinansuojamas ir egzis-
tuoja pavienių pastangų dėka;
neegzistuojanti planuotojų kvalifi- 

kacijos kėlimo sistema.
Tuo būdu planavimas, tapdamas 

teisingai atliekamų reglamentuotų 
procedūrų grandine, baigia prarasti 
profesionalios veiklos požymius. Pla-
navimą ypač komplikuoja:

nesibaigianti žemės restitucija bei  

kadastrinių planų pavertimas teri-
torijų planavimo dokumentais;

administracinių teritorijų, o ne re- 

alių urbanistinių sistemų planavi-
mas;
valstybės mastu nepastebėtas me- 

tropolių formavimasis, socialinės ir 
funkcinės dezintegracijos procesai;
noras vienu planavimu išspręsti  

daugybę reikalų, nors jie nėra ben-
drųjų planų kompetencija.

SPECIFINĖS TERITORIJŲ 
PLANAVIMO PROBLEMOS

. Teritorijų planavimo sistema ne-
turi generalinės vystymo krypties, tai 
greičiau blaškymasis didžiuliame at-
sitiktinių bandymų ir interesų lauke. 
Nesant valstybės deklaruotos terito-
rijų planavimo bei šalies urbanistinės 
raidos politikos ir per planavimo nor-
mas išreikšto viešo intereso, jau  
metų teritorijų planavimo įstatymas 
planavimą pavertė planavimą pro-
cedūrų grandine.  m. teritorijų 
planavimo įstatymo redakcija šią ten-
denciją dar labiau suabsoliutino. Vien 

–  m. padaryti  teritorijų 
planavimo įstatymo straipsnių pakei-
timai, pakeistos  bendrųjų planų ren-
gimo taisyklės.

. Realiai yra sukurta nepaprastai 
sudėtinga planavimo aplinka. Viduti-
niu rajono savivaldybės atveju yra apie 

TERITORIJŲ PLANAVIMO SISTEMOS VYSTYMO KRYPTYS
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 planavimo sąlygų rengėjų, apie  
planų, strategijų, programų, schemų, 
reglamentų, galimybių studijų, pro-
jektų, neskaičiuojant detaliųjų planų. 
Derinančiųjų institucijų paprastai 
būna daugiau negu sąlygas išdavusių-
jų, nes sąlygojanti institucija pareika-
lauja papildomo derinimo.

. Šiandien detaliojo planavimo 
nuostatomis gana dažnai (net valsty-
binėse institucijose) bandoma skaityti 
ir vertinti dabar rengiamus bendruo-
sius planus.

. Esama planavimo sistema nesiū-
lo planuotojams jokios dalykinės ofici-
alios metodikos. Tai iš esmės teisinga, 
nes planavimas nėra mechaninis dar-
bas, kiekvienas objektas unikalus. Da-
bartinio planavimo vajaus patirtis gal 
būt parodys tokios metodikos reikmę 
ir turinį. Tačiau dabar ir ateityje išliks 
neaiškumas dėl profesinių dalykų- kur 
baigiasi oficialių institucijų darbuoto-
jų subjektyvi nuomonė ir kur prasi-
deda oficiali valstybės, ministerijos, 
institucijos pozicija.

. Nėra instrumentų valdyti mies-
tų, miestelių ir kaimų teritorinės plė-
tros procesus ir įgyvendinti teritorijų 
planavimo dokumentų (ypač bendrų-
jų planų) sprendinius. Todėl didelė 
chaotiško užstatymo tikimybė, neur-
banizuotose teritorijose – naujų vien-
kiemių ar sodybų grupių kūrimasis su 

visomis neigiamomis ekonominėmis, 
socialinėmis ir kitomis pasekmėmis. 
Tokio tipo plėtros potencialas kiekvie-
noje savivaldybėje pasireiškia šimtais 
ar tūkstančiais gyventojų pageidavi-
mų keisti žemės paskirtį. Savivaldybės 
taip pat suinteresuotos pasiūlyti teri-
torijas įvairioms investicijoms, nors 
jos nei erdvėje nei laike neapibrėžtos.

. Daugumos savivaldybių pajėgu-
mai teritorijų planavimo srityje yra 
silpni visomis prasmėmis. Vyriausiojo 
urbanisto ar planuotojo pareigybė ne-
egzistuoja. Specialistų rajonų savival-
dybėse vienetai, jų darbo nepakanka 
kokybiškai valdyti visus planavimo ir 
plėtros aspektus. Kvalifikuotų rengė-
jų, ypač bendrųjų planų, skaičius yra 
ribotas. Tai natūralu, nes planavimo 
rinka ribota ir nepatikima.

. Bendrasis planavimas vis labiau 
dezintegruojamas. Specialieji planai 
realiai yra nepriklausomi, jie rengiami 
sektorinių interesų principu. Politiniu 
ar instituciniu spaudimu specialieji 
planai nepagrįstai tampa bendrųjų 
planų sprendiniais. Kai kurie speci-
alieji planai yra viršesni už rajono te-
ritorijos bendruosius planus, nes juos 
tvirtina Vyriausybė.

. Didelė problema – privačių ir vie-
šųjų interesų santykis. Jų sąvokos at-
sitiktinai ar sąmoningai painiojamos, 
dažniausiai dėl spekuliatyvių interesų. 

Teritorijų planavime išlieka neaiškus 
sąvokų „privatūs – vieši interesai“ tu-
rinys. Planuotojai neturi instrumentų 
išspręsti ir kitas prieštaras, pvz., pro-
fesionalų sprendiniai/politikų spren-
diniai; bendrojo plano sprendiniai/
sektoriniai sprendiniai.

Nesunku suvokti, kad dominuojantys 
sklypų detalieji planai – tai dažniausiai 
privatūs asmeniniai ir verslo interesai, 
specialūs planai – dažniausiai sektori-
niai interesai, bendrasis planas gi turėtų 
solidžiai atstovauti viešuosius intere-
sus ir siekti kompromisinių integruotų 
sprendinių. Tai reiškia, kad daliai tam-
pant svarbesnei nei visumai, sistema yra 
apversta „kojomis aukštyn“.

. Privalomos, iš anksto nustatytos 
ir standartizuotos žemės naudojimo 
paskirtys, būdai ir pobūdžiai terito-
rijų planavimo dokumentuose (ypač 
savivaldybių bendruosiuose planuo-
se) yra nelogiški, nes tai prieštarauja 
integruoto darnaus planavimo princi-
pams, beje, to neįmanoma realizuoti 
ir techniškai. Tuo labiau, kad niekas 
nedisponuoja tokio tipo informacija 
nei dabar, nei  metų ateičiai.

. SPAV ir kiti šios sistemos doku-
mentai tokia forma, kokia dabar yra pri-
valoma, yra dirbtiniai bendrųjų planų 
priedėliai. Jie ne tik nesukuria naujos 
kokybės, bet ir neigia socialinės, eko-
nominės ir aplinkos sferų integracijos 
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pagrįstą tikslą. Tuo labiau, kad rengti 
SPAV nėra adekvačios informacijos.

. Neteko prasmės planavimo są-
lygų išdavimas. Būdingi  sąlygų tipai: 
pirmasis pakartoja vien teisės aktų pa-
vadinimus, nors vėliau be argumentų 
revizuojami parengto plano sprendi-
niai; antrasis – išankstinis diktavimas 
sprendinių, nepaliekant vietos alter-
natyvių geresnių sprendinių paieš-
kai; trečiasis – neatitinkantys planų 
kompetencijoms ir beveik fantastiniai 
reikalavimai.

. Teritorijų planavimo sistemos 
vystymas išlieka uždaras. Tos žinios, 
kurios yra už atsakingų institucijų sie-
nų, ignoruojamos, kaip ir be atsakymų 
lieka pasiūlymai, pateikti planavimo 
sistemai tobulinti.

TERITORIJŲ PLANAVIMO 
SISTEMOS TOBULINIMO 
PRINCIPAI
Teritorijų planavimo sistemą bū-

tina tobulinti, tačiau tai turėtų būti 
sisteminis darbas. Pagrindiniai šio to-
bulinimo principai:

1. Valstybės nustatomi 
teritorijų planavimo 
politikos principai
Šiais principais vadovaujantis turė-

tų būti rengiami norminiai dokumen-
tai, rengiami ir vertinami teritorijų 

planavimo dokumentai. Siūlomos šios 
politikos principinės nuostatos:

. . valstybės integruota raida, tęs-
tinis planavimas visuose lygmenyse;

. . valstybės vykdoma socialinės ir 
funkcinės integracijos politika;

. . pripažįstamos ne tik gamti-
nes teritorijos, kaimas ir miestas, bet 
ir kiti teritoriniai dariniai – regionai, 
metropoliai, pabrėžiama integruoto 
urbanizuotų regionų, apimančių ke-
lias savivaldybes bendro planavimo 
būtinybė;

. . valstybinės institucijos ir sa-
vivaldybės įpareigojamos deklaruoti 
konkrečių sprendinių įgyvendinimo 
įsipareigojimus erdvėje ir laike;

. . pripažįstama, kad planavimas 
yra atviras pasiūlymams ir ne viską 
galima suvaldyti ir kontroliuoti (ypač 
privačias iniciatyvas);

. . pripažįstama, kad planavimas 
neišvengia kompromisų derinant 
tiek sektorinius (pvz., saugojimas – 
naudojimas) tiek ir viešus – privačius 
interesus;

. . viešojo transporto prioritetas 
finansinėje ir fizinėje erdvėje.

2. Integruotas planavimas
Reikia atsisakyti sektorinio požiū-

rio į planavimą. Specialieji planai tu-
rėtų tapti juos inicijavusių institucijų 
vidaus dokumentais. Viešai jie galio-

tų tiek, kiek yra svarbūs bendrajam 
planavimui ir tik tuo atveju, kai es-
minės nuostatos yra integruotos į BP 
dokumentus.

Planavimo sąlygas keistinos sutar-
timis dėl infrastruktūros plėtros bei 
aukštesnio lygmens teritorijų planavi-
mo dokumentų reglamentais.

3. Teritorijų planavimo 
dokumentų hierarchijos 
tobulinimas
Būtina supaprastinti teritorijų pla-

navimo įstatyme nustatytą teritorijų 
planavimo dokumentų rūšių ir lygme-
nų sistemą nustatant kompleksinių 
teritorijų planavimo dokumentų (ben-
drųjų ir detaliųjų planų) viršenybę 
sektorinių dokumentų atžvilgiu.

. . Bendrieji planai (teisiniai do-
kumentai, įpareigojantis patvirtinusią 
instituciją – valstybę, savivaldybę, ke-
lias savivaldybes, apskrities viršininko 
administraciją ir pan.):

. . . Lietuvos Respublikos genera-
linis planas. Šalies vystymo teritorinė 
politika.

. . . Regiono generaliniai planai – 
apskrities, regiono, metropolio raidos 
politiką nustatantys planai (  šalies 
didmiesčių – egzistuojančių urbanis-
tinių sistemų – metropolių teritorijų 
BP, rajoninių sistemų (jeigu jos nepa-
tenka į metropolius) teritorijų BP. Jas 
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gali sudaryti keletas rajonų ar savival-
dybių, ypač mažų).

. . . Savivaldybės teritorijos ben-
drieji planai. Teritorijos funkcinės ir 
fizinės raidos principus nustatantys 
planai. Nustatomi teritorijos dalių 
funkciniai prioritetai, užstatytų ir 
užstatomų teritorijų maksimalios už-
statymo aukštingumo ir intensyvumo 
reikšmės (tikslinamos rengiant DP). 
Tikslumas –  ha. Koreguojami ren-
giant teritorijos dalies (teritorinės ar 
sisteminės) bendruosius planus.

. . Detalieji planai – suplanavimo 
projektai (vietiniai teisės aktai, įparei-
gojantys žemės savininkus).

. . . Kvartalo, mikrorajono, konso-
liduotos teritorijos užstatymo bei nau-
dojimo principus reglamentuojantys 
planai (dabartinis detalusis planas – jų 
reglamentuojanti dalis). Suplanavimo 
projekte nustatomi užstatymo ir vie-
šųjų ir privačių erdvių, želdynų įvaiz-
dis, išdėstymo principai ir morfologija. 
Reglamentinėje dalyje (buvę detaliojo 
plano sprendiniai) pagal suplanavimo 
projektą nustatomas teritorijos naudo-
jimo būdas (būtina principinė aprašo 
korektūra), užstatymo aukštis, tankis 
ir intensyvumas, užstatymo zonos.

. . . Detalieji planai- suplanavimo 
projektai galėtų būti nerengiami pagal 
susiklosčiusius principus sprendžiant 
vieno sklypo užstatymo klausimus jau 

užstatytoje aplinkoje, naudojant esa-
mą infrastruktūrą (išskyrus saugomas 
teritorijas ir jų apsaugos zonas).

. . Specialieji (sektoriniai) planai 
(teisiniai dokumentai, įpareigojantis 
patvirtinusią instituciją).

Sektoriniai valstybės ar savivaldybių 
lygmens apsaugos, plėtros ir regulia-
vimo planai – formuoja specialiuosius 
reikalavimus visų lygmenų teritorijų 
plėtros dokumentams pagal šių kom-
petenciją. Specialieji planai galioja tiek, 
kiek integruoti į bendruosius planus ar 
jų sprendiniai konkretizuoti detaliaisiais 
planais. Specialiųjų planų įgyvendini-
mu rūpinasi juos inicijavusi institucija 
planuodama savo biudžetą ir įtakodama 
detaliųjų ir bendrųjų planų rengimą.

. . Pagalbiniai, neformalūs planai, 
studijos, kiti dokumentai:

. . . Savivaldybės teritorijos da-
lių raidos programos (dabartinės DP 
koncepcijos). Teritorijos vystymo ur-
banistinius parametrus nustatantys 
neformalūs planai. Rengiami jei BP 
detalizacijos laipsnio nepakanka api-
brėžti suplanavimo projektą objektą 
(naujos plėtros atveju) arba reikalin-
gi konceptualūs teritorijos vystymo 
sprendimai. Pagrindas detaliojo pla-
no – suplanavimo projekto rengimui. 
Apima miesto dalį, kelis kvartalus. 
Gali būti nustatomi teritorijos naudo-
jimo, užstatymo formavimo, viešosios 

infrastruktūros objektų bei viešųjų 
erdvių išdėstymo principai. Gali būti 
rengiami architektūrinių- urbanisti-
nių konkursų būdu.

. . . Mokslinės studijos, pagrin-
džiančios galiojančio teritorijų planavi-
mo dokumento keitimo ar papildymo 
būtinybę. Tai universalios paskirties 
planavimo instrumentas (problemų 
identifikavimui, ekspertizei, progno-
zei, modeliavimui).

. . Kadastro planai – sprendžian-
tys žemės sklypų formavimo, dalini-
mo, apjungimo, žemės konsolidavimo 
klausimus – atskiriami nuo teritorijų 
planavimo proceso.

4. Daugiafunkcinis žemės 
naudojimas
Teritorijų planavime reikia įteisin-

ti daugiafunkcinio žemės naudojimo 
galimybę – esminį moderniosios ur-
banistikos principą. Tam būtina:

. . numatyti galimybę bendruo-
siuose planuose nustatyti kiekvienai 
savivaldybei specifines daugiafunk-
cinės veiklos galimybes atskirose jos 
teritorijos dalyse, kartu nustatant pla-
nuojamos teritorijos dalių funkcinės 
raidos prioritetus

. . iš esmės koreguoti žemės 
naudojimo paskirčių, būdų ir pobū-
džių aprašą, vietoje „grynojo“ mono-
funkcinio žemės naudojimo įvedant 
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daugiafunkcinio naudojimo (įvairių 
veiklų mišinių nurodant prioritetą) 
principą.

. . Teritorijų tvarkymo režimai. 
Nustatant teritorijų raidos galimybes 
išskirtini principiniai teritorijos tvar-
kymo režimai, ypač svarbūs nustatant 
teritorijos raidos funkcinius priorite-
tus, fizinius plėtros parametrus, bei 
parenkant planų įgyvendinimo me-
chanizmą. Teritorijų tvarkymo reži-
mai (miesto savivaldybės atvejis):

. . . Neužstatomos teritorijos 
(miškai, vandenys, žemės ūkio terito-
rijos).

. . . Užstatytos bei užstatomos 
teritorijos:

saugojimas – įvairiais aspektais ver- 

tingų planuojamos teritorijos ele-
mentų apsaugai užtikrinti;
nauja plėtra – tuščios neužstatytos  

teritorijos už urbanizuotos teritori-
jos ribų užstatymas;
konversija – radikalus teritorijos  

funkcinio naudojimo ar užstatymo 
principų virsmas;
modernizavimas – kompleksinis  

kvartalo, mikrorajono atnaujini-
mas, perplanavimas išlaikant funk-
cinio naudojimo bei užstatymo 
morfologinius principus;
užstatymo užbaigimas (papildy- 

mas) – modernizavimo rūšis – vieno 
sklypo užstatymas pagal susiklos-

čiusius principus jau užstatytoje 
aplinkoje, naudojant esamą infras-
truktūrą.

. Tęstinis teritorijų planavimo pro-
cesas. Vien bendrųjų planų paren-
gimas neužtikrina racionalios šalies 
teritorijos raidos. Būtinas planavimo 
dokumentų monitoringas, operatyvus 
reagavimas į vykstančius pokyčius, 
teritorijų planavimo dokumentų ko-
regavimo atsižvelgiant į pokyčius pro-
cesas. Šiam procesui reikalinga nauja 
institucija su lėšomis ir žmogiškai-
siais resursais. Teritorijų planavimo 
dokumentai (ypač bendrieji planai) 
turėtų būti rengiami ne kiekvieną 
kartą iš naujo, bet įvertinant buvusių 
sprendinių realizavimą, jų tęstinumo 
būtinybę ir nekvestionuojant jų teisi-
nio tęstinio galiojimo. Šie dokumentai 
vėliau gali būti koreguojami, tikslina-
mi, o rengiami iš naujo tik esant esmi-
niams struktūriniams pokyčiams.

. Svarstymo su visuomene tvarkos 
tobulinimas. Būtina peržiūrėti terito-
rijų planavimo dokumentų svarsty-
mo tvarką atsižvelgiant į planavimo 
objektą bei lygmenį:

. . bendrajame planavime, studi-
jų rengime turėtų vyrauti gyventojų ir 
verslo bei kitų struktūrų reprezenta-
tyvios apklausos, informavimas, spe-
cialistų forumai ir pan. Tikslai – gauti 
viešajam interesui atstovaujančią sta-

tistinę informaciją, pageidavimus ir 
pasiūlymus; permanentiškai infor-
muoti visuomenę apie bendruosius 
planavimus;

. . suplanavimo projektas (detalu-
sis planas) – visuomenės dalyvavimo 
planavime pagrindinis objektas. Daly-
vavimo formos: informacinis supažin-
dinimas, terminuotas privačių ir kitų 
asmenų pasiūlymų raštu kaupimas, 
pasiūlymų ekspertizės (teisės, plana-
vimo, savivaldybės tarnybų, inspek-
cijų ir pan. ekspertai) išvados ir viešas 
supažindinimas. Atsakingos savival-
dybių tarnybos;

. . Viešo svarstymo procedūros 
turi būti vykdomos savivaldybės in-
formaciniuose centruose, kur galima 
gauti informaciją apie visus mieste 
galiojančius bei rengiamus teritorijų 
planavimo dokumentus ir techninius 
projektus.

. Pasekmių aplinkai vertinimas. 
Strateginis pasekmių aplinkai verti-
nimas (SPAV) teritorijų planavimo 
dokumentų rengimo procese turėtų 
būti pakeičiamas plano sprendinių 
įvertinimu, kaip argumentacija plano 
tvirtinimui (įvertinimas – prognozuo-
jamų teigiamų ir neigiamų pokyčių 
socialinėje, ekonominėje, aplinkos ir 
kitose sferose palyginimas).

. Planavimo sistemą papildantys 
dokumentai. Vien teritorijų planavimą 
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reglamentuojančių tesės aktų nepa-
kanka sėkmingam planų rengimui bei 
vertinimui atsakingose institucijose 
papildomai reikalingos:

. . planavimo normos – visuome-
nės ekonominiais resursais pagrįstas 
aplinkos kokybės standartas – vieša-
sis interesas (higienos, insoliacijos, 
gaisrinės ir kitokios saugos, triukšmo 
ir pan., socialinės infrastruktūros, ža-
liųjų plotų išdėstymo reikalavimai fi-
zinių dydžių forma);

. . planavimo standartai – forma-
tai, ženklai, sutartiniai žymėjimai;

. . metodikos: planų rengimo, 
sprendinių įgyvendinimo, monitorin-
go sistemos;

. . rekomendacijos, komentarai: 
žemės naudojimo reglamentavimo, 
planų rengėjų teikiami paaiškinimai ir 
komentarai.

. Teritorijų planavimo dokumentų 
ekspertizė. Teritorijų planavimo doku-
mentų sprendinių vien politinis įverti-
nimas ir tvirtinimas yra diskutuotinas. 
Atsakomybę už politinio įvertinimo 
pasekmes turi prisiimti politikai. Arba 
teritorijų planavimo valstybės politika 
turėtų rasti kompromisinius ar alter-
natyvius variantus. Tikslinga įsteigti 
nepriklausomų ekspertų institutą.

. Planavimo įgyvendinimas.

. . Planavimo įgyvendinimo įsta-
tymas.

Racionaliau būtų turėti du įstaty-
mus:

. . . Planavimo įstatymas, skirtas 
dalykiniam ir procedūriniam planavi-
mo procesų ir veiklos reglamentavi-
mui. Kartu jis turėtų būti „skėtinis“ 
įstatymas, sistemiškai apjungiantis 
planavimui priskirtinas, tačiau skir-
tingose ministerijose ir tarnybose iš-
barstytas, sritis.

. . . Planavimo įgyvendinimo 
įstatymas, skirtas sprendinių įgyven-
dinimui: apibrėžia bendrųjų planų 
ryšį su finansavimo sistema, PPP ir 
panašius įgyvendinimo modelius; 
žemės sklypų viešajai infrastruktūrai 
formavimą, „infrastruktūros“ mokes-
tį, įgyvendinimo fondų kūrimo prin-
cipus, infrastruktūros plėtros sutarčių 
sudarymo principus, nustato žemės 
rezervavimo bei išpirkimo bei kom-
pensavimo procedūros principus ir 
atsakomybes.

. . Įgyvendinimo instrumentai – 
plėtros efektyvumo kriterijai (  pav.):

. . . Nepertraukiamo užstaty-
mo teritorija – atstumas tarp statinių 
<  m.

. . . Statyti leidžiama neper-
traukiamo užstatymo teritorijoje arba, 
jeigu atstumas iki inžinerinių tinklų 
<  m. Kitu atveju – galimas atski-
ras kompleksas už >  km nuo užsta-
tyti leidžiamos teritorijos ribos. Šiame 

komplekse išvystoma visa reikiama 
infrastruktūra (tame skaičiuje ir so-
cialinė). Minimalus komplekso dydis 
>  gyventojų, minimalus užstatymo 
tankis >  gyv./ha (max <  gyv./ha).

. . . Ribojami automagistralių, 
greito eismo gatvių koridorių ryšiai su 
gretimu užstatymu.

. . . Metropolių teritorinė plėtra 
ribojama – < –  km atstumu nuo 
užstatymo ribų.

. . . Naujos plėtros teritorijų da-
lis – <  proc. Konversija, moderniza-
vimas – >  proc.

. . . Žemės pardavimo mokestis 
ir kompensacijos – kaip planavimo pa-
sekmių įvertinimas.

Esamos užstatytos teritorijos su išvystyta 

socialine ir inžinerine infrastruktūra

Nauja plėtra iki 200 m. nuo užstatymo

Naujai kuriama gyvenvietė: >300 gyv. su 

visa socialine ir inžinerine infrastruktūra

1 pav. PLĖTROS EFEKTYVUMO 

KRITERIJAI
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. . . Rinkliavos už parkavimą, 
įvažiavimą – reguliavimo svertai.

. . . Naujos plėtros statusas lei-
džia konsoliduoti žemę, (arba nusta-
tyti laikinuosius servitutus), numatyti 
dalį teritorijos paimti miesto porei-
kiams (išpirkti) kaip kompensaciją už 
galimybę vystyti.

. . Planavimo proceso institucinė 
struktūra. Planavimo procesui valdyti 
reikalinga vieša institucinė struktūra, 
galinti teikti kokybiškas ir garantuo-
tas planavimo paslaugas, užtikrinti 
planavimo ir monitoringo tęstinumą, 
planavimo procesų viešumą ir turin-
ti iniciatyvos ir savarankiškumo tei-
sę. Be to, ji galėtų atlikti konkrečius 
darbus ir teikti centralizuotą pagalbą 
savivaldybėms, kompensuotų kvali-
fikuotų specialistų stoką. Institucijos 
principinė schema:

Institucijos centras ir jo funkcijos 
(ministerijos pavaldume):

planavimo analitinis ir metodinis,  

konsultacinis darbas;
Lietuvos Respublikos bendrojo plano  

tęstinio planavimo organizavimo ir 
įgyvendinimo monitoringo darbai;
tarpinstitucinių ginčų sprendimas; 

urbanistikos studijų rengimo orga- 

nizavimas;

centralizuotas registras; 

specialiųjų planų integravimas; 

informacinių sistemų, miestų e-mo- 

delių kūrimas ir vystymas;
normų, reglamentų, rekomendaci- 

jų ir kt. rengimo ir leidybos organi-
zavimas;
kvalifikacijos, švietimo iniciatyvos. 

Regioniniai padaliniai (Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevė-
žio) – savivaldybių planavimo centrai. 
Jų funkcijos:

metropolių bendrųjų planų tęstinio  

planavimo organizavimo ir įgyvendi-
nimo monitoringo darbai;
likusių regiono savivaldybių plana- 

vimo analogiški darbai;
institucijų specialiųjų planų inte- 

gravimas;
informacinių sistemų, miestų e-mo- 

delių kūrimas ir vystymas;
bendrųjų planų fragmentų – kom- 

pleksų – suplanavimo projektų or-
ganizavimas;
savivaldybių vyriausieji urbanistai –  

regioninių padalinių specia-listai.
. . Principinė plėtros realizavimo 

schema (  pav.). Plėtrą organizuoja 
agentūra ar operatorius, turintis ati-
tinkamus įgaliojimus (PPP principu ar 
savivaldos institucija).
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2 pav. PRINCIPINĖ PLĖTROS REALIZAVIMO SCHEMA

Sutartis tarp savininkų (vystytojų), 

savivaldybės ir infrastruktūros paslaugų 

tiekėjų

Aptariamos infrastruktūros (inžinerinės, 

socialinės ir „žaliosios“ vystymo sąlygos)

Sutartis tarp savininkų (vystytojų), 

savivaldybės ir infrastruktūros paslaugų 

tiekėjų

Aptariamos infrastruktūros (inžinerinės, 

socialinės ir „žaliosios“ vystymo sąlygos)

Sutartis tarp savininkų (vystytojų), 

ir saugojimą inicijavusios institucijos 

(savivaldybės ar valstybės)

Naujos plėtros statusas

Politiniame lygmenyje patvirtintas statusas, 

kuris leidžia pradėti privalomąją konsolidaciją, 

(arba nustatyti laikinuosius servitutus), 

numatyti dalį teritorijos paimti (išpirkti)

miesto poreikiams

Saugojimo statusas

Numato kompesaciją, vystytojui 

ar saugojimą inicijavusios institucijos indėlį 

įgyvendinant saugojimo priemones

Žemės 

konsolidavimas

Visos teritorijos 

suplanavimo 

projektas

Visos teritorijos suplanavimo projektas
Esant reikalui – teritorijų planavimo 

dokumentas

Statybos projektas 

(suplanavimo 

projektas)

Statybos projektas (suplanavimo 

projektas)

Statybos projektas (suplanavimo 

projektas)

Plėtros programa Plėtros programa Projektiniai pasiūlymai

1. NAUJA PLĖTRA 2. MODERNIZAVIMAS AR KONVERSIJA 3. SAUGOJIMAS



50 Darnioji plėtra teritorijų planavime ir urbanistikoje

Doc. dr. LIUCIJUS ALBERTAS 
DRINGELIS,
KTU Architektūros ir statybos instituto 
Kraštotvarkos sektoriaus vedėjas,

habil. dr. JURGIS BUČAS,
KTU Statybos ir architektūros fakulteto
Architektūros ir kraštotvarkos katedros 
profesorius,

prof. habil. dr. 
PAULIUS KAVALIAUSKAS,
VU Geografijos ir kraštotvarkos 
katedros vedėjas

PROBLEMOS
Lietuvos urbanistinio forumo, įvy-

kusio  m. spalio  d., rezoliu-
cijoje ir kituose planavimo veiklos 
dokumentuose teigiama, kad dabar-
tiniu metu teritorijų planavimo būklė 
šalyje yra nepatenkinama. Manome, 
kad įgyvendinant darnios plėtros sie-
kius, visų ūkinės veiklos krypčių (že-
mės ūkio, miškų ūkio, vandens ūkio, 
transporto, urbanistikos, architektū-
ros ir kitų) planavimą teritorijoje bū-
tina suderinti pagal vieningą krašto 
tvarkymo politiką.
Įgyvendinant krašto tvarkymo dar-

nios plėtros valstybinę politiką, ypač 
svarbu turėti ministerijos, apskrities 

bei savivaldybės atitinkamą institu-
cinę sąrangą, reguliuojančią šalies 
kompleksinio planavimo ir tvarkymo 
veiklą. Dabartinė Aplinkos ministerija 
yra orientuota gamtosaugos priorite-
tams įgyvendinti ir darnios erdvinės 
plėtros tikslų, kurių vienas svarbiausių 
uždavinių – suderinti apsaugos ir plė-
tros interesus, nepajėgi įgyvendinti. 
Todėl siūlome formuoti tokią subor-
dinacinės sąrangos instituciją, kuri 
galėtų vykdyti darnios plėtros politiką, 
derinant aplinkosaugos ir aplinkotvar-
kos struktūrinių padalinių veiklą.

TIKSLAI
Kuriamos institucijos svarbiausi 

tikslai:
formuoti šalies teritorijos raciona- 

laus gamtos išteklių naudojimo ir 
kraštovaizdžio tvarkymo valstybės 
politiką;
vykdyti integruotą ūkinės veiklos  

krypčių reglamentavimą teritorinio 
planavimo priemonėmis;
formuoti ir vykdyti šalies erdvinio  

tvarkymo politiką, tobulinant urba-
nistikos, architektūros, statybos ir 
infrastruktūros planavimo veiklos 
sektorius.

SIŪLYMAI
Pertvarkant Aplinkos ministeriją į 

aplinkotvarkos prioriteto instituciją, 
kurioje turi būti stiprinami aplinko-
tvarkos struktūriniai padaliniai, tiks-
linga keisti ir ministerijos pavadinimą. 
Siūloma šią instituciją vadinti Krašto 
tvarkymo arba Kraštotvarkos ministe-
rija, kurios pavadinimas semantiškai 
atitiktų jos paskirtį.

Siekiant darnaus kompleksinio 
aplinkos tvarkymo ir kultūrinio kraš-
tovaizdžio formavimo, naujai siūlomos 
Kraštotvarkos ministerijos struktūroje 
numatomos dvi departamentų grupės, 
iš kurių viena koordinuoja aplinkosau-
gos veiklą (Aplinkos kokybės, Aplin-
kos strategijos, Biologinės įvairovės, 
Kraštovaizdžio departamentai), kita – 
aplinkotvarkinę veiklą (Teritorijų pla-
navimo ir urbanistikos, Architektūros, 
Statybos ir būsto, Komunalinio ūkio ir 
infrastruktūros departamentai ir kt.). 
Bendram šių dviejų departamentų 
grupių tarpusavio veiksmų derinimui, 
numatoma Darnios erdvinės plėtros 
koordinacinė taryba, kurią turėtų su-
daryti ministerijos vadovybė bei mi-
nėtų departamentų grupių atstovai. 
Ši pateikta numatomos Kraštotvarkos 

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR ĮGYVENDINIMO VALDYMAS. 
INSTITUCINĖ SĄRANGA
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ministerijos institucinė sąranga (pava-
dinta variantu „A“) teikiama kaip prio-
ritetinė (žr.  pav.).

Kaip alternatyva variantui „A“ tei-
kiamas ir variantas „B“, kuriame numa-
toma kurti naują teritorijų planavimo, 
urbanistikos ir statybos valdymo ins-
tituciją prie Vyriausybės, sąlyginiu pa-
vadinimu „Valstybinis urbanistikos ir 
statybos komitetas“, kurį sudarytų tik 
aplinkotvarkos padaliniai (teritorijų 
planavimo, urbanistikos, architektū-
ros, statybos, komunalinio ūkio ir kt.), 
perkelti iš Aplinkos ministerijos. Taip 
aplinkotvarkos padaliniai būtų atskir-
ti nuo aplinkosaugos padalinių, kas 
pažeistų darnios plėtros reikalavimus.

Pertvarkant Aplinkos ministerijos 
administravimo struktūrą kompleksi-
nio krašto tvarkymo linkme, siūlome 
kuriamos Kraštotvarkos ministerijos 
reguliavimo sferai priskirti tas insti-
tucijas, kurios glaudžiai susijusios su 
teritorijų planavimo, tarp jų ir su ur-
banistikos, veikla, bet esančias kitų 
žinybų sudėtyje. Tai Žemės ūkio minis-
terijos priklausomybėje esantis Valsty-
binis žemėtvarkos institutas su filialais 
metropoliniuose miestuose – Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Pane-
vėžyje. Šios institucijos bazėje, išplėtus 
jos funkcijas, galėtų būti įsteigtas Vals-
tybinis teritorijų planavimo institutas 
su regioniniais padaliniais minėtuose 

miestuose. Taip pat siūlome kuriamos 
Kraštotvarkos ministerijos reguliavi-
mo sferai priskirti ir kultūros paveldo 
institucijas – Nekilnojamojo kultūros 
paveldo departamentą su teritoriniais 
padaliniais bei Saugomų teritorijų ir 
paveldo apsaugos skyrių, esančius Kul-
tūros ministerijos sudėtyje.

Atsižvelgiant į institucijų veiklos po-
būdį ir jų sąsajas su teritorijų planavimo 
veikla, taip pat siūloma būsimos Krašto-
tvarkos ministerijos pavaldumui priskir-
ti Nacionalinę žemės tarnybą, šiuo metu 
priklausančią Žemės ūkio ministerijai, 
Valstybinį turizmo departamentą bei 
Turizmo ir kurortų plėtros skyrių, dabar 
priklausančius Ūkio ministerijai, Re-
gioninės plėtros departamentą, esantį 
Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo 
sferoje. Siūlome perimti ir dalį funkcijų 
iš Žemės kadastro registrų centro, pri-
klausančio Teisingumo ministerijai.

Atliekant Aplinkos ministerijos ir 
jos padalinių reorganizavimą, taip 
pat siūloma struktūrinių padalinių, 
susijusių su teritorijų planavimu, tam 
tikra pertvarka Apskrities viršinin-
ko administracijos bei savivaldybės 
administracijos valdymo struktūroje.

Apskrities viršininko administraci-
ja sudaro antrąją svarbią kompleksinio 
krašto tvarkymo veiklos, teritorijų plana-
vimo priemonėmis subordinacinę gran-
dį. Tokiai vadybinei ir administracinei 

kraštotvarkos veiklai vykdyti siūloma 
esamų padalinių bazėje steigti Apskri-
ties kraštotvarkos departamentą, kurio 
pagrindinė funkcija – valstybės krašto-
tvarkos politikos įgyvendinimas regione 
teritorinio planavimo priemonėmis.

Miestų ir rajonų savivaldybės yra 
trečioji grandis, įgyvendinant krašto-
tvarkos politiką teritoriniu planavimu. 
Siūlome šio lygmens institucijose, 
panaudojant ir stiprinant esamus pa-
dalinius, steigti Teritorijų planavi-
mo, architektūros ir statybos skyrius, 
kurių pagrindinė funkcija būtų ats-
tovauti savivaldybės interesams kraš-
totvarkos veikloje. Taip pat siekiant 
gerinti savivaldybės teritorijos darnios 
erdvinės plėtros sritį, siūloma suteik-
ti šios srities atsakingam specialis-
tui vyriausiojo teritorijų planuotojo 
statusą su išplėstais jo įgaliojimais ir 
tiesioginiu pavaldumu apskričiai arba 
ministerijai.

ĮGYVENDINIMAS
Šalyje kuriant Kraštotvarkos ins-

titucinę struktūrą, Aplinkos minis-
terijos pertvarka turi būti vykdoma 
palaipsniui ir nuosekliai, pradedant 
institucijos vidaus struktūros per-
tvarkymu, tačiau nesteigiant naujų 
institucijų. Tam geriausiai tinka ins-
titucinės sąrangos pertvarkymo vari-
antas „A“, kuriame numatoma vidinė 
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1 pav. KRAŠTOTVARKOS MINISTERIJOS INSTITUCINĖS SĄRANGOS PRELIMINARŪS SIŪLYMAI (ALTERNATYVA „A“)
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BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS

MINISTRAS 

MINISTERIJOS VALSTYBĖS SEKRETORIUS 
APLINKOS APSAUGAI 

APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTAS
ATMOSFEROS IR KLIMATO KAITOS SKYRIUS
VANDENŲ SKYRIUS
UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ IR ATLIEKŲ SKYRIUS
CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SKYRIUS

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR URBANISTIKOS DEPARTAMENTAS
REGIONŲ IR RAJONŲ PLANAVIMO SKYRIUS
MIESTŲ, MIESTELIŲ IR KAIMŲ PLANAVIMO SKYRIUS
ŽEMĖTVARKOS SKYRIUS
PLANAVIMO NORMŲ SKYRIUS
(formuojamas iš Teritorijų planavimo urbanistikos ir architektūros
departamento naujai įsteigiant Žemėtvarkos padalinį) 

 

  

KOMUNALINIO ŪKIO IR INFRASTRUKTŪROS DEPARTAMENTAS
KOMUNALINIO ŪKIO POLITIKOS SKYRIUS
INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS POLITIKOS SKYRIUS

ARCHITEKTŪROS, STATYBOS IR BŪSTO DEPARTAMENTAS
ARCHITEKTŪROS POLITIKOS SKYRIUS
STATYBOS POLITIKOS SKYRIUS
BŪSTO SKYRIUS
STATYBOS NORMŲ SKYRIUS
(formuojamas iš Architektūros padalinio bei Statybos ir būsto 
departamento)

 

 

DARNIOS ERDVINĖS PLĖTROS KOORDINACINĖ TARYBA

TEISĖS AKTŲ IR NORMATYVŲ RENGIMO DEPARTAMENTAS

TEISĖS IR PERSONALO DEPARTAMENTAS

BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS DEPARTAMENTAS
BIOLOGINĖS APSAUGOS STRATEGIJOS SKYRIUS
EKOSISTEMŲ APSAUGOS SKYRIUS
RŪŠIŲ IŠSAUGOJIMO SKYRIUS
GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ ORGANIZMŲ SKYRIUS
(formuojamas iš Gamtos apsaugos departamento) 

 

 

KRAŠTOVAIZDŽIO DEPARTAMENTAS
KRAŠTOVAIZDŽIO POLITIKOS SKYRIUS
SAUGOMŲ TERITORIJŲ IR KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS
GAMTOS IŠTEKLIŲ SKYRIUS
(formuojamas pertvarkant Gamtos apsaugos bei Teritorijų
planavimo, urbanistikos ir architektūros departamentus 
bei naujai steigiant kultūros paveldo ir ST padalinius)  

MIŠKŲ DEPARTAMENTAS
MIŠKŲ ŪKIO POLITIKOS SKYRIUS
MIŠKOTVARKOS SKYRIUS
PRIVAČIŲ MIŠKŲ SKYRIUS

 
 
 

APLINKOS APSAUGOS STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS
APLINKOS STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS
APLINKOSAUGOS EKONOMIKOS SKYRIUS
ES IR TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMO IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ DEPARTAMENTAS 

MINISTERIJOS VALSTYBĖS SEKRETORIUS TERITORIJŲ
PLANAVIMUI IR STATYBAI 

ESAMI DEPARTAMENTAI IR PADALINIAI 

ESAMI PERTVARKOMI, REORGANIZUOJAMI PADALINIAI

PERKELIAMI IŠ KITŲ INSTITUCIJŲ PADALINIAI

NAUJAI STEIGIAMOS INSTITUCIJOS

VALDYMO RYŠIAI

KOORDINACINIAI RYŠIAI, DALYKINIAI KONTAKTAI

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTŲ GRUPĖ

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS DEPARTAMENTŲ GRUPĖ
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STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS EKSPERTŲ
INSTITUCIJA SU PADALINIAIS REGIONŲ CENTRUOSE 

KRAŠTOTVARKOS, URBANISTIKOS, ARCHITEKTŪROS 
IR STATYBOS MOKSLO CENTRAS
(formuojamas prie Architektūros ir statybos instituto, 
kooperuojantis su VGTU, KTU, VU ir kt. universitetų 
atitinkamais padaliniais) 

MINISTERIJAI PAVALDŽIOS INSTITUCIJOS

VALSTYBINĖ APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJA

VALSTYBINIS ŽEMĖS, PASTATŲ, STATINIŲ, INŽINERINIŲ 
KOMUNIKACIJŲ KADASTRO DUOMENŲ CENTRAS
(formuojamas panaudojant duomenų bazę Aplinkos 
ministerijos, Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės žemės 
tarnybos bei Teisingumo ministerijos Žemės kadastro 
registro duomenis) 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJA

REGIONŲ APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAI (RAAD):
ALYTAUS, KAUNO, KLAIPĖDOS, MARIJAMPOLĖS, 
PANEVĖŽIO, ŠIAULIŲ,UTENOS, VILNIAUS 

VALSTYBINĖ MIŠKOTVARKOS TARNYBA

VALSTYBINIS MIŠKOTVARKOS INSTITUTAS

VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA 

VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA

VALSTYBINĖ GEOINFORMACINĖ TARNYBA (GEODEZIJOS 
IR KARTOGRAFIJOS, GEOLOGIJOS, HIDROGEOLOGIJOS 
IR DIRVOŽEMIŲ TARNYBOS) 
(formuojama sujungiant išvardintas tarnybas) 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO TERITORINIAI
PADALINIAI: ALYTAUS, KAUNO, KLAIPĖDOS, MARIJAMPOLĖS,
PANEVĖŽIO, ŠIAULIŲ, TELŠIŲ, TAURAGĖS, UTENOS, VILNIAUS
(perkelti iš Kultūros ministerijos priklausomybės) 

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 
(TARNYBA) (perkeltas iš Kultūros ministerijos priklausomybės) 

VALSTYBINIS TURIZMO DEPARTAMENTAS
(perkeltas iš Ūkio ministerijos priklausomybės)

VALSTYBINIS ŽEMĖTVARKOS INSTITUTAS
(perkeltas iš Žemės ūkio ministerijos priklausomybės ir 
reorganizuojamas į Teritorijų planavimo institutą) 

ministerijos struktūros pertvarka, pa-
laipniui perkeliant į jos pavaldumą su 
teritorijų planavimu susijusias institu-
cijas. Tokia nuosekli Aplinkos minis-
terijos pertvarka, panaudojant esamą 
materialinę ir techninę bazę, reikia 
manyti, nepareikalaus didelių finansi-
nių sąnaudų bei investicijų.
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DĖL APLINKOS MINISTERIJOS ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ 
TERITORIJŲ PLANAVIMO, URBANISTIKOS, STATYBOS 
IR BŪSTO SRITYSE

bėjimai, formuojant ir įgyvendinant 
teritorijų planavimo ir urbanistinės 
plėtros, statybos ir būsto bei komuna-
linio ūkio politiką, gerokai sumažėjo. 
Šiais klausimais didelėje Aplinkos mi-
nisterijoje rūpinasi tik  darbuotojai, 
iš jų Teritorijų planavimo ir urbanis-
tikos departamente – , Statybos ir 
būsto –  bei Komunalinio ūkio –  
darbuotojai.

Šie departamentai pajėgūs vykdyti 
tik gausius Vyriausybės ir kitų valsty-
bės institucijų pavedimus bei spręsti 
einamuosius reikalus.

Statybos sektorius Lietuvoje  m. 
sukūrė  % bendro vidaus produkto 
(be statybinių medžiagų pramonės 
ir nekilnojamojo turto pardavimo), 
įdarbino  % šalies dirbančiųjų, su-
naudojo apie  % šalies materialinių 
investicijų ir apie  % visos energijos 
(nauja statyba ir eksploatacija).

Lietuvai, Europos Sąjungos narei, 
labai svarbūs:

darnios plėtros, urbanizavimo ir te- 

ritorijų planavimo klausimai;
būsto plėtros, esamų statinių reno- 

vacijos, pasyvaus namo politikos 
formavimo problemos;

statybos procesų techninio ir teisi- 

nio reguliavimo, Valstybės statybos 
priežiūros, statybos produktų ga-
mybos ir naudojimo, energetinių 
išteklių taupaus vartojimo, darbo 
našumo, kokybės bei kainodaros 
principus reglamentuojančių teisės 
aktų tobulinimo ir naujų, užtikri-
nančių Europos Sąjungos teisę ir 
praktiką rengimas;
sparčiai besivystant statybų infor- 

macinėms bei telekomunikacijų 
technologijoms, būtina ir Lietuvoje 
įgyvendinti vieningą skaitmeninį 
statybų informacijos modelį, pra-
dedant nacionalinio statybos klasi-
fikatoriaus kūrimu;
labai svarbus įmonių ir specialistų  

atestavimas, bendravimas su šalies 
mokslo ir mokymo institucijomis.
Ministerijos darbuotojai turėtų ak-

tyviau bendradarbiauti su Ūkio, So-
cialinės apsaugos ir darbo, Finansų, 
Vidaus reikalų, Švietimo ir mokslo 
ministerijomis bei kitomis žinybomis, 
rengiančiomis ir statybos sektoriui ak-
tualius teisės aktus bei programas.

Siūlome iš esmės sustiprinti statybų 
sektoriaus valdymo struktūrą išple-

ADAKRAS ŠEŠTAKAUSKAS,
Lietuvos statybininkų asociacijos 
prezidentas,

Vytautas SADAUSKAS,
Nekilnojamojo turto vystymo grupės 
generalinis direktorius

 m. panaikinus Valstybinį sta-
tybos komitetą (jungusį buvusią 
Statybos ministeriją bei Valstybinį 
statybos reikalų komitetą), Statybinių 
medžiagų ministeriją, Respublikinį 
tarpkolūkinių statybos organizacijų 
susivienijimą, Komunalinio ūkio mi-
nisteriją, Respublikinius statybos ir 
remonto trestus, priklausančius Že-
mės ūkio ir Komunalinio ūkio minis-
terijoms, Respublikinį energetikos 
statybos trestą, Respublikinį paminklų 
restauravimo trestą, buvo įkurta Sta-
tybos ir urbanistikos ministerija. Joje 
dirbo  darbuotojų bei prie minis-
terijos įsteigtame Komunalinio ūkio 
departamente – apie  darbuotojų.

 m. ši ministerija buvo panai-
kinta ir Aplinkos apsaugos ministerijos 
pagrindu įkurta Aplinkos ministerija.

Reformų vykdymo eigoje bei vė-
lesniais metais administraciniai ge-
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čiant teritorijų planavimo ir urbanis-
tikos departamento, statybos ir būsto 
departamento bei komunalinio ūkio ir 
infrastruktūros departamento pajėgu-
mus. Peržiūrėti ir atnaujinti Lietuvos 
Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, 
atsisakant sektorinio principo, tačiau 
aukščiausiame lygyje Valstybės ilga-
laikėje strategijoje nustatant bendrus 
socialinius, ekonominius ir technolo-
ginius tikslus šalies mąstu, išreikštus 
skaitinėmis reikšmėmis, už kurių įgy-
vendinimą būtų atsakinga Vyriausybė. 
Toliau už kiekvieną sektorių atsakinga 
ministerija ir susiję visuomeninės or-
ganizacijos būtų atsakingos už savo 
sektorinių tikslų formavimą ir įgyven-
dinimą susiejant su valstybiniais tiks-
lais. Šiuo pagrindu būtų formuojamos 
kompleksinės programos, vertinimo 
kriterijai ir įvairūs rėmimo mechaniz-
mai bei atsakomybės atitinkamoms 
valstybinėms institucijoms pagal 
kompetenciją.

Siekiant kurti kokybiškų norma-
tyvų ir reglamentų sistemą, reikia 
spręsti kai kuriuos statybos mokslo 
klausimus, manome, tikslinga grą-
žinti į ministerijos reguliavimo sferą 
Statybos ir architektūros institutą, 
paliekant tą biudžetinio finansavimo 
dalį, kuri skiriama KTU.

Nekyla abejonių, kad ministerijos 
reguliavimo sistemoje turi likti Vals-

tybinė teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcija, VĮ Statybos produktų ser-
tifikavimo centras, Būsto ir urbanisti-
nės plėtros agentūra.

Visuose miestuose ir savivaldybėse 
privalu atkurti vyriausiojo architekto 
pareigybę.

Reikėtų papildomai išnagrinėti 
Standartizacijos departamento, Vals-
tybinės metrologijos tarnybos, Nacio-
nalinio akreditacijos biuro pavaldumo 
klausimus.

Išvardintoms funkcijoms vykdyti, 
koordinuoti departamentų ir tarnybų 
veiklą, gerinti statybos ir urbanistikos 
sektorių veiklą, deramai atstovau-
ti valstybės ir valdžios institucijose, 
Aplinkos ministerijoje įkurti dar vieno 
ministro pareigybę (Suomijos, Lenki-
jos, Estijos, Čekijos ir kt. šalių pavyz-
džiu), ar kitą pareigybę su analogiškais 
įgaliojimais.
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VISUOMENĖS INTERESO APIBRĖŽIMO KLAUSIMAS URBANISTINĖS 
PLĖTROS ATŽVILGIU

Dr. DALIA BARDAUSKIENĖ, 
Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros 
asociacijos direktorė,

VIDAS RUDOKAS, 
Advokatų kontoros „Šarka, 
Sabaliauskas, Jankauskas“ teisininkas,

dr. EUGENIJUS STANIŪNAS, 
VGTU docentas

Netrukus po  metų Urbanis-
tinio forumo sudaryta darbo grupė 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės nagrinėjo keletą Forume iškeltų 
klausimų, tarp jų – mintį „apibrėžti 
viešąjį interesą urbanistinės plėtros 
atžvilgiu“ . Straipsnyje pristatomi po-
grupio, nagrinėjusio šią temą, rezulta-
tai. Pogrupio nariai nemano „viešojo 
intereso apibrėžimo urbanistinės plė-
tros atžvilgiu“ klausimą išsprendę iki 
pat detalių, vis dėlto tikisi, kad kelią 
sprendimo link pavyko atskleisti.

Ką autoriai mano padarę?
Uždavinys „apibrėžti viešąjį intere-

są urbanistinės plėtros atžvilgiu“ yra 
savotiškas: rodos, tam, kas nežino ką 

 Urbanistinis forumas Lietuvos darnios 
erdvinės plėtros sistemos kūrimas. 

 m. spalio  d., Vilnius. 

reiškia žodžiai „viešas“ ir „interesas“, 
tereikia patarti tiesiog atsiversti Lie-
tuvių kalbos žodyną. Ten jų reikšmė 
yra išaiškinta. Šitų ir jiems labai arti-
mų žodžių „visuomenė“, „nauda“ yra ir 
Lietuvos įstatymuose. Taigi, negalime 
teigti, kad „viešasis interesas“ mums 
yra visiškai nežinoma sąvoka. Vis dėl-
to su miestų teritorinės plėtros rea-
lybe susidūrę specialistai (visų pirma 
teisininkai, bet ir ne tik jie) kalba, kad, 
dirbant su šiomis kategorijomis, jiems 
kyla sunkumų. Tad problema yra savo-
tiška, ir vienas jos savotiškumo bruožų 
yra tas, kad nelabai aišku, kur gi kon-
krečiai jinai glūdi.

Todėl pirmasis žingsnis, kurį, auto-
rių nuomone, pogrupis turėjo padary-
ti, buvo:

atskleisti tas miestų plėtros situaci- 

jas, kurios dėl šio apibrėžimo „trū-
kumo“ sunkiai sprendžiamos;
išsiaiškinti kokios konkrečios teisi- 

nės sistemos detalės ar ypatybės tą 
neapibrėžtumą suponuoja;
išsiaiškinti tai, kokias pasekmes  

šitas neapibrėžtumas turi (juk, jei 
pasekmės nėra itin blogos, tai gal 
apskritai dėl to nėra ko pernelyg 
jaudintis).

Straipsnyje aprašomos tos teritori-
jų planavimo situacijos, kada viešojo 
intereso neapibrėžtumas tampa kliu-
viniu ir kodėl. Atskleidęs jas, darbo 
pogrupis galėjo ieškoti surastųjų pro-
blemų sprendimo būdų. Tos paieškos 
santrauka čia taip pat pateikiama. At-
likus visus minėtus darbus, paaiškėjo, 
jog „apibrėžti viešąjį interesą urbanis-
tinės plėtros atžvilgiu“ nėra uždavinys 
kur nors įstatyme įrašyti kategorijos 
apibrėžimą. Atlikta analizė, autorių 
nuomone, leidžia teigti, kad reikia 
atlikti rimtesnę teritorijų planavimo 
sistemos korektūrą. Šios korektūros 
kryptis autoriai pateikia šio straipsnio 
pabaigoje.

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas 
sako, jog žodis „viešas“ lietuvių kalbo-
je turi dvi prasmes. Viena – „atviras, 
neslaptas “. Žodynas teigia, kad kita 
žodžio „viešas“ reikšmė yra – „visiems 
skirtas, visuomenės naudojamas“ . 
Būtent su visuomenės ir atitinkamai – 
visuomenės intereso samprata ir yra 
susijusios didžiausios problemos. To-

 Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institu-
tas, Vilnius, .

 Ten pat.
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dėl, pasakę, kad žodį „viešas“ mes su-
prantame kaip „visuomenės“, toliau 
būtent šią – tikslesnę ir svarbesnę są-
voką ir naudosime.

Visuomenės intereso kaip jos dė-
mesio lauko, jos veiklos sferos išskyri-
mo problema ir jos sprendimo būdas. 
Visuomenės ir individo interesų api-
brėžimo problema kyla sprendžiant 
klausimą, kuo turėtų užsiimti vi-
suomenė, o ką reikėtų palikti laisvai 
spręsti individams. Priimtas valstybė-
je darbo pasidalinimo modelis turėtų 
„persunkti“ visas valstybės gyvenimo 
sritis, tarp jų ir miestų teritorinę plė-
trą. Bet automatiškai taip neatsitinka. 
Maža deklaruoti kokį nors bendrą so-
cialinės sistemos principą, – kalbant 
apie atskiras gyvenimo sritis, reikia 
gerai pagalvoti, kaip jis gali ir turėtų 
pasireikšti būtent joje. Kadangi teri-
torijų planavimas vienaip ar kitais su 
visuomene (žinoma, ir jos interesais) 
yra susijęs, tai „apibrėžti visuomenės 
interesą urbanistinės plėtros atžvil-
giu“ reiškia nustatyti kuo miestų plė-
troje privalo užsiimti visuomenė, o 
kuo – individas.

Kokį atsakymą į šį klausimą galėtu-
me rasti Lietuvos įstatymuose?

Lietuvos Respublikos Konstituci-
ja (toliau – Konstitucija) atsako į šį 
klausimą itin glaustai ir ne visai aiš-
kiai. Tiktai viena ji pasako nedvipras-

miškai: visuomenė ir individas yra ne 
tas pat , tačiau funkcijų pasidalijimo 
principo Konstitucija nenurodo. Ki-
taip tariant, to, kuo turėtų užsiimti 
visuomenė ir kuo individas, Konstitu-
cija neapibrėžia.

Logiškai seka, kad Konstitucijoje 
deklaruojamus principus turėtų plė-
toti ir detalizuoti įstatymai. Ką šiuo 
klausimu sako Lietuvos Respublikos 
teritorijų planavimo įstatymas (to-
liau – Teritorijų planavimo įstatymas 
ar Įstatymas)? Jis atlieka du svarbius 
veiksmus.

Pirmasis teorinis. Įstatymas pateikia 
sąvokos „visuomenė“ apibrėžimą. Jis 
teigia, kad visuomenė yra bet kas, tiks-
liau tariant, „vienas ar daugiau fizinių 
ar juridinių asmenų, taip pat jų asoci-
acijos, organizacijos arba grupės“ . Šis 
„teorinis“ Įstatymo žingsnis yra keistas 
keliomis prasmėmis – ir ta, kad prieš-
tarauja Konstitucijos sampratai, ir ta, 
kad neatitinka Lietuvių kalbos žodyne 
pateiktai definicijai. Jame vienas as-
muo visuomene tikrai nevadinamas.

Antrasis praktinis. Dalį teritorijų 
planavimo Įstatymas priskiria visuo-
menės kompetencijai, dalį (detalųjį 
planavimą) leidžia perleisti privatiems 

 Lietuvos Respublikos Konstitucijos , 
 str.

 Teritorijų planavimo įstatymo  str.  p. 

asmenims. Įstatymas ne tiktai nurodo 
kas kuriuos dokumentus turėtų (ar 
galėtų) rengti, bet nusako ir tų doku-
mentų turinį. Paskirstymas yra aiškus, 
bet jeigu piliečiai norėtų šiam paskirs-
tymui ne tik paklusti, bet ir suprasti, 
kodėl jis yra toks, Lietuvos įstatymuo-
se atsakymo į šį klausimą nerastų.

Štai kur yra visuomenės intere-
so kaip jos veiklos lauko apibrėžimo 
trūkumas. Pagrindinė šio „apibrėži-
mo“ problema ta, kad veiklos padali-
nimas nurodytas, o jo principas – ne. 
Be to, teisine ir logine prasme jis labai 
painus.

Pasekmės. Mąstantiems piliečiams 
toks visuomenės ir individo funkcijų 
apibrėžimas neišvengiamai sukelia 
daug minčių. Gal ne tiktai detaliuoju 
planavimu, bet teritorijų planavimu 
apskritai turėtų užsiimti ne visuome-
nė, gal tai turėtų būti ne visuomenės, o 
individų veiklos sritis? O gal teritorijų 
planavimu apskritai užsiimti nereikė-
tų? Galbūt tai prieštarauja visuomenės 
interesams? Kodėl, planuojant miestų 
plėtrą, reikėtų užsiimti būtent tais da-
lykais, kuriuos Įstatymas nurodo? Gal 
tų planavimo uždavinių galėtų būti 
mažiau, o gal daugiau? Bėda yra ne tik 
šie klausimai, tačiau ir tai, kas seka po 
to. Žmonėms nesuprantamas Įstatymo 
reikalavimas negali būti sąmoningai ir 
laisva valia vykdomas.
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Problemos sprendimas.
Autoriai mano, kad Lietuvoje ra-

cionalu būtų taikyti išsivysčiusiose 
Vakarų šalyse priimtą visuomenės 
ir individo veiklos sferų padalinimo 
principą: visuomenė turėtų domėtis ir 
užsiimti gėrybių, kurių atskiras indivi-
das sukurti negali, „gamyba“ .

Demokratinėje valstybėje individas 
negali užsiimti valstybės valdymu – 
tuo turi užsiimti visuomenė, kurdama 
valdžios institucijas ir leisdama val-
dymo aktus, tarp jų – įstatymus, po-
įstatyminius valdymo aktus – normas, 
reglamentus, taisykles ir teritorinės 
plėtros valdymo dokumentus.

Individas negali sukurti gėrybių, 
kurių kūrimas išeina už jo nuosavybės 
ir jo teisių ribų. Tarp tokių gėrybių visų 
pirma reikėtų paminėti didžiąją dalį 
ekologinės pusiausvyros, socialinės 
darnos ir tam tikros dalies ekonomi-
nės plėtros prielaidų „gamybos“. Ly-
giaverčių gyvenimo sąlygų teritorijoje 
kūrimas, valdant piliečių aprūpinimą 
socialine ir technine infrastruktūra, 
miesto aplinkos formavimas, maži-
nant silpniausių gyventojų grupių 

 Die Wohlstands-Maschine. Soziale 
Marktwirtschaft – wie sie funktioniert 
und was sie leistet. Herausgeben im De-
zember  vom Bundesministerium 
für Wirtschaft, referat Öffentlichkeitsar-
beit, Villemombler Str. ,  Bonn-
Duisdorf. Psl. .

atskirtį, ir panašūs dalykai, vadovau-
jantis šia logika, turėtų būti visuome-
nės reikalas.

Šiuo principu remiantis turėtų būti 
reglamentuojamas visuomenės savi-
valdos dokumentų, tarp jų ir teritori-
nės plėtros dokumentų turinys.

Siūlymai
. Teisinėje sistemoje aiškiai atskirti 

du dalykus: miestų teritorinės plėtros 
valdymą ir pačią teritorinę plėtrą (sta-
tybas ir pan.) Įstatymas turi aiškiai de-
klaruoti, kad miestų teritorinės plėtros 
valdymu turi užsiimti visuomenė, o 
plėtra – juridiniai asmenys. Kurti savo 
nuosavybės plėtojimo planus turi jos 
savininkai. Ir nieko jie neturėtų prašy-
ti, kad tą teisę jiems kas nors perleistų, 
išnuomotų ar parduotų. Visuomenė 
pati turėtų užsiimti valdymu, ir šių 
funkcijų niekam neperleidinėti, miestų 
plėtros valdyme – taip pat.

. Plėtotojai (nesvarbu, privatūs 
asmenys ar valdžios institucijos) savo 
nuosavybėje esančias teritorijas gali 
plėtoti, suprantama, laikydamiesi Lie-
tuvos teisės (įstatymų, normų, regla-
mentų ir teritorinės plėtros valdymo 
dokumentų)nuostatų.

Visuomenės dalyvavimo miesto plė-
troje problema ir jos sprendimo būdas.

Praėjusio šimtmečio pabaigoje mies-
tų valdymo praktikoje kilo vadinamoji 
visuomenės dalyvavimo miestų plana-

vime banga. Atkūrus Nepriklausomybę, 
visuomenės dalyvavimas tapo miestų 
planavimo norma ir Lietuvoje. Tapo 
norma, netgi reglamentuota, tačiau 
ne visai aiškia. Neaiškumą geriausiai 
atskleidžia tipiška miesto planavimo 
situacija. Parengus planą, į savivaldybę 
kreipiasi pilietis, reikalaudamas jame 
numatyti tą ir tą. Planuotojai dar ir dar 
kartą atsiverčia Teritorijų planavimo 
įstatymą ir jame skaito, kad atskiras as-
muo yra visuomenė. Turime pripažin-
ti, kad žodis visuomenė turi moralinį 
svorį, ir kaip Visuomenės dalyvavimo 
teritorijų planavimo procese nuostatai 
besakytų, tačiau visuomenės reikalavi-
mas šiuo aspektu yra itin reikšmingas 
klausimas. Moraline, gal net ir teisine, 
prasme reikalas dar labiau kompli-
kuojasi, kai į savivaldybę kreipiasi dar 
viena „visuomenė“, t. y. kitas asmuo su 
visai priešingu siūlymu. Tuomet visiš-
kai reikalas supainiojamas, kai pradedi 
galvoti, kaip apsieiti su ne tiktai šitų 
dviejų „visuomenių“, bet ir visų miesto 
gyventojų (kurie į savivaldybę gal ir ne-
sikreipė) interesais. Juk Įstatymas sako, 
kad jie yra visuomenė taip pat.

Problemos sprendimas.
Viskas būtų aiškiau ir paprasčiau 

sprendžiama, jeigu griežčiau ir nuo-
sekliau laikytumės savosios kalbos lo-
gikos – miesto visuomene vadintume 
visą miesto gyventojų visumą. Atskiri 
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suinteresuoti asmenys ir yra suintere-
suoti asmenys, visuomenės elementai, 
bet ne visa visuomenė visumoje.

Suinteresuoti asmenys, rengiant 
miesto plėtros valdymo dokumentus, 
gali ir turi kreiptis dviem atvejais.

Pirmasis. Kai manoma, kad gali 
būti pažeistos jų teisės (nuosavybė, 
sveikos gyvenimo sąlygos ir pan.). 
Miesto plėtros dokumentai jų teisių 
pažeisti negali, o jei kaip nors jas pa-
liečia, tuomet miesto visuomenė, per 
išrinktą vietos valdžią, turi susitarti su 
asmeniu dėl kompensacijos.

Antrasis atvejis. Miesto piliečiai yra 
intelektualiniai miesto resursai. Jų idė-
jos, mintys ir pasiūlymai gali būti labai 
naudingi, dar daugiau – yra tiesiog bū-
tini, rengiant miesto plėtros valdymo 
dokumentų sprendinius. Taigi, taip ir 
turi traktuoti visuomenės dalyvavimą 
ir miesto valdžia, ir idėjų siūlytojai. Ži-
noma, remiantis protingumo principu 
idėjų siūlytojai neturėtų savo idėjos 
teikti su išankstine nuostata, jog jinai 
automatiškai ir privalomai turi būti 
įdiegta. Antra vertus, miesto valdžios 
institucija neturėtų jausti moralinės 
prievolės visas siūlomas idėjas reali-
zuoti. Šio dalyvavimo tikslas – idėjų 
generavimas, veiksmų koordinavimo 
ir kooperacijos galimybių paieška.

Miesto visuomenė, įgyvendindama 
įstatymų jai suteiktas teises, gali da-

lyvauti miesto plėtros valdyme tiktai 
trimis būdais:

išrinkdama savo atstovus į miesto  

valdžios instituciją ir per ją pareikš-
dama savo nuomonę;
išrinkdami savo atstovus kitais  

įstatymų numatytais atvejais (iš-
rinkdami seniūnijų bendruomenių 
atstovus Vietos savivaldos įstatymo 
nustatyta tvarka);
pareikšdama savo nuomonę refe- 

rendumo (apklausos) būdu.
Juk išrinktai miesto valdžiai kar-

tais gali būti sunku ryžtis priimti kokį 
nors labai svarbų sprendimą, todėl ji 
gali norėti atsiklausti visuomenės va-
lios. Tiktai šitie trys būdai negali kelti 
abejonių dėl jų reikšmingumo.

Siūlymai:
Teisinėje miestų teritorinės plėtros 

valdymo sistemoje aiškiai atskirti su-
interesuotų asmenų dalyvavimą joje ir 
miesto visuomenės dalyvavimą, prii-
mant sprendimus. Turėtų būti aiškiai 
aprašyti ir vieno ir kito „dalyvavimo“ 
atvejai, jų prasmė, būdai ir moralinis 
bei teisinis „svoris“.

Gėrybių persiskirstymo visuome-
nėje, vykstant miestų plėtrai, proble-
ma ir jos sprendimo būdas.

Štai  pagrindiniai atvejai ir tai, kas 
jiems esant, gali įvykti.

Sumanymo kažką statyti mieste  

pasekmės dažnai neapsiriboja tie-

sioginėmis statybos išlaidomis ar 
jų privalumais. Statytojo sumany-
mo realizacija gali paveikti veiklos 
kaimyninėje teritorijoje sąlygas 
(padidinti triukšmą, oro taršą, su-
mažinti kaimyno turto kainą rinko-
je, ir pan.). Turime pripažinti, kad 
statytojui (plėtotojui) yra pagunda 
prisiminti vien tai, kad „Lietuvos 
ūkis grindžiamas privačios nuosa-
vybės teise, asmens ūkinės veiklos 
laisve…“, ir šių šalutinių kaštų ne-
pastebėti. Šalutinės sumanymo pa-
sekmės kaimyninei teritorijai gali 
būti ir teigiamos. Tuo atveju panaši 
pagunda jų nepastebėti kyla ne sta-
tytojui, o kaimynui.
Šalutinės statybų sumanymo pase- 

kmės gali liesti ne tiktai individų 
tarpusavio santykius, bet ir indivi-
do santykį su kvartalo ar miesto vi-
suomene. Pavyzdžiui, didelio pre-
kybos centro statyba gali iššaukti 
gyventojų mobilumo ir atitinkamai – 
kuro sunaudojimo augimą, oro tar-
šos padidėjimą mieste, automobi-
lių koncentraciją centro prieigose, 
smulkiųjų parduotuvių mieste ny-
kimą ir pan., savivaldybė gali būti 
priversta platinti gatvę, rekonstruo-
ti aplinkines sankryžas ir pan. Vėlgi 
turėtume sutikti su tuo, kad staty-
tojui dažnai geriau klausimo, kas ir 
kiek čia tenka visuomenės naudai, 
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o kas jam, neryškinti. Kadangi gy-
ventojų sveikatos priežiūra, gatvių 
statyba, eismo, oro būklė tradiciš-
kai yra visuomenės reikalas, tai, 
išlaikant gėrybių ir kaštų pasiskirs-
tymą pakankamai tirštoje „migloje“, 
yra tikimybė, kad visuomenė nepa-
stebės, jog „išlaidų“ padidėjimą jos 
veiklos srityse sukėlė suplanuota 
statyba.
Visuomenė tradicinių savo gėrybių  

gamybai finansuoti renka mokes-
čius. Visa tai sugrįžta mokesčių 
mokėtojams kitų gėrybių pavidalu. 
Sugrįžta, – bet ne taip, kaip mokes-
čiai buvo gauti: ne po tiek ir ne ten, 
kur ir kiek buvo mokėta. Dalis su-
rinktų finansinių resursų virsta gė-
rybėmis, „nusėdančiomis“ ne visoje 
šalies (ar miesto) teritorijoje, bet 
tam tikruose taškuose (naujos mo-
kyklos, mašinų stovėjimo aikštelės, 
tilto, elektros linijos, dujų trasos ir 
pan.). Ne taip gėrybės pasisklaido 
teritorijoje – vadinasi, ne taip pa-
sisklaido ir tarp žmonių. Teigiamas 
ekonominis ar kitoks poveikis ats-
kiriems individams (jų verslo sąly-
goms, gyvenimo komfortui ir pan. ) 
gali būti labai didelis.
Yra pagundos gėrybių gavėjui jų pa-
siskirstymo vaizdo nedetalizuoti, 
nes, išryškėjus šiam faktui, neišven-
giamai kyla mintis, kad individai, 

daugiau gaunantys nei sumokėjo 
mokesčių, turėtų šį skirtumą visuo-
menei atitinkamai atlyginti.
Aukščiau aprašytoje situacijoje atsi- 

randa galimybė visuomenės sąskai-
ta pasipelnyti ir valdymo sferoje (ar 
jai) dirbantiems asmenims. Surink-
tieji mokesčiai vis vien įgaus kaž-
kokios gėrybės pavidalą ir vis vien 
kažkur „nusės“. „Nusėdimą“ miesto 
plėtros planų pagalba skirsto val-
džios institucijos, kurios ir yra at-
sakingos už tai, kur nukreipti viešą-
sias lėšas. Ten, kur jų panaudojimas 
atneštų didžiausią naudą visuome-
nei ar asmeniui. Taigi pagundų per-
nelyg giliai į gėrybių persiskirstymo 
klausimą miestų plėtroje nesigilinti 
taip pat turi ir politikai, ir valstybės 
tarnautojai, ir planuotojai ir archi-
tektai.
Ne tiktai individams yra paskatų  

pigiau gyventi visuomenės sąskai-
ta, bet ir priešingai, – visuomenei 
– savo narių sąskaita. Žinia, pavyz-
džiui, kad planavimo dokumentai 
skirsto žmonėms ne tiktai gėrybes, 
bet ir nepalankius dalykus. Tarkim, 
planuojant saugomas kultūros pa-
veldo ar gamtos teritorijas, gali būti 
nustatomos veiklos sąlygos, nelei-
džiančios toje teritorijoje gyvenan-
tiems žmonėms taip plėtoti verslą, 
kaip kad jie galėtų, joms nesant. 

Teritorijos išsaugojimas yra visiems 
(visuomenei) naudingas dalykas, 
bet jis susijęs ir su „kaštais“, o pas-
tarieji gula ant gyventojų pečių 
ne proporcingai – didesnė jų dalis 
tenka saugomos teritorijos gyven-
tojams. Išryškėjus šiam faktui, na-
tūraliai kiltų klausimas, kad planą 
parengusi visuomenės valdžios ins-
titucija už gyvenimo ar verslo sąly-
gų pabloginimą šiems individams 
turi atsilyginti. O lėšų visiems, tai-
gi ir valdžios institucijoms, visada 
trūksta. Reikia pripažinti, kad jos 
taip pat yra veikiamos pagundos ti-
krojo gėrybių pasiskirstymo vaizdo 
neatskleisti.
Yra galimybė plėtoti miestą taip,  

kad iš šios plėtros daugiau laimėtų 
stipresnioji miesto gyventojų dalis, 
ir pralaimėtų silpnesnioji – nesuge-
banti už savo interesus kovoti gy-
ventojų dalis (vaikai, seni žmonės, 
neįgalūs žmonės, religinės mažu-
mos, ir pan.). Taigi, ir miesto gy-
ventojų grupėms kartais patogiau 
tikrojo gėrybių persiskirstymo vaiz-
do neatskleisti.
Kaip į tokią padėtį reaguoja Lietu-

vos įstatymai, kokią elgesio formulę 
jie siūlo? LR Konstitucija Preambulėje 
deklaruojamas teisingos ir darnios vi-
suomenės principas. Kaip šį principą 
detalizuoja įstatymai ir poįstatyminiai 
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teisės aktai? Teritorijų planavimo įsta-
tymas šiuo klausimu sukuria visišką 
painiavą: kaip jau minėta, jis sako, kad 
visuomenė, individas ar jų grupė yra 
vienas ir tas pats, taigi jokio naudos 
pasiskirstymo teritorijų planavime ne-
gali būti. Šiek tiek aiškiau kalba Terito-
rijų planavimo dokumentų sprendinių 
poveikio vertinimo tvarkos aprašas. 
Jis, pavyzdžiui, reikalauja atsakyti į 
klausimus: „Kaip sprendinių įgyven-
dinimas paveiks vietos savivaldos ir 
(ar) vietos bendruomenės raidą?“ ir 
„Kaip sprendinių įgyvendinimas pa-
veiks atskiras socialines grupes (soci-
aliai pažeidžiamus asmenis, jaunimą, 
jaunas šeimas, vaikus, pagyvenusius ir 
kitus asmenis)?“ . Aukščiau išdėstytus 
gėrybių perskirstymo klausimą būtų 
galima reglamentuoti šiame doku-
mente, bet išdėstyti jį reikėtų aiškiau.

Aptariant galiojančio reglamenta-
vimo pasekmes, galima pažymėti, kad 
visi išvardintais atvejais galimi „laimė-
jimai“ gali būti tiktai trumpalaikiai. 
Apgaudinėjamieji (kas tai bebūtų) 
pastebės, kad čia kažkas negerai. Už 
„laimėjimus“ visų pirma „sumokės“ 
visuomenė. „Sumokės“ žmonių tikėji-

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės  
m. liepos  d. nutarimas Nr.  „Dėl 
teritorijų planavimo dokumentų spren-
dinių poveikio vertinio tvarkos aprašo 
patvirtinimo“. 

mo savo valstybe ir noro jai dirbti ma-
žėjimu, socialinės įtampos ir agresijos 
augimu. Išvardinti atvejai yra tie ply-
šiai, pro kuriuos gali nykti visuomenės 
harmonija, plėtojantis miestui.

Problemos sprendimas ir siūlymai.
Jie labai paprasti. Būtina pabandyti 

miesto teritorinėje plėtroje realizuoti 
LR Konstitucijoje deklaruojamą teisin-
gos bei darnios visuomenės principą. 
Kad tai įvyktų, pirmiausia reikia, kad 
įstatymas aiškiai ir nedviprasmiškai 
reikalautų dėl miestų plėtros valdymo 
dokumentų ir plėtros projektų atsiran-
dančio gėrybių persiskirstymo analizės 
ir aiškaus, pagrįsto abipusiu sutari-
mu, suderinto atsiskaitymo. Technine 
prasme tai nėra paprasta, tačiau šios 
problemos techninių sprendimo būdų 
išsivysčiusiose šalyse yra.
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DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ URBANISTIKOS IR TERITORIJŲ 
PLANAVIMO SRITYJE PLĖTOJIMO

Dr. MARIJA BURINSKIENĖ,
VGTU Urbanistikos katedros profesorė

Lietuvos mokslininkų ir praktikų 
bendruomenėje nesiliauja ginčai tarp 
teritorijų planuotojų, urbanistų, kraš-
totvarkininkų: kas sudaro planavimo 
objektą; kaip naudoti sąvokas krašto-
tvarka, teritorijų planavimas, urbanis-
tika; kokie yra planavimo prioritetai; 
atskirų mokslų tarpusavio sąveika.

 m. spalio  d. Vilniuje įvy-
kęs urbanistų forumas vėl iškėlė jau 
ne kartą skelbtus neatitikimus ir ne-
sklandumus, egzistuojančius prakti-
nėje šalies miestų ir rajonų planavimo 
veikloje bei valstybės normatyviniuose 
teritorijų planavimo dokumentuose, 
tampančius rimtu kliuviniu tinka-
mam šios svarbios srities šalies ūkiui, 
kultūrai, socialinei raidai ir progresui.

Forumo metu keliami trūkumai at-
rodo prasmingi dar ir dėl to, kad vėl 
atsiranda prielaidų aukšto lygio dis-
kusijai ir galimybė šalinti kai kuriuos 
trukdžius plėtojant urbanistikos ir 
teritorijų planavimo srities mokslą ir 
studijas. Iškyla būtinybė tiksliau api-
brėžti urbanistinio ir rajonų planavi-
mo disciplinų vietą mūsų mokslo ir 

studijų klasifikatoriuose, tuo atveriant 
kelią normaliai šių disciplinų raidai, 
adekvačiai esančiai ES šalyse. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės Strateginio 
planavimo komiteto  liepos  
dienos posėdžio protokole nurodyta:

„ . Pasiūlyti Švietimo ir mokslo mi-
nisterijai peržiūrėti Bendrąjį studijų 
ir krypčių, pagal kurias vyksta nuo-
seklios universitetinės ir neuniversi-
tetinės studijos Lietuvos aukštosiose 
mokyklose, klasifikatorių ir pagal šias 
studijų kryptis suteikiamų kvalifikaci-
jų sąrašą ir jį patikslinti siekiant ge-
riau tenkinti urbanistikos specialistų 
rengimo poreikį.“

RENGIAMO SPECIALISTO 
VEIKLOS APIBRĖŽIMAS
Teritorijų planavimas – kraštotvar-

kos reguliavimo procesas ir procedūra 
teritorijos ir žemės naudojimo tikslinei 
paskirčiai, prioritetams, aplinkosaugos, 
paminklosaugos ir kitoms sąlygoms 
nustatyti, žemės, vandens, miškų fon-
do, gyvenamųjų vietovių, gamybos bei 
infrastruktūros sistemai formuoti, gy-
ventojų užimtumui reguliuoti, fizinių 
ir juridinių asmenų veiklos teritorijoje 
plėtojimo teisėms nustatyti.

Šiuo metu tiek Mokslų, tiek Studijų 
klasifikatoriuose įtvirtinta Kraštotvar-
kos kryptis, pagal kurią dirbama ketu-
riuose Lietuvos universitetuose:

Kauno technologijos universite-
te yra Architektūros ir kraštotvarkos 
katedra bei Architektūros ir statybos 
instituto, priklausančio KTU, Kraš-
totvarkos sektorius, suteikiantys sta-
tybos inžinerijos ar kraštotvarkos 
bakalauro ir magistro kvalifikacinius 
laipsnius;

Vilniaus universiteto Gamtos fakul- 

tete, suteikiant geografijos bakalau-
ro bei magistro kvalifikaciją;
Klaipėdos universiteto Gamtos fa- 

kultete, suteikiant kraštotvarkos 
bakalauro ir magistro kvalifikaciją.
Kauno žemės ūkio universiteto Van- 

dens ūkio ir žemėtvarkos fakultete, 
suteikiant žemėtvarkos bakalauro 
ir magistro kvalifikaciją.
Tuo tarpu Vilniaus Gedimino tech-

nikos universitete (VGTU) su pla-
navimu susiję specialistai rengiami 
Architektūros, Aplinkos inžinerijos ir 
Statybos fakultetuose, jiems suteikia-
mi architektūros ir statybos inžinerijos 
bakalauro ir magistro kvalifikaciniai 
laipsniai.
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Vertinant teritoriniu požiūriu, tai 
miestas ir kaimas yra išsidėstę vie-
ningoje aplinkoje bei sąveikauja tar-
pusavyje, nepaisant to, kad Lietuvos 
Respublikoje urbanizuotos teritorijos 
užima ne daugiau  procentų, jose 
sukuriama iki  procentų visos kraš-
to produkcijos.

Todėl būtina rasti konsensusą ne 
tik tarp urbanizuotų ir gamtinių teri-
torijų naudojimo, bet ir tarp planuo-
tojų, dirbančių atitinkamose srityse: 
krašto planavime, kaimo ar miesto 
planavime, sprendžiant demografi-
nes, aplinkosaugines, socialines-eko-
nomines ar kitas problemas, nežiūrint 
kokiai mokslo sričiai jie formaliai yra 
priskirti: humanitarinei, socialinei ar 
technologijos mokslams.

Šiuo metu miestų ir regionų pla-
nuotojai-urbanistai Lietuvoje nėra 
rengiami. Jų rengimas apima Bendrojo 
planavimo sritį, kurios objektas visada 
yra unikalus ir sudėtingas, netelpa į 
vienos dabartinės studijų klasifikacijos 
srities rėmus, o apima daugelio sričių 
visapusišką būklės įvertinimą, pro-
blemų identifikavimą, plėtros krypčių 
pasirinkimo pagrindimą ir sprendinių 
konkretizavimą bei priėmimą. Darbo 
rinkoje susidariusią laisvą nišą pildo 
specialistai praktikai, dažniausiai ar-
chitektai, miestų inžinerijos, geogra-
fijos specialistai, tačiau tik tiek, kiek 

leidžia pastarųjų –  metų pagyvėjusi 
praktika.

Kvalifikuotų planavimo specialistų 
didžiulis trūkumas egzistuoja plana-
vimo rinkoje, valstybės ir savivaldybių 
institucijose. Silpna teritorijų pla-
navimo sistema ir naujos problemos 
susijusios su globalizacija, metropoli-
zacija, socialine atskirtimi ir kitais Lie-
tuvoje naujais specifiniais procesais, 
visuomenės ir verslo struktūrų daly-
vavimas planavime reikalauja gilaus, 
sisteminio ir šiuolaikiško specialistų 
parengimo. Reikalingi specialistai su-
gebantys savarankiškai tirti, analizuo-
ti, prognozuoti, modeliuoti procesus, 
įvertinti būklę ir sprendinius bei visa 
tai vykdyti mišriame įvairių sričių spe-
cialistų kolektyve.

Dabartiniame Lietuvos mokslo ir 
studijų klasifikatoriuje urbanistikos 
studijų krypties nėra. Architektai 
(mokslininkai) bando telktis vienin-
telėje humanitarinių mokslų menų 
kryptyje, kurioje neįmanoma aprėp-
ti kitų architekto profesijai svarbių 
disciplinų.

Tarptautinės architektų sąjungos 
(UIA), ES architektų mokymo ir lavi-
nimo konsultacinės komisijos reko-
mendacijose įtvirtinta plati architekto 
veiklos samprata – nuo patalpos in-
terjero, atskiro pastato, miesto archi-
tektūros (urbanistinio projektavimo) 

iki miestų ir rajonų planavimo. Pagal 
naujausią formuluotę architektūra yra 
menas ir mokslas organizuoti aplinką 
realiomis formomis, turinčiomis tiks-
lą patenkinti žmogaus materialines ir 
dvasines reikmes. Siekiama, kad šios 
nuostatos atsispindėtų mokslo ir stu-
dijų klasifikatoriuose – humanitarinių 
mokslų srityje atsirastų urbanistikos 
kryptis su visomis svarbiausiomis jos 
šakomis: urbanistikos istorijos ir teo-
rijos, urbanistinio projektavimo ir pla-
navimo bei rajonų planavimo.

Ši samprata yra įtvirtinta naujau-
siuose užsienio urbanistikos krypties 
mokslo monografijose bei studijų va-
dovėliuose, ji atsispindi  m. iš-
leistame terminologijos žodyne (The 
Dictionary of Urbanism), tarptautinių 
konferencijų (pvz., IFHP) programose, 
pasaulinio lygmens leidyklų (pvz., bri-
tų ASHGATE) prospektuose, kitų šalių 
architektūros mokyklų studijų progra-
mose. Urbanistų parengimui bei moks-
lo darbams svarbus yra ir kitų sričių 
mokslas, pirmiausia Urbanistinė socio-
logija (Urban Sociology), Urbanistinė 
ekonomika (Urban Economy), Urba-
nistinė geografija (Urban Geography), 
Miesto kultūra (Culture of Cities).

Kuriant programas kitose – tech-
nikos ar socialinių mokslų srityse – 
aukštojo mokslo baigimo diplomuose 
nelieka architekto specialybės, susiau-
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rėja galimybės, leidžiančios užsiimi-
nėti profesine veikla.

Europos Teritorijų (erdvinio) pla-
nuotojų taryba, savo gretose apjungian-
ti Europos planuotojus ir urbanistus, 
nuo  metų, taip apibūdina įgū-
džius, reikalingus miestų planuoto-
jams (urbanistams):

kadangi miestų planavimo (urba- 

nistikos) poreikiai yra tarpdisci-
plininiai, savyje integruojantys so-
cialinius, kultūrinius, techninius, 
ekonominius, politinius ir ekologi-
nius elementus, šioje srityje dirban-
tys turi išsiskirti gebėjimais dirbti 
komandoje tiek su planuotojais, tiek 
su kitų sričių specialistais. Miestų 
planavimo metodai susideda iš ana-
lizės ir sintezės, teigimo ir progra-
mavimo, kūrybinio projektavimo, 
vadybos ir administravimo įgūdžių. 
Būtinas pastovus kvalifikacijos kėli-
mas bei nuolatinė profesinė veikla, 
kad užtikrintų profesinius įgūdžius 
ir kompetenciją. Miestų planuoto-
jai-urbanistai gali dirbti kaip tyrėjai, 
kaip planuotojai-praktikai, politikos 
ir įgyvendinimo programų siūlytojai, 
projektų rengėjai, įgyvendintojai.
Miestų planuotojai gali pasireikšti  

šiose srityse: ekonominėje plėtro-
je; socialinių priemonių planavi-
me, būsto planavime, renovacijoje, 
susisiekimo sistemos planavime, 

energetiniame planavime, techni-
nės infrastruktūros srityje, krašto-
vaizdžio planavime, konservavime, 
rekreacijoje bei turizme.

TECHNINIŲ URBANISTINIO 
PLANAVIMO KLAUSIMŲ 
STUDIJOS IR MOKSLINIAI 
TYRIMAI
Urbanistikos mokslas ir studijų kryp-

tis lygiagrečiai turėtų atsirasti ir techno-
logijos moksluose, kur būtų rengiami 
šios srities inžinieriai, ginamos daktaro 
disertacijos. Inžinerinė techninė inf-
rastruktūra, susisiekimo sistemos, kitų 
komunikacinių tinklų funkcionavimo 
svarba auga kartu su globalizacijos, 
miestų metropolizacijos reiškiniais ir 
reikalauja jų adekvataus įvertinimo 
rengiant miestų ir rajonų suplanavimo 
projektus, planuotojų gebėjimo dirbti 
mišriame kolektyve, modeliuoti pro-
cesus, taikyti šiam darbui šiuolaikines 
technologijas, matematinės statistikos 
metodus duomenų apdorojimui, esa-
mos būklės įvertinimui, ateities scena-
rijų kūrimui ir įvertinimui, sprendinių 
pagrindimui ir vizualizavimui. Todėl 
„studijų sričių ir krypčių… klasifikato-
riuje“ Urbanistikai turėtų būti skirta ir 
technologijų mokslo studijų krypties 
(pvz., T ) eilutė, kuri galėtų vadin-
tis Urbanistikos inžinerija, o atitinka-
mų studijų absolventams suteikiamas 

urbanistikos inžinerijos magistro ar 
bakalauro diplomas. Aukščiausiosios 
pakopos – doktorantūros studijoms, 
naudojama „mokslo sričių, krypčių ir 
šakų klasifikacija“, pagal kurią galima 
būtų suteikti technologijos moks-
lų daktaro laipsnį, urbanistikos T 
mokslų kryptyje.

Mūsų nuomone, būtų tikslinga 
pradėti rengti Urbanistikos inžineri-
jos magistrus. Pagal „studijų sričių ir 
krypčių… klasifikatorių“ toks kvali-
fikacinis laipsnis Lietuvoje dabar ne-
suteikiamas. Ateityje tai gali rimtai 
atsiliepti atestuojant specialistus ir 
jiems suteikiant teisę vadovauti, reng-
ti, jų kvalifikaciją atitinkančius teri-
torijų planavimo dokumentus ar jų 
dalis. To nepadarius, kompleksinių ži-
nių (demografijos, statistikos, ekono-
mikos, matematikos, gamtonaudos, 
geografijos, aplinkotyros, architektū-
ros, urbanistikos, miestų inžinerijos 
ir pan.) reikalaujanti magistrantūros 
programa, o perspektyvoje darbo rin-
kos segmentas bus uzurpuotas vienos 
specialybės absolventų, turinčių vien-
pusį išsilavinimą, atstovų.

MŪSŲ SIŪLYMAI
Urbanistikos (miestų planavimo) 

atgaivinimą teikti bendrame mokslo 
ir studijų krypties optimizavimo bei 
detalizavimo kontekste, t. y.:
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humanitarinių mokslų srityje įteisin- 

ti urbanistikos mokslo kryptį ( H) 
bei humanitarinių studijų ( H ) 
Urbanistikos sritį ir kryptį, atspin-
dinčią urbanistų architektų poreikį;
technologijos mokslų srityje įtei- 

sinti visiškai atskirą naują techno-
logijos mokslų kryptį T – Urba-
nistikos inžinerija, o „bendrajame 
studijų sričių ir krypčių …klasifika-
toriuje“ T  (sritį ir kryptį) – Ur-
banistikos inžineriją;
tolimesniame etape būtų tikslinga  

peržiūrėti Aplinkos inžinerijos ir 
kraštotvarkos mokslinę kryptį ( T) 
bei Aplinkos inžinerijos ( T ) bei 
Kraštotvarkos ( T ) studijų kryp-
tis ir jų transformacijas;
kitam etapui paliekant ir pertvarky- 

mus Socialinių mokslų srityje, įtei-
sinant kraštotvarkos mokslo ( S 
arba S) ir studijų ( S ) kryptį, 
atspindinčią integruoto teritorijų 
planavimo specialistų poreikį, o 
jos sudėtyje urbanistikos mokslo 
šaką, tuo pačiu atsisakant Sociolo-
gijos ( S) sudėtyje buvusios šakos 
Miesto ir krašto planavimo (S ).

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 
IR ŠVIETIMAS
Dar viena svarbi problema yra su-

sijusi su visuomenės švietimu plana-
vimo klausimais, jos informavimu ir 

įtraukimu į planavimo procesą, tei-
singu viešojo intereso supratimu. Šiuo 
metu Lietuvos Respublikoje įtvir-
tintas planavimo viešumas: visuose 
planavimo lygmenyse viešai skelbia-
ma informacija apie planavimo eigą, 
rengiamos gyventojų ir profesionalų 
apklausos, konferencijos, forumai ir 
pan. Rengiant Teritorijų planavimo 
sistemos reformą būtina tiksliau nu-
matyti visuomenės dalyvavimo formas 
planavimo procese, kad procedūros ir 
formalumai neužgožtų esmės.

URBANISTIKOS SPECIALISTŲ 
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 
SISTEMA
Pagal pakeistus „klasifikatorius“ ab-

solventams būtų suteikiami kvalifika-
ciniai bei mokslo laipsniai, įteisintas 
planavimo mokslų daugiaplanišku-
mas bei integralumas.

Šie pakeitimai galėtų tapti pagrindu 
mokslo klasifikatoriuje egzistuojančios 
pernelyg susmulkintos ir išsklaidytos 
su kraštotvarka, teritorijų planavimu, 
architektūros ir urbanistikos discipli-
nomis susijusių mokslų ir studijų pro-
gramų įvairovės suprastinimui.

Remiantis Mokslo krypčių klasifi-
kacijos ir „studijų sričių ir krypčių…
klasifikatorių“ pakeitimais būtų tiks-
linga numatyti planuotojų kvalifi-
kacijos kėlimo sistemą, nustatant 

atestatus bei gradaciją, panašią į tą, 
kuri taikoma atestuojant architektus 
ar statybos specialistus: projektuoto-
jus ir statybų vykdytojus. Tai suteiktų 
svarumo rengiamiems teritorijų pla-
navimo dokumentams, projektams, 
padidintų specialistų atsakomybę bei 
pakeltų darbų kokybę.

Visa kvalifikacijų įvairovė susijusi su 
tuo, kad nėra vieningos mokslo ir stu-
dijų krypties, kuri apimtų planavimą, 
urbanistiką. Tai apsunkina tiek kvali-
fikacijos, baigiant studijas suteikimą, 
tiek mokslinių laipsnių suteikimą, taip 
pat ir formuojant aukščiausios kvalifi-
kacijos planavimo ir urbanistikos kryp-
ties mokslininkus, kurie galėtų rengti 
studentus. Planavimo specialistui rei-
kalingos įvairiapusiškos žinios, prade-
dant teritorijų planavimu, ekonomika, 
modeliavimu ir t. t., kurios būtų susie-
tos sisteminiu problemų suvokimu bei 
visapusiška analize priimant raciona-
lius plėtros sprendimus.

Kvalifikacinėje sistemoje būtina 
suvienodinti naudojamą terminiją, 
adekvačiai įvardinti leistinas veiklas, 
atsisakyti dviprasmybių. Šiuo metu te-
ritorijų planavimo veikla gali užsiimti 
bazinį architektūrinį ir statybos inži-
nerijos išsilavinimą turintys asmenys, 
po  metų praktinės veiklos – projektų 
dalies vadovų, o po  metų praktinės 
veiklos – projektų vadovų, jei jie įrodo 
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dirbę pagal specialybę ir vykdę darbus 
atitinkančius kvalifikacijos reikalavi-
mus. Kai kuriems teritorijų planavimo 
(ypač bendrojo) vadovams kvalifikaci-
niai atestatai nėra suteikiami, tai pa-
sakytina apie gamtinį karkasą, žemės 
naudojimą, socialinę-ekonominę sritį. 
Tačiau nekilnojamojo kultūros pavel-
do srityje reikalingas dar ir papildo-
mas atestatas.

MŪSŲ SIŪLYMAI
Suvienodinti kvalifikacinius reika- 

lavimus teritorijų planavimo speci-
alistams, suteikiant jiems atitinka-
mos kvalifikacijos atestatus.
Tikslinga įvesti specialistų kvalifika- 

cijos klasifikaciją, pagal kurią speci-
alistai, įgiję atitinkamą urbanistinį 
išsilavinimą ir savo praktine veikla 
įrodę gebėjimus planuoti ir formuoti 
teritorijas, įgytų jų profilį atitinkan-
čius kvalifikacijos atestatus. 
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URBANISTIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ PLĖTOJIMO UŽDAVINIAI, 
PROBLEMOS, SPRENDIMAI

Dr. ZIGMAS JONAS DAUNORA,
VGTU Urbanistikos katedros profesorius

 m. spalio  d. Vilniuje įvykusio 
urbanistų forumo iškelti nesklandu-
mai, egzistuojantys praktinėje šalies 
miestų ir rajoninio planavimo veikloje 
bei valstybės normatyviniuose teri-
torijų planavimo dokumentuose, yra 
susiję ir su Mokslo bei studijų klasifi-
katoriaus spragomis.

Šiame klasifikatoriuje urbanistikos 
mokslas ir studijos neegzistuoja, ir tai 
atsiliepia specialistų rengimui. Iškel-
ta būtinybė apibrėžti urbanistinio ir 
rajoninio planavimo disciplinų vietą 
mūsų klasifikatoriuose, tuo atveriant 
kelią normaliai šių disciplinų raidai, 
adekvačiai esančiai ES šalyse.

Tai nurodyta ir Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės Strateginio planavi-
mo komiteto  m. liepos  dienos 
posėdžio protokole siūlant Švietimo ir 
mokslo ministerijai peržiūrėti Mokslo 
ir studijų klasifikatorius, juos papildy-
ti siekiant geriau tenkinti urbanistikos 
specialistų rengimo poreikį.

RENGIAMO SPECIALISTO 
VEIKLOS APIBRĖŽIMAS
Tarptautinės architektų sąjungos 

(UIA), ES architektų mokymo ir lavi-
nimo konsultacinės komisijos reko-
mendacijose įtvirtinta plati architekto 
veiklos samprata – nuo patalpos in-
terjero, atskiro pastato, miesto archi-
tektūros (urbanistinio projektavimo) 
iki miestų ir rajonų planavimo. Pagal 
naujausią formuluotę architektūra yra 
menas ir mokslas organizuoti aplinką 
realiomis formomis, turinčiomis tiks-
lą patenkinti žmogaus materialines ir 
dvasines reikmes.

Ši samprata yra įtvirtinta naujau-
siuose užsienio urbanistikos krypties 
mokslo monografijose bei studijų vado-
vėliuose, ji atsispindi  m. išleistame 
terminologijos žodyne (The Dictionary 
of Urbanism), tarptautinių konferenci-
jų (pvz., IFHP) programose, pasaulinio 
lygio leidyklų (pvz., britų ASHGATE) 
prospektuose, kitų šalių architektūros 
mokyklų studijų programose.

Urbanistų rengimui bei moks-
lo darbams svarbus yra ir kitų sričių 
mokslas, pirmiausia Urbanistinė so-
ciologija (Urban Sociology), Urbanis-
tinė ekonomika (Urban Economy), 

Urbanistinė geografija (Urban Geo-
graphy), Miesto kultūra (Culture of 
Cities). Siekiama, kad šios nuostatos 
atsispindėtų mokslo ir studijų klasi-
fikatoriuose – humanitarinių mokslų 
srityje atsirastų urbanistikos kryptis 
su visomis svarbiausiomis jos šakomis: 
urbanistikos istorijos ir teorijos, urba-
nistinio projektavimo ir planavimo bei 
rajonų planavimo.

URBANISTINIO PROJEKTAVIMO 
IR PLANAVIMO STUDIJOS
Šių disciplinų pagrindai dabar dės-

tomi VGTU Architektūros fakulteto 
bakalauro studijose, esančiose Archi-
tektūros programoje. Tolesnis žinių ir 
įgūdžių gilinimas vykdomas dvejose 
šio fakulteto Architektūros progra-
mos magistro studijų specializacijo-
se. Urbanistinio projektavimo (Urban 
design) magistro studijos vyksta Urba-
nistinių kompleksų architektūros spe-
cializacijoje. Urbanistinio planavimo 
(Urban planning) specializacijai archi-
tektūros programa yra pernelyg siau-
ra, todėl siekiama ją perkelti į atskirą 
studijų programą ir papildyti naujais 
būtiniausių disciplinų moduliais. Ta-
čiau tam humanitarinių mokslų sritį 
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reikia papildyti Urbanistikos kryptimi, 
kurioje būtų suteikiamas urbanistikos 
magistro laipsnis.

Urbanistikos specialistų rengimui 
svarbūs ir VGTU Miestų statybos ka-
tedroje dėstomi urbanistinės inžine-
rijos moduliai. Būtų dar geriau, jeigu 
čia steigtųsi specializuota miesto in-
žinerinės infrastruktūros (Urban En-
gineering) magistro studijų programa, 
kurioje galėtų plėtotis infrastruktūros 
planavimo žinios ir įgūdžiai, tinkami 
bendram su Urbanistikos katedra fizi-
nio planavimo studijų tobulinimui.

URBANISTINIO IR RAJONŲ 
PLANAVIMO MOKSLINIAI 
TYRIMAI
Atskiras urbanistikos krypties ko-

das būtinas ir doktorantūros studi-
joms bei mokslo darbams, kurie dabar 
yra priskirti humanitarinių mokslų 
menotyros ( H) krypties, architek-
tūros ir skulptūros (H ) šakai. Tuo 
tarpu Miestų ir rajonų planavimas 
(Town and Country planning) netinka-
mai prilygintas Kraštotvarkai ( T ), 
kurio reversinis vertimas į anglų kalbą 
(Land Management) rodo, kad tai su 
rajonų planavimu susijusi technologi-
jų mokslo ar studijų šaka, nagrinėjanti 
ekologijos, gamtosaugos, kraštovaiz-
džio apsaugos uždavinius reguliuojant 
inžinerinę žemėtvarkos, miškotvar-

kos, vandentvarkos, pan. veiklą kaimo 
vietovėje. Tokiu būdu urbanistika Eu-
ropoje ir visame pasaulyje suprantama 
kaip plati ir reikšminga sritis, Lietuvos 
mokslo ir studijų klasifikatoriuje ne-
turi vietos. Tai akivaizdus šalintinas 
nesusipratimas. Legalizuoti ir išplėsti 
urbanistikos mokslą galima pertvar-
kant Menotyros kryptį (būdingesnę 
Menų akademijoms ir fakultetams) 
į bendrą platesnę Urbanistikos ir ar-
chitektūros kryptį arba atskirą Urba-
nistikos doktorantūrą, esančią VGTU 
Architektūros fakultete.

Lygiagrečiai Urbanistikos moks-
las ir studijų kryptis turėtų atsirasti 
ir technologijos moksluose, kur būtų 
rengiami šios srities inžinieriai, gina-
mos disertacijos. Inžinerinė infras-
truktūra, susisiekimo sistemos, kitų 
komunikacinių tinklų funkcionavi-
mo svarba reikalauja jų adekvataus 
įvertinimo rengiant miestų ir rajonų 
suplanavimo projektus, planuotojų 
gebėjimo dirbti mišriame kolektyve, 
modeliuoti procesus, taikyti šiam dar-
bui šiuolaikines technologijas.

Civilizacija ir viena jos apraiš-
kų – kelis tūkstantmečius egzistuo-
janti miestų architektūra – glaudžiai 
susijusi su tautų dvasine kultūra, 
valdymo sistema, ekonominėmis są-
lygomis. Miestai istorinėje žmonijos 
raidoje iškyla kaip kultūros centrai 

ir kartu kaip urbanistikos meno še-
devrai. Visuomenės sąmonė ir mies-
to forma turi lemiamos įtakos viena 
kitos vystymuisi, kuris vyksta dėl in-
telektinio ir materialaus kultūrinio 
potencialo koncentracijos. Miesto 
formos ir mieste reprodukuojamų 
kultūros procesų tarpusavio priklau-
somybė kelia konkrečius uždavinius 
ir uždeda atsakomybę miestų forma-
vimo eigą valdantiems politikams bei 
miestų formavimo idėjas siūlantiems 
specialistams, juolab, kad informaci-
nės visuomenės sąlygomis kultūrinės 
miesto funkcijos bei miesto formos 
meniškumas ne tik nepraranda svar-
bos, bet tampa reikšmingu jo prestižą 
bei gyvybingumą lemiančiu veiksniu.

MŪSŲ SIŪLYMAI
Siekiant geriau tenkinti urbanisti-

kos specialistų poreikį, tikslinga pa-
pildyti Studijų sričių ir krypčių bei 
Mokslo sričių, krypčių ir šakų klasi-
fikatorius urbanistikos dalykais tokiu 
būdu.

Šie pakeitimai galėtų tapti pagrindu 
mokslo klasifikatoriuje egzistuojan-
čios pernelyg susmulkintos ir išsklai-
dytos su architektūros ir urbanistikos 
disciplinomis susijusių mokslų ir stu-
dijų programų įvairovės, sukurtos aklai 
sekant Europos didžiųjų valstybių 
praktika, kur šios srities specialistų ir 
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STUDIJOS

Kodas Studijų sritis ir kryptis Kvalifikacinis laipsnis Profesinė kvalifikacija

Pirmosios 

pakopos studijos

Antrosios 

pakopos studijos

Pirmosios 

pakopos studijos

Antrosios 

pakopos studijos

08H1 Urbanistika Urbanistikos 

bakalauras

Urbanistikos 

magistras

Architektas Architektas

11T1 Urbanistinė inžinerija Urbanistinės 

inžinerijos 

bakalauras

Urbanistinės 

inžinerijos 

magistras

Inžinierius Inžinierius

specializacijų poreikis yra nepalygina-
mas su Lietuva. Todėl mūsų įrašytos 
kai kurios studijų šakos nefunkcio-
nuoja. Jų reikia atsisakyti. Pvz., S  – 
Miesto ir krašto planavimas.

(Teikiami pasiūlymai aptarti ir ap-
robuoti VGTU Urbanistikos katedroje, 

 m. rugsėjo  d.)

MOKSLAS

Kodas Mokslo kryptis Mokslo šakos

08H Urbanistika 

(Urban Science 

arba Urbanology)

H810 Urbanistikos istorija ir teorija 

(Urban History and Theory)

H811 Urbanistinis projektavimas ir planavimas 

(Urban Design and Planning)

11T Urbanistinė inžinerija 

(Urban Engineering)

T112 Miesto susisiekimas (Urban Transportation)

T113 Miesto infrastruktūra (Urban Infrastructure)
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TŪRIS ERDVĖ VIETA TERITORIJA

Architektūrinis
projektavimas

Urbanistinis 
projektavimas

Urbanistinis 
planavimas

Rajoninis
planavimas

Pastatų architektūra 
ir konstruktyvas, 

interjeras, aplinkos 
dizainas

Užstatymo 
morfostruktūra, 

urbanistinių 
kompleksų ir viešųjų 
erdvių architektūra

Funkcinė ir 
kompozicinė 

struktūra, viešųjų 
erdvių sistema, 
miestovaizdis

Urbanistinis karkasas, 
kraštovaizdis

Arch. sprendinys
Techninis projektas

Arch. koncepcija
Detalusis planas

Urbanistinė idėja
Bendrasis planas

Struktūrinė idėja
Suplanavimo schema

Profesinės
veiklos 

ir studijų 
kryptys
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paveiktų tokių paminklų aplinką, pas-
tatų grupę, jos dalį arba zoną, ir ku-
riuose numatoma: griauti pastatus, 
statyti naujus pastatus, atlikti esmi-
nius pakeitimus, kurie pakenktų pas-
tatų ar zonos savitumui;

Valstybė įsipareigoja įgyvendinti in-
tegruotą konservavimo politiką, kuri:

architektūros paveldo apsaugą  

apibrėžtų kaip esminį miesto ir 
kaimo vietovių planavimo tiks-
lą ir užtikrintų, kad į tai būtų at-
sižvelgiama visuose etapuose – 
tiek sudarant plėtros planus, tiek 
suteikiant leidimus vykdyti darbus;
skatintų architektūros paveldo res- 

tauravimo ir priežiūros programas;
architektūros paveldo konservavi- 

mą, rėmimą ir stiprinimą vertintų 
kaip svarbią kultūros, aplinkos ir 
planavimo politikos dalį;
jeigu įmanoma, miesto ir kaimo  

vietovių planavimo procese leistų 
konservuoti ir panaudoti tam ti-
krus pastatus, kurie nėra saugotini, 
tačiau yra vertingi dėl jų padėties 
miesto ar kaimo aplinkoje, dėl gy-
venimo kokybės;
skatintų tradicinių įgūdžių ir me- 

džiagų taikymą ir plėtrą kaip esmi-
nį veiksnį užtikrinant architektūros 
paveldo ateitį;

saugomų objektų panaudojimą  

įvertinant šiuolaikinio gyvenimo 
reikmes;
kaip įmanoma, senus pastatus pri- 

taikyti naujoms reikmėms.
Įgyvendinant integruotos subalan-

suotos darnios plėtros politiką valsty-
bė yra įsipareigojusi kraštovaizdį, jo 
sudėtinę dalį – kultūros paveldą sau-
goti, tvarkyti ir planuojant numatyti 
priemones, užtikrinančias gamtos iš-
teklių racionalų naudojimą, ekologinę 
pusiausvyrą, gamtinio karkaso forma-
vimą, gamtos ir kultūros paveldo ver-
tybių išsaugojimą.

Visa tai yra teisės aktų nustatyti įsi-
pareigojimai, nieko daugiau ir nerei-
kia. Tačiau šiandien priversti vėl ir vėl 
analizuoti ar egzistuoja valstybės vys-
tyme darni, subalansuota plėtra kaip 
numato teisės aktai ar jos nėra?

Norint atsakyti, privalu žinoti kul-
tūros paveldo, kaip vienos iš svarbių 
darnios plėtros sudedamų dalių, iš-
saugojimo sąlygą. Kultūros paveldas, 
kaip viena iš nacionalinio saugumo 
sudedamųjų – privalo būti naudoja-
mas. Paveldas bendruomenės tinka-
mai nenaudojamas, o tik„saugojamas“ 
pasmerktas sunykti. Tokie požymiai 
šiuo metu matomi dalyje regioninių 
parkų ar rezervatų apsaugoje, per sti-

DARNI PLĖTRA IR KULTŪROS PAVELDO APSAUGA

ALGIMANTAS DEGUTIS,
Kultūros paveldo departamento 
prie Kultūros ministerijos direktoriaus 
pavaduotojas, Lietuvos kultūros 
paveldo koordinatorius

Lietuvos Respublikos ratifikuota Eu-
ropos architektūros paveldo apsaugos 
konvencija ir kiti teisės aktai numato, 
kad kultūros paveldas ir ypač architek-
tūros paveldas yra nepakeičiama Euro-
pos kultūrinio paveldo turtingumo ir 
įvairovės išraiška, neįkainojamas mūsų 
praeities liudytojas ir bendras visų eu-
ropiečių turtas. Todėl svarbu ateities 
kartoms perduoti kultūrinių simbo-
lių sistemą, gerinti miesto ir kaimo 
vietovių aplinką, ir tuo būdu skatinti 
valstybės bei regionų ekonominę, so-
cialinę ir kultūrinę plėtrą, pasiekiant 
susitarimus dėl bendro architektūros 
paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo 
politikos pagrindinių krypčių. Valsty-
bė įsipareigoja užkirsti kelią saugomų 
vertybių sunykimui, sugadinimui ar 
nugriovimui. Įsipareigoja reikalauti, 
kad atsakingoms institucijoms būtų 
pateikiami bet kokie jau saugomų pa-
minklų arba paminklų, kurių atžvilgiu 
buvo inicijuotos apsaugos procedūros, 
nugriovimo arba pakeitimo planai, ir 
bet kokie planai, kurių įgyvendinimas 
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priai ribojant žmogaus veiklą, keičiasi 
ir kraštovaizdis bei gamtinė ir biolo-
ginės įvairovės situacija, nors visa tai 
turėtų būti išsaugota, kaip ir kultūros 
paveldas būsimosioms kartoms.

Kultūros paveldo naudojimas prasi-
deda teritorinio planavimo metu ir va-
dovaujantis teisės aktais jau bendrojo 
plano apskrities ar savivaldybės lygme-
nyje integruotos ir subalansuotos plė-
tros klausimas turėtų būti išspręstas. 
Tačiau šiandien, vadovaujantis Nekil-
nojamojo kultūros paveldo įstatymo 
(toliau NKPAĮ) nuostatomis reikala-
vimai kultūros paveldo objektams, 
kompleksams nustatomi specialiai-
siais planais ar įstatymu, o vietovėms, 
jos apima visus urbanistinius darinius, 
reikalavimai nustatomi Saugomų te-
ritorijų įstatymo nustatyta tvarka jau 
kitais teisės aktais – reglamentais. To-
dėl bendro plano rengimo stadijoje 
negalime konstatuoti kultūros pavel-
do objektams taikomų reikalavimų, 
nustatomų specialiaisiais planais, nes 
jie dar neparengti. Specialieji planai 
privalo būti parengti visiems valstybės 
ir savivaldybės saugomiems objek-
tams, kurių šiandien turime per septy-
nis tūkstančius, ir jų parengimui šalyje 
turime dvi dešimtis specialistų su pri-
valoma atitinkama atestacija ir neturi-
me apie septynis šimtus milijonų litų. 
Bendrajame plane atsiranda pastaba, 

kad kultūros paveldo objekto reikala-
vimai bus nustatyti specialiaisiais pla-
nais, o tai jau nežinoma ateitis.

Kai kurios NKPAĮ nuostatos prieš-
tarauja elementariai logikai. Jei Kul-
tūros paveldo registre esantis objektas 
žalojamas, pakanka privalomo rei-
kalavimo neleisti atlikti tam tikrus 
veiksmus, o ne pradėti  mėnesių ini-
cijavimo procedūrą, kurios metu pri-
valo būti parengtas specialus planas 
valstybės lėšomis.

Taip pat nelogiška objektą skelbti 
valstybės saugomu tik tada, kai val-
dytojas ketina jį žaloti, o ne tada, kai 
specialistai nustato, kad objektas labai 
vertingas ir jo apsauga turi pasirūpinti 
ne vien tik valdytojas, bet ir valstybė. 
Paradoksalu, kad savininkai, nenorin-
tys žaloti paveldo objekto vertingųjų 
savybių, negali pretenduoti tapti sau-
gomų objektų savininkais ir tuo pačiu 
į valstybės paramą.

NKPAĮ  str.  d. nustatyta, kad 
kultūros paveldo objektas saugomas 
kartu su užimama ir jam nustatyta 
teritorija, kuri nuo kultūros paveldo 
objekto neatsiejama. Remiantis šia 
nuostata, galima daryti loginę išvadą, 
kad kultūros paveldo objekto tvarky-
mas, naudojimas, priežiūra turi būti 
reglamentuojami tuo pačių teisės aktu 
ar dokumentu. Tačiau NKPAĮ  str. 

 d. nustatyta, kad teritorijos tvarko-

mos pagal atitinkamus teritorijų pla-
navimo dokumentus, o NKPAĮ  str. 

 d. numatyta, kad objektai tvarkomi 
pagal nustatytus paveldosaugos reika-
lavimus, tvarkomųjų statybos darbų 
reglamentus ir paveldo tvarkybos re-
glamentus. Toks teisinis reguliavimas, 
kada valdytojas negalės tvarkyti teri-
torijos be specialaus plano, kuris dėl 
lėšų stokos neaišku kada parengtas, 
o tai sudaro prielaidas kultūros pa-
veldo objekto nykimui. Nesutvarkius 
teritorijos, sudaromos kliūtys pradėti 
tvarkyti ir statinius šioje teritorijoje 
ir neretai tokiais veiksmais padarant 
žalą kultūros paveldo objektui.

NKPAĮ  str.  d. reikalaujama, 
kad kultūros paveldo objekto terito-
rijos ribos būtų nustatomos taip, kad 
sutaptų su sklypų ar jų dalių, kurie 
yra daiktinės teisės objektai, ribomis. 
Tais atvejais, kai tyrimais pagrįstos 
kultūros paveldo objekto teritorijos ri-
bos neatitinka daiktinės teisės objek-
tų ribų, institucija, atsakinga už šio 
objekto apsaugą, organizuoja ir fi-
nansuoja sklypo dalies ar sklypo dalių, 
kaip naujų daiktinės teisės objektų, 
įteisinimą. Toks teisinis reguliavimas 
yra nelogiškas ir reikalauja papildo-
mų, nepateisinamų biudžeto lėšų. 
Visų pirma, kultūros paveldo objekto 
teritorijos ribų nustatymo pagrindas 
yra tyrimai, o daiktinės teisės objektų 
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ribų pagrindas yra rinka. Galima prie-
laida, kai Departamentas organizuos 
ir finansuos kultūros paveldo objekto 
teritorijos ribų sutapatinimą su daikti-
nės teisės objekto ribomis, tačiau nėra 
garantijos, kad atlikus šiuos veiksmus, 
daiktinės teisės objekto ribos vėl ne-
pakis ir vėl jos nesutaps su kultūros 
paveldo objekto teritorijos ribomis. Pa-
žymėtina, kad daiktinės teisės objekto 
savininkas turi teisę disponuoti savo 
turtu, t. y. jį perleisti kitam asmeniui 
arba įsigyti iš kito asmens, tuo būdu 
sumažindamas ar padidindamas nuo-
savybės teise valdomo daiktinės teisės 
objekto ribas. Po tokių pirkimo – par-
davimo sandorių kultūros paveldo 
objekto teritorijos ribos vėl nesutaps 
su daiktinės teisės objekto ribomis ir 
Departamentui vėl reikės organizuo-
ti ir finansuoti naujų daiktinės teisės 
objektų įteisinimą. Be to, miestuose 
sklypų ribos nustatomos detaliaisiais 
planais, kurių planavimo organizato-
riumi Departamentas negali būti.

Rengiant apskričių bei savival-
dybių teritorijų bendruosius planus 
buvo nevykdoma Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės  m. gruodžio 

 d. nutarimo Nr.  „Dėl Lietuvos 
Respublikos teritorijos bendrojo pla-
no įgyvendinimo priemonių plano 
patvirtinimo“  priemonė, kurioje 
numatyta, kad „specialieji kultūros 

paveldo apsaugos ir naudojimo planai 
bus rengiami kaip apskričių, savival-
dybių, miestų bendrųjų ir detaliųjų 
planų sudėtinės dalys, juose bus nu-
statyti kultūros vertybių apsaugos ir 
naudojimo reikalavimai“ ir kartu su 
bendraisiais planais nerengiami NK-
PAĮ  str.  d. numatyti specialiojo 
planavimo dokumentai. Todėl specia-
lieji planai rengiami dabar ir tik labai 
maža dalis, tik apie penkias dešimtis.

Priėmus NKPAĮ pataisas ir įtvirti-
nus Apsaugos reglamentus kaip do-
kumentą, reglamentuojantį saugomų 
objektų teritorijų, saugomų vietovių, 
apsaugos zonų tvarkymą ir jose plėto-
jamą veiklą būtų pasiekta, kad:

skelbiamų ar paskelbtų saugomais,  

bet ir kitų Kultūros vertybių registre 
registruotų kultūros paveldo objek-
tų valdytojai iš apsaugos reglamen-
tų reikalavimų žinotų apie jų valdo-
mų objektų vertingąsias savybes ir 
paveldosaugos reikalavimus, todėl 
sumažėtų darbų, pažeidžiančių 
kultūros paveldo objektų vertingą-
sias savybes ir paveldosaugos reika-
lavimus, planavimas ir apimtys.
Nebūtų neatidėliotino poreikio  

rengti didelės dalies nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos speci-
aliojo teritorijų planavimo doku-
mentų (toliau – specialieji planai), 
kurių rengimo procedūra yra ilga ir 

brangiai kainuojanti valstybės biu-
džetui. Integruotas planavimas turi 
rengiant Bendruosius planus, nu-
matančius plėtros galimybes.
Apsaugos reglamentų parengimas  

kainuotų pigiau ir jų parengimas 
truktų trumpiau.
Apsaugos reglamentų turinys atitik- 

tų specialiųjų planų turinį (sprendi-
nių dalyje), juose įtvirtinti reikala-
vimai galiotų iki specialiųjų planų 
parengimo.
Nebūtų stabdomos valdytojų ir vers- 

lo investicijos, kaip yra šiuo metu.
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SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO 
PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS 
PAVELDO APSAUGOJE

IRENA KLIOBAVIČIŪTĖ,
Architektų sąjungos vicepirmininkė, 
ICOMOS narė-ekspertė

Lietuvos darnios erdvinės plėtros sis-
temos kūrime dalyvauja daug vienas 
kitą papildančių veiksnių: ekonomi-
niai, socialiniai, politiniai, juridiniai, 
žmogiškieji.

Priimta manyti, jog skirtingos vals-
tybinės valdymo institucijos, formuo-
jančios savo sferos įstatyminę sistemą, 
kuria vieningą ir veiksnią Lietuvos 
įstatymų struktūrą, tačiau detaliai pa-
nagrinėjus atskirų ministerijų rengia-
mus dokumentus, susidaro įspūdis, 
jog dėl vieningos ir darnios Lietuvos 
erdvinės plėtros dar teks pakovoti, 
derinant tarpusavyje konkuruojan-
čius įstatymus bei poįstatyminius 
aktus. Planavimo procesų decentra-
lizacija, taip vadinamas segmentinis 
planavimas Lietuvoje priėjo krizę, 
sukeldamas visų institucijų, dalyvau-
jančių planavimo procesuose neveiks-
numą.

Nekilnojamojo kultūros paveldo ap-
saugos realizavimas per specialiuosius 
teritorijų planavimo dokumentus – 

specialiuosius planus akivaizdžiai at-
spindi ir iliustruoja šį reiškinį.

Niekas neginčija, jog nekilnojamo-
jo kultūros paveldo apsauga yra vienas 
iš darnios erdvinės plėtros integralių 
aspektų. Paveldėtų vertybių puoselėji-
mas, naudojimas bei tvarkyba skatina 
kitų šakų – turizmo, švietimo, inves-
ticijų veiklą, didina ir praturtina er-
dvinės plėtros, integraliai derinančios 
visus plėtros aspektus, potencialą. 
Protingai tvarkant ir naudojant nekil-
nojamąsias kultūros paveldo vertybes 
laimi visi rinkos dalyviai nuo inves-
tuotojų iki vartotojų.

PLANAVIMO DALYVIAI
Dabartinę nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos sistemą vertinčiau 
kaip hermetišką. Valstybė (iš dalies savi-
valdybė): viena yra atsakinga už paveldo 
išsaugojimą; baudžia netinkamai sau-
gančius ir naudojančius nekilnojamąsias 
kultūros paveldo vertybes, nors didžioji 
vertybių dalis buvo privatizuota arba 
grąžinta savininkams ir jai nebepriklau-
so; finansuoja specialiųjų planų rengimą 
ir yra jų organizatorė; derina rengiamus 
dokumentus ir atsako už jų vykdymą.

Akivaizdu, jog valstybė viena viską 
daro, nors praktika rodo atvirkštinį 
reiškinį, kai privatus investuotojas 
užsiima vertybės tvarkybos darbais, o 
valstybė daugeliu atvejų atlieka polici-
nes baudimo funkcijas.

Paskutiniai įstatymo pataisymai, 
leidžiantys planavimą už privačias lė-
šas, įrodo, jog valstybei ši jos prisiimta 
našta yra pernelyg sunki bei patvirtina 
mūsų spėjimą, jog sukurtoji planavi-
mo ir apsaugos sistema nėra optimali.

PLANAVIMO PROCESAI
Nagrinėdami specialiųjų planų ren-

gimo procesus mes tuo akivaizdžiai 
įsitikinsime. Šios srities specialieji 
planai rengiami vadovaujantis „Nekil-
nojamojo kultūros paveldo apsaugos 
specialiojo teritorijų planavimo doku-
mentų rengimo taisyklėmis“ (toliau 
tekste – Taisyklėmis), patvirtintomis 
Lietuvos Respublikos kultūros mi-
nistro ir Lietuvos Respublikos aplin-
kos ministro - -  įsakymu 
Nr. ĮV- /D - .

Šiuo dokumentu yra sukurta paini 
penkių tipų ir keturių lygmenų speci-
aliųjų planų sistema, kurios realizacija 
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Specialiojo planavimo dokumentų 
tipai:

kultūros paveldo tinklų schemos; 

kultūros paveldo teritorijų (kultūros  

paveldo objektų teritorijos, vietovės) 
ir apsaugos zonų ribų planai;
saugomų vietovių ir apsaugos zonų  

tvarkymo planai (planavimo sche-
mos);
saugomų objektų ir vietovių žemė- 

valdų planai;
saugomų objektų paveldotvarkos  

projektai.
 metais įsigaliojus įstatymo pa-

keitimo Įstatymui, visoms registruo-
toms ir naujai atrastoms, skelbiamoms 
saugomomis nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertybėms reikia rengti vieno 
ar kelių tipų specialiuosius planus.

Specialiųjų planų rengimo porei-
kis yra milžiniškas, apie –   
planų.

Jų rengimo tikslingumas abejotinas, 
parodantis mūsų sukurtos paveldo 
apsaugos sistemos neįgalumą. Išskir-
tinos dvi pagrindinės tokio poreikio 
priežastys:

Nėra registrų sąveikos.  Nesugeba-
ma tinkamai registruoti ir tvarkyti 
nekilnojamųjų kultūros vertybių 
dokumentacijos. Didžiumą šių do-
kumentų rengimo poreikio sukė-
lė valstybės sisteminės institucijų 
bendradarbiavimo organizavimo 

klaidos, kai dalis informacijos apie 
registruotų vertybių teritorijas, jų 
dydį ir privalomus apribojimus ne-
atsispindi Nekilnojamojo turto re-
gistre. Aštuoniolika Lietuvos nepri-
klausomybės metų dvi valstybinės 
institucijos nesusitarė dėl dviejų 
duomenų bazių sujungimo į ben-
drą, visiems prieinamą sistemą.
Paveldosaugos reikalavimai nein- 

tegruoti į kitus dokumentus. Šiuo 
atveju nėra galimybės jokiu kitu do-
kumentu apibrėžti paveldosaugos 
reikalavimų, išskyrus bendruosius 
planus, tačiau ir juose paveldosau-
gos problemos nėra sprendžiamos.

SEGMENTINIO PLANAVIMO 
PASEKMĖS
Valstybinių institucijų „nesutari-

mo“ pasekmės skaudžios:
. Nesutvarkyta nekilnojamųjų kul-

tūros paveldo vertybių apskaita, neži-
nomos vertybių teritorijų ribos, sau-
gojimo režimai ir pan.:

dėl apskaitos dokumentų trūkumų –  

nenustatytų vertingųjų savybių, 
nesutvarkyti teritorijų – žemės do-
kumentai ir pan. – nyksta nekilnoja-
mosios kultūros paveldo vertybės;
savininkai ar potencialūs investuo- 

tojai neturi tikslios informacijos apie 
apribojimus, būtinus užtikrinti nekil-
nojamo kultūros paveldo apsaugą.

kaip parodė trejų metų praktika yra 
sunki ir beveik neįmanoma (nėra su-
derinto nei vieno specialaus plano).

SPECIALIŲJŲ PLANŲ 
RENGIMO POREIKIS 
IR TIKSLINGUMAS
Specialiųjų planų poreikį apibrėžia 

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
(toliau tekste – Įstatymas) (Žin., , 
Nr. - ).

Visi Kultūros paveldo objektai sau-
gomi kartu su jų užimama ir jiems nu-
statyta teritorija. Šios teritorijos nuo 
kultūros paveldo objektų neatsiejamos. 
Nekilnojamųjų kultūros vertybių reikš-
mingumą, kultūros paveldo objektų ar 
vietovių vertingąsias savybes nustato ir 
teritorijų ribas apibrėžia Departamen-
to ir savivaldybių paveldosaugos pada-
linių sudarytos nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertinimo tarybos.

Dažniausiai šias funkcijas atlieka 
Kultūros paveldo departamento vertini-
mo taryba, nes tik didieji miestai įsten-
gia turėti savivaldybių paveldosaugos 
skyriuose vertinimo tarybas. Pagrindi-
nė šio reiškinio priežastis – labai trūks-
ta šios srities atestuotų specialistų.

Nustačius ir apibrėžus teritorijos 
ribas, paskelbus objektą saugomu, yra 
rengimas specialusis planas – terito-
rijų planavimo dokumentas. Yra keli 
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. Atsirado nepagrįstai didelis spe-
cialiųjų planų rengimo poreikis, stab-
dantis galimą darnią teritorijų plėtrą:

trūksta finansinių valstybinių (pri- 

vačių) išteklių (~  mlrd. Lt);
trūksta specialistų; 

dėl pernelyg ilgų teritorijų planavi- 

mo dokumentų rengimo terminų, 
trikdomi investicijų grafikai;
sunkiai skaičiuojamas būtinų in- 

vesticijų poreikis;
nėra galimybės skatinti/greitinti pla- 

navimo procesus, kadangi juos atlie-
ka pati valstybė;
parengti dokumentai nėra integra- 

lūs, todėl reikia papildomai rengti 
kitų teritorijų planavimo doku-
mentus.

SPECIALIŲJŲ PLANŲ 
ORGANIZAVIMAS, SPECIALISTAI 
IR PLANAVIMO VIEŠUMO 
PROCEDŪROS
Specialųjį planavimą organizuoja 

Kultūros paveldo departamentas arba 
savivaldybės administracijos direk-
torius. Reikėtų atskirai kalbėti apie 
valstybės tarnautojų, organizuojančių 
planavimo procesus, kompetenciją. 
Dažnas jų nėra atestuotas teritorijų 
planavimo specialistas, todėl menkai 
teišmano apie bendrus planavimo 
procesus bei privalomas procedūras. 
Ypač tai pasakytina apie Kultūros pa-

veldo departamento institucijos dar-
buotojus, nes iki Įstatymo pakeitimo 
ir vėliau specialieji paveldotvarkos 
planai buvo didelė retenybė. Daugiau 
išimtis nei taisyklė.

Dar blogiau yra su atestuotais speci-
aliojo planavimo specialistais. Jų šiuo 
metu Lietuvoje yra –  žmonių. 
Esant didžiuliam specialiųjų planų 
poreikiui (keliolika tūkstančių objek-
tų), šios srities specialistų akivaizdžiai 
trūksta. Valstybė neorganizuoja šios 
srities specialistų kvalifikuoto rengi-
mo, maža to, dar viena siaura specia-
lizacija su atskira atestacija, didina ir 
taip jau nemenką, tačiau nepagrįstą 
atskirų atestacijų kiekį.

Planavimo proceso viešumas yra 
vienas pagrindinių teritorijų planavi-
mo dokumentų rengimo komponen-
tų. Specialiojo planavimo viešumas 
bei apribojimų aptarimas su visuo-
mene iki šiol neturintis preceden-
to. Pasaulinėje praktikoje valstybė iš 
dalies finansuoja arba kitokiu būdu 
(mokesčių mažinimo, tam tikrų 
darbų finansavimo ir kitaip) kom-
pensuoja apribojimus patiriančius 
nekilnojamojo objekto naudotojus bei 
savininkus. Lietuvoje kompensavimo 
mechanizmai nėra nusistovėję, lėšų 
už paveldo išsaugojimą grąžinimas yra 
pradinėje stadijoje, todėl specialiojo 
planavimo sprendinių svarstymai yra 

problematiški, dažnai formalūs. Apri-
bojimai formuluojami painiai, režimų 
ir apsaugos tikslų formuluotės dažnai 
yra suprantamos tik siauram specia-
listų ratui. Šiuose procesuose lengvai 
sau „dirvą“ randa populistai, ieškantys 
menkai apibrėžtos, neformalizuotos 
terpės saviraiškai.

SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMAS 
IR DERINIMAS
Specialiųjų planų derinimo proce-

dūros dažnai susietos su vienpusėmis, 
neintegraliomis sritimis. Formaliai tie, 
kas organizuoja planavimo procesą, jį 
praveda ir derina. Priežiūrą vykdanti 
Aplinkos ministerijos institucija men-
kai kišasi į planavimo esmę – prižiūri 
viešumo procedūras. Elgiamasi taip, 
jog galutinis šio produkto operato-
rius – vertybės (objekto) savininkas ar 
naudotojas – mažai teveikia planavimo 
procesus. Beveik visa jo įtaka susiveda į 
galutinį – plano vykdytojo vaidmenį.

Kita specialiųjų planų integralumo 
į bendrą planavimo procesą problema 
yra ta, jog dažnai bet koks specialusis 
planas yra rengiamas neatsižvelgiant į 
kitais teritorijų planavimo dokumen-
tais nustatytus apribojimus, todėl ap-
ribojimų tarpusavio derinimas sunkiai 
realizuojamas.

Pagrindinė specialiųjų planų inte-
gravimo problema yra ta, jog atskirai 
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parengti teritorijų planavimo doku-
mentai tampa kitų – bendrųjų ir (ar) 
detaliųjų planų rengimo sąlygomis. 
Nei bendraisiais, nei detaliaisiais pla-
nais negali apibrėžti paveldosaugos 
reikalavimų. Šie dokumentai yra ren-
giami atskirai, todėl darnios plėtros 
vieningo dokumento rengimas yra 
neįmanomas.

SPECIALIŲJŲ PLANŲ 
INTEGRALUMAS
Specialiojo planavimo dokumen-

tuose nustatyti paveldosaugos reikala-
vimai yra privalomi rengiant bendruo-
sius, specialiuosius ir detaliuosius 
teritorijų planavimo dokumentus.

Vienas iš pagrindinių darnią Lietu-
vos plėtrą apibrėžiančių dokumentų 
yra Bendrasis planas. Specialieji pla-
nai dėl pavėluoto jų organizavimo ir 
lėšų jų rengimui stygiaus atsilieka nuo 
bendrųjų planų Lietuvoje rengimo 
proceso, einančio prie pabaigos.

Galima nuspėti, jog pagrindiniai 
nekilnojamojo kultūros paveldo ap-
saugos postulatai neatsispindės pa-
rengtuose bendruose planuose. Šis 
esminis trūkumas pakenks darniam 
Lietuvos erdvinės plėtros vystymui. 
Vėl nebus deramai integruoti kultūros 
paveldo apsaugos aspektai, dėl ko nu-
kentės nemažai neapibrėžtai saugo-
mų nekilnojamųjų kultūros paveldo 

vertybių, nuskurs turizmo ir kitų su-
interesuotų struktūrų dirva.

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
Keisti Lietuvos Respublikos nekil- 

nojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymą (Žin., , Nr. - ), 
siekiant spartinti ir paprastinti aps-
kaitos procedūras, integraliai vyk-
dyti apsaugos planavimo darbus, 
skatinti ir plėtoti tvarkybos darbų 
kompensavimo mechanizmus.
Atsisakyti specialiųjų planų ren- 

gimo procedūros visais be išimties 
atvejais.
Skatinti bendrų visų sričių inte- 

gruotų sprendinių rengimą, atsisa-
kant segmentinio (separatistinio) 
planavimo.
Įsteigti arbitražinę instituciją, galin- 

čią kompetentingai spręsti ginčus, 
sukeltus vienos ar kitos interesų 
grupės noro nepagrįstai „perlenkti 
lazdą“ į savo siaurą žinybinę pusę, 
nesukeliant skriaudos paveldui.
Skatinti šios srities specialistų kva- 

lifikacijos kėlimą.
Skatinti įvairių įstatymų tarpusa- 

vio integralumą, revizuojant visus 
šią sritį kuruojančius įstatymus, 
siekiant sukurti vieningą nekonku-
rencinę įstatymų sistemą.
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nio amžiaus gyventojų dalis miestuo-
se buvo  proc. punkto mažesnė nei 
kaimuose.

Analizuojant darbo rinkos situaciją 
ir gyventojų vidinės migracijos kryp-
tis, itin ryški gyventojų migracijos 
tendencija iš provincijos į apskričių 
centrus, o ypač į didžiuosius Lietuvos 
miestus. Pastaruosius procesus lemia 
natūrali miestų trauka: tiek dėl verslo 
plėtros didėjanti darbo pasiūla, tiek 
mokymo įstaigos kaimo gyventojų 
pritraukia vis daugiau.

Itin suaktyvėjus tarptautinei mi-
gracijai, šalies ūkis jau kenčia nuo šio 
reiškinio padarinių. Per praėjusius 
septynerius metus Lietuvą paliko ,  
tūkstančių gyventojų. Intensyviausiai 
žmonės emigravo Lietuvai tik įstojus 
į Europos Sąjungą, t. y.  ir  
metais, – po daugiau nei  tūkst. per 
metus. Situacijos darbo rinkoje ne-
gerino daug mažesnis atvykstančiųjų 
skaičius – neigiamas tarptautinės mi-
gracijos saldo išliko ryškus.

Pernai iš Lietuvos išvyko   
miesto gyventojų, t. y. ,  proc. dau-
giau nei  m., tuo tarpu Lietuvos 
provinciją paliko  žmonių. Nors 
šis skaičius net  proc. viršija atitin-
kamą  metų dydį, tačiau iš san-
tykinių statistinių rodiklių akivaizdu, 
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Šaltinis: Statistikos departamentas

1 pav. GYVENTOJŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL AMŽIŲ IR GYVENAMĄ 

VIETOVĘ 2007 M. (ASMENIUI)

Dr. VADIMAS TITARENKO,
DnB NORD banko ekonominių tyrimų 
vadovas,

INDRĖ GENYTĖ,
DnB NORD banko ekonominių tyrimų 
padalinio vyriausioji analitikė

Vertinant iš makroekonominės per-
spektyvos, Lietuva, palyginti su kaimy-
nėmis, turi gerokai tolygiau išvystytą 
pramonės, prekybos ir urbanistikos 
židinių tinklą. Verslo ir gamybos cen-
trų plėtra koncentruojasi ne tik sos-
tinėje, bet ir kituose didžiuosiuose 
šalies miestuose: Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Mari-
jampolėje, Mažeikiuose ir t. t. Siekiant 

efektyvios miestų ekonomikos raidos 
ir verslo konkurencingumo didėjimo, 
pirmiausia turi būti suformuotos aiš-
kios miestų vystymosi ir planavimo 
gairės, lankstus biurokratinis apara-
tas, veiksminga institucinė sistema 
bei patogi miestų infrastruktūra.

DEMOGRAFINĖ SITUACIJA
IR DARBO RINKA
Lietuvos populiaciją vertinant gy-

venamosios vietovės pjūviu,  
metų duomenimis (  pav.), miestuo-
se gyveno du trečdaliai visų Lietuvos 
gyventojų. Beveik  proc. visų šalies 
darbingo amžiaus gyventojų taip pat 
buvo įsikūrę miestuose, na, o pensi-

MIESTŲ PLĖTROS VAIDMUO EKONOMIKOJE
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kad stipriausią smūgį emigracija ker-
ta Lietuvos miestams. Pažvelgus į 
emigravusiųjų skaičiaus, tenkančio 
tūkstančiui gyventojų, rodiklį (  pav.) 
matyti, kad šis santykis miestuose 
daugiau nei ,  karto viršijo atitinka-
mą kaimo indikatorių tiek , tiek 
ir  metais.

Vertinant darbo rinkos situaciją 
gyvenamosios vietos pjūviu, per pa-
skutinį dešimtmetį iš esmės pasikeitė 
nedarbo lygio dinamikos tendencijos: 
nemažai metų nedarbo lygis mieste 
gerokai viršijo atitinkamą kaimo ro-
diklį, tuo tarpu  metais nedarbas 
mieste ( ,  proc.) jau buvo mažesnis 
nei kaime (  proc.).  metais abie-
jų analizuojamų kategorijų nedar-
bo lygis nesiekė natūralaus nedarbo 
kartelės ir sudarė tik vos daugiau nei 

 proc. Tuo tarpu pastaruosius trejetą 
metų užimtumas mieste vidutiniškai 

,  proc. punkto viršijo atitinkamą 
kaimo indikatorių.

Daug sparčiau didėjo ir miesto vi-
dutinės mėnesinės disponuojamosios 
pajamos, tenkančios vienam namų 
ūkio nariui. Pernai šis rodiklis mieste 
ūgtelėjo trečdaliu, o kaime jo pokytis – 
nesiekė  proc. Vidutinės didžiausių 
šalies miestų vieno namų ūkio nario 
disponuojamos pajamos  metais 
pusantro karto viršijo atitinkamą kai-
mo rodiklį.
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3 pav. VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS PAGAL APSKRITIS (LT)

Šaltinis: Statistikos departamentas

Šaltinis: Statistikos departamentas

Labiau pažeidžiamą kaimo situaci-
ją iliustruoja ir vartojimo išlaidų indi-
katoriai. Pagal  metų duomenis, 
vartojimo išlaidos vienam namų ūkio 
nariui per mėnesį mieste buvo beveik 
pusantro karto didesnės nei kaime. 
Be to, statistinio kaimo gyventojo iš-
laidos vien maisto produktams pirkti 
per mėnesį sudarė apie  proc. visų 

išlaidų, tuo tarpu vidutinio miestiečio 
išlaidų struktūroje šios prekių gru-
pės lyginamasis svoris buvo  proc. 
punktų mažesnis.

Tokie namų ūkių biudžetų tyrimo 
rezultatai nestebina išanalizavus dar-
bo užmokesčio statistiką (  pav.). Nors 
sparčius atlyginimų augimo tempus 
demonstravo visos Lietuvos apskritys, 
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tačiau, vertinant didžiųjų miestų įta-
ką darbo užmokesčio vidurkiui šalyje, 
akivaizdi sostinės lyderystė.

Vienintelėje Vilniaus apskrityje vi-
dutinis darbo užmokestis viršija atitin-
kamą šalies vidurkį. Mažiausią atotrūkį 
nuo sostinės pernai demonstravo Klai-
pėdos ir Telšių (nenuostabu, nes būtent 
šiame regione yra įsikūrusi didžiausia 
šalies įmonė AB „Mažeikių nafta“) aps-
kritys, kiek smarkiau šio rodiklio at-
žvilgiu atsiliko Kauno apskritis.

Siekiant sustabdyti emigracijos ir 
ypač „protų nutekėjimo“ procesus, bū-
tina kompleksiškai plėtoti šalies urba-
nistinį tinklą. Tik sėkmingai išvysčius 
švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, 
transporto, energetikos infrastruktūrą, 
miestai taps konkurencingu traukos 
centru gyventojams bei bus paruošta 
palanki terpė darbo pasiūlą generuo-
jančių verslo subjektų klestėjimui.

EKONOMIKOS PLĖTRA 
IR KONKURENCINGUMAS
Pastaruosius keletą metų Lietu-

vos ūkis vystėsi ypač dinamiškai: tiek 
, tiek  metų BVP prieaugis 

buvo vienas didžiausių Europoje ir 
sudarė atitinkamai ,  ir ,  proc. 
Pagrindinis tokį ekonomikos spurtą 
lėmęs veiksnys – žemų palūkanų nor-
mų, didėjančio vidutinio darbo užmo-
kesčio bei gerų ūkio subjektų ateities 

1 lentelė. PRIDĖTINĖS VERTĖS STRUKTŪRA IR AUGIMAS 

PAGAL EKONOMINES VEIKLAS (PROC.)

 Struktūra Metinis pokytis

 2000 2007 2006 2007

Pridėtinė vertė, viso 100 100 7,7 8,8

Žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė 7,8 5,2 -10,7 13,4

Žuvininkystė 0,1 0,1 4,3 1,6

Kasyba ir karjerų eksploatavimas 0,7 0,5 -1,1 -0,8

Apdirbamoji gamyba 19,4 19,1 9,8 5,1

Elektros, dujų ir vandens tiekimas 3,8 3,7 0,1 2,0

Statyba 6,0 10,0 21,1 16,6

Didmeninė ir mažmeninė prekyba 16,5 17,2 6,7 11,5

Viešbučiai ir restoranai 1,5 1,3 6,8 -0,2

Transportas, sandėliavimas ir ryšiai 12,3 13,1 10,8 12,4

Finansinis tarpininkavimas 2,1 2,9 8,6 4,9

Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo 

veikla

10,3 11,8 8,7 10,3

Viešasis valdymas ir gynyba 6,1 4,8 5,2 3,6

Švietimas 6,4 4,6 4,6 2,6

Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 3,7 3,2 6,3 6,9

Kita komunalinė, socialinė ir asmeninė 

aptarnavimo veikla

3,3 2,4 5,0 5,2

Privačių namų ūkių veikla 0,1 0,1 -23,0 -10,5

vertinimų sukeltas Lietuvos vidaus 
paklausos augimas. Dėl to pastaruo-
sius keletą metų itin sėkmingai vys-
tėsi daugelis į vidaus rinką orientuotų 
ekonomikos segmentų (  lentelę). Ly-
ginant  ir  metų struktūrą, 
matyti, kad labiausiai (  proc. punk-
tais) ūgtelėjo statybos veiklos lygina-
masis svoris, taip pat didėjo prekybos, 
transporto sektorių bei su nekilnoja-
muoju turtu siejamos veiklos dalys. 

 metais minėti sektoriai sukūrė 

daugiau nei pusę visoje šalyje suku-
riamos pridėtinės vertės, o kartu su 
apdirbamąja pramone jų dalis net vir-
šijo du trečdalius. Tuo tarpu labiausiai 
susitraukė žemės ūkio, medžioklės ir 
miškininkystės sektorius.

Šie rezultatai nestebina – porą metų 
iš eilės statybos sektoriaus pridėtinės 
vertės padidėjimas nurungdavo liku-
siųjų veiklų atitinkamus rodiklius, 
pernai ši veikla viso ūkio augimo tem-
pą viršijo dvigubai (o  metais – 
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net beveik tris kartus). Išskirtiniu 
aktyvumu pasižymėjo ir transporto 
bei su nekilnojamuoju turtu siejamos 
veiklos – šie sektoriai paskutinius dve-
jus metus augo vidutiniškai po ,  ir 

,  proc. Ryškų pridėtinės vertės prie-
augį pademonstravo ir vidaus preky-
ba, pernai padidėjusi apie ,  proc.

Nepriklausomybę atkūrusi Lietuva 
paveldėjo tolygiai šalyje pasiskirsčiusių 
pramonės įmonių tinklą, kurį pereina-
muoju laikotarpiu iš planinės į rinkos 
ekonomiką sugebėjo ne tik adaptuoti 
naujoms sąlygoms, bet ir padaryti vie-
nu iš esminių ekonominio vystymosi 
bei užsienio prekybos variklių. Šios 
veiklos lyginamasis svoris bendroje 
pridėtinėje vertėje per paskutinius sep-
tynerius metus kito labai nedaug.

Tačiau pernai apdirbamosios ga-
mybos pridėtinės vertės augimas buvo 
beveik perpus lėtesnis nei  me-
tais. Didėjant įtampai darbo rinkoje ir 
stiprėjant tarptautinei konkurencijai, 
ši ekonominė veikla sulaukia vis nau-
jų išbandymų, kurie labai skausmingi 
(pvz., Kauno „Inkaras“, Panevėžio AB 
„Ekranas“ ar AB „Alytaus tekstilė“) 
miestų ekonominei ir socialinei gero-
vei. Būsimos nesėkmės žadamos ap-
rangos ir tekstilės pramonės šakai, taip 
pat ateinančiais metais turėtų lėtėti į 
vidaus rinką orientuotų ir su nekilno-
jamojo turto rinka koreliuojančių pra-

monės šakų ir veiklų plėtra (pvz., baldų 
gamyba, statybinių medžiagų gamyba, 
susiję transporto segmentai ir pan.).

Nykstant, o kai kurių šakų atve-
ju – atgyvenus pramonės infrastruk-
tūriniam paveldui, šalies ūkį derėtų 
perorientuoti naujomis technologi-
jomis ir užsienio investicijomis grįsta 
linkme. Tačiau Lietuvos pasiekimai 
pritraukiant tiesiogines užsienio in-
vesticijas (toliau – TUI) į akcinį kapi-
talą pastaruosius keletą metų atrodė 
itin skurdžiai. Situacijos negelbėjo 
ir ilgai laukta investicijų skatinimo 
programa, kurios priėmimas smarkiai 
pavėlavo ir dėl to nedavė didesnės nau-
dos. Vertinant regioniniu pjūviu,  
metų pradžioje daugiau nei pusė, t. y. 

 proc., sukauptų TUI atiteko Vil-
niaus miesto savivaldybei. Likusiems 
miestams nubyrėjo iki  proc. visų 
TUI, išskyrus Mažeikius, į kuriuos 
investicijas pritraukė sandoriai, susiję 
su AB „Mažeikių nafta“ nuosavybės 
pokyčiais.

Vertinant šiuos ūkio rezultatus per 
urbanistikos vystymosi prizmę, aki-
vaizdu, kad pastaruosius porą metų 
aktyviausi ekonomikos sektoriai kon-
centravosi šalies miestuose, o perife-
rijoje plėtojamoms veikloms sekėsi 
ne taip sklandžiai, nors dėmesio iš 
valdžios institucijų buvo susilaukta 
gerokai daugiau. Tačiau analizuojant 

Lietuvos ateities ekonomines pers-
pektyvas, stebimos vis ryškesnės ten-
dencijos, žadančios daug nuosaikes-
nį ūkio augimą. Tad, jei iki šiol šalies 
verslui sekėsi plėstis ir klestėti be pa-
galbos iš šalies (o tam tikrais atvejais 
net stabdomam įvairių biurokratinių 
trukdžių), tai nuo dabar, išsekus vidi-
niams plėtros resursams, bus vis su-
dėtingiau palaikyti konkurencingumą 
tarptautinėje terpėje.

Pasaulio ir net kaimyninių šalių 
patirtis rodo, kad būtent į miestus, pa-
sižyminčius darnia urbanistine plėtra 
(t. y. patogiai apspręsta susisiekimo 
infrastruktūra, efektyviai paskirstytu 
švietimo ir sveikatos apsaugos įstaigų 
tinklu, optimaliu energetiniu potencia-
lu ir t. t.) krypsta didžiausi tiesioginių 
užsienio investicijų srautai.

Siekiant tolygesnės apskričių centrų 
plėtros, turi būti pasirūpinta jų pagrin-
dinių įmonių sėkmingu augimu bei 
užtikrintas gamybos ir mokslo insti-
tucijų bendradarbiavimas, ruošiant ir 
absorbuojant orientuotai kvalifikuotą 
darbo jėgą.

Šių tikslų realizavimas tiesiogiai 
priklausys nuo visų atsakingų val-
džios institucijų veiklos efektyvumo, 
tarpinstitucinių sprendimų priėmi-
mo ir įgyvendinimo koordinavimo bei 
operatyvumo.
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REGULIAVIMO POKYČIŲ SVARBA EKONOMINĖMS PASKATOMS 
NAUDOTI ŽEMĘ PRIVATIEMS IR VISUOMENĖS POREIKIAMS

GIEDRIUS KADZIAUSKAS,
Lietuvos laisvosios rinkos instituto 
vyresnysis ekspertas

Teritorijų planavimo sistema negali ir 
neturi numatyti visų teritorijos naudo-
jimo parametrų, o privatiems sprendi-
mams paliekamas spektras turi didėti. 
Nuo spektro pločio tiesiogiai priklau-
so savininkų galimybės naudoti terito-
rijas pirminiams savo ar kitų žmonių 
poreikiams. Vertė ekonomikoje, vadi-
nasi, žmonių gyvenime, nėra duotybė 
ir iš anksto nulemta objektyvių kri-
terijų ir nekintanti. Teritorijai būtina 
kaitos galimybė tam, kad žemės vertė 
augtų, kad būtų tenkinami vis nauji ir 
kintantys žmonių poreikiai, turi būti 
išlaikyta decentralizuoto, konkuruo-
jančio, ieškančio naujų panaudojimo 
formų pokyčio galimybė.

Pokyčiai teritorijų planavimo siste-
moje vertintini, pagal tai, kiek jie iš-
plečia privačių sprendimų erdvę. Kuo 
labiau ji padidėja, tuo daugiau prie-
laidų efektyviam teritorijos panaudo-
jimui ir ekonominiam augimui. Ypač 
teigiamai vertintini siūlymai daugiau 
naudoti daugiafunkcinio žemės nau-
dojimo režimą bendruosiuose pla-

nuose bei siūlymai atsisakyti tikslinė 
žemės naudojimo būdų ir pobūdžių 
sąrašų. Taip planuotojas, viena ver-
tus, nusimeta naštą sugalvoti, kam 
panaudoti konkrečią teritoriją, kita 
vertus, suteikia galimybę savininkams 
priimti vartotojams reikalingiausius 
sprendimus. Alternatyva centriniam 
planavimui yra ne pavienių sprendi-
mų chaosas, o priešingai – sudėtingais 
tarpusavio priklausomybę teigiančiais 
ryšiais susijęs sprendimų tinklas. Sa-
vininkiškumas ir vertės visuomeninei 
paieška yra nukreipta ne į izoliaciją 
ir autarkiją ar greitą nustekenimą, o į 
prisiderinimą prie vartotojų, t. y. ben-
drų gyventojų poreikių.

Savininkas ir naudotojas stengia-
si numatyti ne šiandienos, o ateities 
poreikius. Bet kokia investicija, bet 
koks verslas vėluoja, jeigu orientuo-
jasi į šiandienos vartotojų preferen-
cijas. Laimi tas, kuris sugeba pradėti 
šiandien, tam, kad ateityje mažiausio-
mis sąnaudomis pateiktų vartotojui. 
Įprasta privačius savininkus kaltinti 
perspektyvos neturėjimu ir vadovavi-
musi šia diena, tada valstybins centri-
nis planuotojas prisiima misiją atspėti, 
kas bus svarbu ir pageidaujama ateities 

žmonių. Tačiau savanaudiškas versli-
ninko noras uždirbti pelną ir skatina 
jį ateities vartotojų poreikius nuspėti 
kuo tiksliau, valstybė tokios motyva-
cijos neturi, ji nebijo pralošti, ji prana-
šauja tik iš geros valios.

Tik todėl šiandieniniai tvirtinimai, 
jog privalome nuspėti ir atsižvelgti į 
tai, ko norės žmonės po kelių ar kelio-
likos šimtmečių, atrodo neįtikinantys. 
Planavimas visada susijęs su ateities 
numatymu, tam tikru netikrumo 
laipsniu ir klaidos galimybe. Bendro-
jo plano klaidos galimybė numatant 
tokias teritorijų naudojimo kryptis, 
nepatrauklias ateities gyventojams ir 
investuotojams reikš ne tik neefekty-
viai švaistomus resursus, gyventojų ir 
investuotojų bandymus įsikurti, ten, 
kur neleidžiama, bet ir sunkumus 
administruojant.

Centralizuotai sprendžiant terito-
rijų naudojimo skyrimo klausimus 
priimančiajam sprendimą kyla tokios 
pačios problemos, kaip ir bet kokiai 
kitai planinės ekonomikos šakai. Pir-
miausia būtina surinkti informaciją 
geriausiam sprendimui priimti. Pri-
imdamas sprendimus dėl konkrečios 
teritorijos naudojimo sąlygų, subjek-
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tas turi įvertinti esamus ir būsimus 
poreikius, išteklius ir jų panaudojimo 
galimybes. Informacija, reikalinga so-
cialinei ir ekonominei plėtrai, yra iš-
sklaidyta – tiek formos, tiek subjektų, 
turinčių informaciją, tiek jos subjek-
tyvumo ar objektyvumo atžvilgiais. 
Įsivaizdavimas, kad yra įmanomas 
visiškai išsamus susijusios objekty-
vios, o ne subjektyviai vertinamos 
informacijos komplektas, naudotinas 
sprendimui priimti, nėra įmanomas 
nei planuojant privačiam, nei valsty-
biniam planuotojui.

Darnios plėtros koncepcija ak-
centuoja interesų tarp skirtingų vi-
suomenės grupių esamajame laike 
ir šiandienos bei ateities gyventojų 
suderinimą. Ekonomikos mokslas šį 
tikslą suderinti įvardija kaip neigiamų 
išorės kaštų internalizavimą – vieno 
rinkos veikėjo neigiamos įtakos tre-
tiesiems asmenims mažinimas per-
keliant žalos sąnaudas tam veikėjui. 
Tokiu principu remiantis visi veikėjai 
stengsis būti atsakingi už savo veiks-
mus ir sąmoningai prisiims visą at-
sakomybę. Šis tikslas įgyvendinamas 
aplinkosaugoje per principą „teršėjas 
moka“. Miestų plėtroje svarbu, kad 
darni plėtra irgi remtųsi maksimalaus 
kaštų internalizavimo principu. Nes 
tokie sprendimai yra tvarūs ilgalaikėje 
perspektyvoje.

Vienas iš Lietuvos darnios plėtros 
strategijoje įtvirtintų tikslų yra tinka-
mas ir prieinamas būstas, o pagrindine 
jo patenkinimo priemone pasirenka-
mas socialinio būsto fondo didinimas. 
Tačiau socialinio būsto plėtra nėra 
darni:

finansiškai, nes jo sukūrimo ir išlai- 

kymo sąnaudos yra perkeliamos ant 
trečiųjų asmenų (mokesčių mokė-
tojų) pečių;
ekonomiškai, nes suardo konku- 

renciją žemiausiame nuomojamo ar 
parduodamo būsto segmente, kuris 
duoda pajamas nedideles pajamas 
turintiems žmonėms.
Todėl vargu, ar socialinio būsto plė-

tra gali būti darnios plėtros priemonė.
Darnos tarp atskirų visuome-

nės grupių principas, taip pat labai 
svarbus infrastruktūros plėtrai ir jos 
finansavimui. Darnios plėtros reika-
lavimas – priimti visas savo veiklos 
sąnaudas – taikytinas ir gyventojų 
naudojamai infrastruktūrai. Todėl 
nuosekliai jo laikantis reikia taip or-
ganizuoti infrastruktūros plėtrą, kad 
paslaugų vartotojai patys susimokėtų 
už gaunamas paslaugas. Tokie spren-
dimai būtų optimalūs tiek patiems 
gyventojams, nes jie pasirinktų, ko-
kias socialinės ar inžinierinės infras-
truktūros paslaugas, jie nori gauti, 
tiek mokesčių mokėtojams, kurie 

nebūtų įpareigoti sumokėti už inf-
rastruktūrą, kuri yra tiekiama kitiems 
gyventojams.

Individualizuojamai infrastruktūrai 
(daliai kelių, energetinių produktų, 
vandens transportavimo, socialinėms 
paslaugoms) atsisakyti viešo tokių pas-
laugų finansavimo ir taikyti principą 
„vartotojas moka“. Tokiam principui 
įgyvendinti neužtenka vien teritorijų 
planavimo sistemos pokyčių, o būti-
na privatizuoti ir dereguliuoti infras-
truktūros sistemas arba įsileisti rinkos 
mechanizmus į infrastruktūros finan-
savimą, pavyzdžiui, krepšelio principą. 
Privačiai turi būti finansuojami nauji 
viešieji keliai, tomis kryptimis, kurio-
mis savivaldybė nėra suplanavusi mies-
to plėtros, kelių atkarpos tenkinančios 
išimtinai privačiuosius interesus (pvz., 
privažiavimas nuo viešojo kelio iki gy-
venamųjų namų rajono) ir keliai ar kiti 
susisiekimo infrastruktūros objektai 
tiesiogiai susiję su statomais objektu. 
Privačios socialinės infrastruktūros 
plėtrą pagyvintų sumažinti teisiniai 
apribojimai steigtis socialinės infras-
truktūros objektams – mokykloms, vai-
kų darželiams, vaistinėms. Plečiantis 
privačiai socialinei infrastruktūrai su-
mažėtų našta savivaldybėms pačioms 
steigti ir valdyti naujus objektus.

Visuomenės įtraukimas į teritorijų 
planavimo procesą svarbus priimant 
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viešus sprendimus dėl teritorijų pa-
naudojimo, tačiau visuomenės įtrau-
kimas negali atstoti nei demokratiškai 
ir teisėtai sprendimus priimančių val-
džios institucijų, nei privačių savinin-
kų sprendimų. Visuomenei svarbus 
realus, o ne formalus informavimas 
apie teritorijų planavimą. Praktikoje 
teisės aktų numatytas informavimas 
nėra efektyvus net ir atliktas pagal 
procedūras ne visada suteikia infor-
macijos visuomenei. Pirmiausia todėl, 
kad informacija pateikiama sausai ir 
formaliai nurodant sklypų numerius 
ir apytikslę dislokaciją, o gyventojai 
paprastai sklypų numerių nežino.

Mažai informatyvios daugumai 
visuomenės yra ir skelbimų formu-
luotės; pvz., „nekeisti tikslinės žemės 
naudojimo paskirties, bet keisti nau-
dojimo režimą“. Tikriausiai reikėtų 
atsisakyti iliuzijos, kad informacija 
turėtų būti prieinama kiekvienam vi-
suomenės nariui, o planavimo orga-
nizatorius turi pateikti ją kiekvienam 
suprantamai. Svarstytina, ar nereikė-
tų atsisakyti formalaus įpareigojimo 
skelbti spaudoje, kurį organizatoriai 
nori apeiti. Vietoje to tikslinga būtų 
skelbti apie planavimo pradžią, orga-

nizatorių ar planavimo tikslus viešame 
registre, sudarius technines galimybes 
apie rengiamus detaliuosius planus 
informaciją gauti elektroniniu paštu. 
Pavyzdžiui, sudaryti galimybę užsi-
registravusiems gyventojams gauti 
informaciją apie pradedamus rengti 
planus tose teritorijose, rajonuose, ga-
tvėse ar sklypuose, kuriuos jie nurody-
tų užsiregistruodami. Taip pat reikėtų 
pastebėti, kad viešai paskelbtą infor-
maciją konkretiems žmonėms apie 
galimą poveikį ir detalųjį planavimą 
gali pranešti bendruomenės, NVO ar 
tokią paslaugą teikiančios įmonės.

Atskiras teritorijų planavimo siste-
mos reformos tikslas yra jos supapras-
tinamas. Dėl painios atskirų planavimo 
dokumentų hierarchijos, skirtingų 
institucijų interesų ir įstatymais su-
teiktų galių rengti ir tvirtinti planavi-
mo dokumentus, pati sistema patenka 
į sudėtingumo aklavietę. Todėl neį-
gyvendinama valstybės politika, pro-
fesionalių urbanistų, antropologų ar 
ekologų nuomonė apie plėtrą negirdi-
ma, tvyro palanki terpė priimti atskirų 
interesų grupių pageidaujamus spren-
dinius, o paprastiems savininkams, 
dalyvaujantiems teritorijų planavimo 

procese, reikia pereiti sudėtingas, ko-
rupcijai palankias procedūras. Siste-
mos supaprastinamas turėtų esminę 
naudą korupcijos prevencijai.

Todėl ypač teigiamai vertintini siū-
lymai atsisakyti specializuotų planų 
bei praplėsti atvejus, kuomet nerei-
kalinga rengti detalųjį planą. Tiesa, 
neteisinga būtų atsisakyti detaliojo 
planavimo vien tik jo užduotis perke-
liant į bendrojo planavimo arba rajono 
plėtros koncepcijos kūrimo stadiją, nes 
taip būtų laimima tik dėl galima pro-
cedūros sutrumpėjimo. Tačiau šiuo 
reformos žingsniu nebūtų sukuriama 
pridėtinė vertė savininkui atveriant ga-
limybę daugiau nuspręsti jam pačiam.

Dalies šiandienos problemų prie-
žastis yra ne planavimo trūkumas, o 
perteklius. Neginčijant, jog valsty-
binių resursų, dalies infrastruktūros 
plėtros planavimas yra pagrįstas ir 
reikalingas, svarbu priimti, kad pla-
navimas turi savo ribas ir privalo kaž-
kur baigtis, kur prasideda išimtiniai 
savininkų sprendimai. Todėl siūlomų 
reformų teigiama įtaka ekonomikai 
tiesiogiai priklausys nuo sistemos su-
paprastinamo ir savininkų sprendimų 
erdvės praplėtimo.
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LIETUVOS TERITORIJŲ PLANAVIMO TOBULINIMO KRITINIAI 
ASPEKTAI
Prof. habil. dr. 
PAULIUS KAVALIAUSKAS,
VU Geografijos ir kraštotvarkos 
katedros vedėjas

Krašto tvarkymo ir jį formuojančio te-
ritorijų planavimo būklę iš esmės lemia 
ne nieko neįpareigojančios, aptakios 
įvairių pavadinimų politikos, strategi-
jos, principai ar kryptys, nors ir kokios 
jos teisingos bebūtų, o šie veiksniai:

planavimą reglamentuojančių teisės  

aktų (įstatymų-taisyklių-normų) sis-
temos kokybė;
teritorijų planavimo sistemos insti- 

tucinis koordinavimas;
metodologinės painiavos ir žinybi- 

nių ar profesinių ambicijų įveikimas 
bei reikiamos kvalifikacijos teritori-
jų planavimo specialistų rengimas.
Bene svarbiausiu pirminiu fakto-

riumi, siekiant išbristi iš dabartinio 
teritorijų planavimą gramzdinančio 
liūno, reikia laikyti jo teisinę refor-
mą. Ją vykdant tikslinga būtų taikyti 
tokias teisinę bazę optimizuojančias 
nuostatas:

pakeisti dabartines, biurokratiniu 
procedūriniu kultu ir profesinės kom-
petencijos stoka persunktas komplek-
sinio (bendrojo) teritorijų planavimo 

dokumentų rengimo taisykles, paren-
giant naujas jų redakcijas;

nustatyti aiškią teritorijų planavi- 

mo ir teritorinio strateginio plana-
vimo organizacinę bei tikslinę su-
bordinaciją ir parengti teritorinio 
(regionų, savivaldybių ir miestų) 
strateginio planavimo įstatymą;
įstatymų lygmeniu teritorijų pla- 

navimą reglamentuoti dviem – Te-
ritorijų planavimo (iš esmės per-
tvarkant dabartinį) ir Teritorijų 
planavimo įgyvendinimo (paren-
giant naują) – įstatymais;
nustatyti griežtą bendrojo (tiksliau  

reikėtų vadinti – kompleksinio) te-
ritorijų planavimo ir jo dokumentų 
prioritetą kitų planų (specialiųjų, 
detaliųjų) atžvilgiu, grąžinant jiems 

 m. buvusios Statybos ir ur-
banistikos ministerijos biurokratų 
nepagrįstai atimtus „generalinių“ 
dokumentų vardus, semantiškai 
vienareikšmiškai koduojančius šių 
planavimo dokumentų viršenybę;
griežtai atskirti principinius (koky- 

binius) teritorijų planavimo lygme-
nis – šalies-regionų ir rajonų-miestų. 
Atitinkamai kompleksinio (bendro-
jo) šių rangų teritorijų planavimo 
dokumentus įvardijant generalinė-

mis planavimo schemomis ir genera-
liniais planais, metodologiškai (or-
ganizaciniu, tiksliniu, teminiu ir 
struktūriniu požiūriais) diferenci-
juoti generalinių planavimo schemų 
ir generalinių planų rengimą;
metodologiškai diferencijuoti kon- 

centruotos urbanizacijos teritorijų 
(metropolijų, miestų ir miestelių) 
arba urbanistinį planavimą ir vy-
raujančios bioprodukcinės žemė-
naudos regionų-rajonų planavimą;
panaikinti dabartinį koncepcijos  

(bendrųjų sprendinių) ir sprendi-
nių konkretizavimo (specialiųjų 
sprendinių) stadijų dirbtinį atplėši-
mą ir koncepcijos sprendinių „pra-
danginimą“ tvirtinant planus, taip 
pat skirtingą šių sprendinių galio-
jimo laiką;
panaikinti dabartinį beprasmį SPAV  

rengimą kompleksinio (bendrojo) 
planavimo dokumentams turin-
tiems privalomą savo sprendinių 
pasekmių įvairiapusį (socialinį, eko-
nominį, ekologinį) vertinimą;
įtvirtinti savivaldybės generalinį pla- 

ną kaip atraminį (master plan) te-
ritorijų planavimo dokumentą, tei-
kiantį esminius žemės naudojimo ir 
apsaugos sprendinius;
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optimizuoti ir supaprastinti visuo- 

menės informavimo tvarką, ren-
giant kompleksinius (bendruosius) 
planus, aiškiai diferencijuojant ją 
pagal planavimo lygmenis;
panaikinti įvairaus lygio svarsty- 

muose dalyvaujančių visuomeninių 
organizacijų bei piliečių „diktatūrą“, 
vedančią prie planuotojų pavertimo 
savotiška planavimo techninį išpil-
dymą bei aptarnavimą atliekančia ir 
politikų, valdžios ar garsiai šaukian-
čiųjų norus tenkinančia institucija. 
(Tokia praktika iš esmės naikina te-
ritorijų planuotojo profesiją).
Antra vertus, bet kokia, net ir es-

minė, reforma neturi peržengti sveiko 
proto ribų. Pagal šiuo metu reiškiamas 
nuostatas tokiais pavojais laikyčiau 
tris radikalaus pobūdžio ketinimus:

. Deklaruojamą teritorijų planų 
vienkartiškumo arba jų amžinumo 
koncepciją, nes tai neišvengiamai ves 
į erdvinę stagnaciją, vienos kartos 
valios primetimą kitoms kartoms, o 
vadinamosios fragmentinės (nema-
tant visumos) korektūros, paprastai, 
būna ypač palankios tik privatiems 
bei grupiniams interesams. Ši nuos-
tata trukdys būtiniems periodiniams 
(galima diskutuoti tik dėl laiko) at-
sinaujinimams, kels problemų naujų 
planavimo technologijų atsiradimo 
atvejais.

. Vis intensyviau propaguojamą 
faktinį specialiųjų planų kaip katego-
rijos likvidavimą, paverčiant juos tik 
vidiniais institucijų ar žinybų planais. 
Įtvirtinant kompleksinio planavimo 
prioritetą nevertėtų pamiršti, kad 
specialieji planai savo sektoriuose gali 
sėkmingai konkretizuoti daugelį ge-
neralinių schemų ir planų sprendinių 
ir išlikti pilnaverte sudėtine visos teri-
torijų raidą reglamentuojančios siste-
mos dalimi.

. Toliau propaguojant polifunkcinį 
žemės plotų naudojimą (kuris nedrau-
džiamas ir yra dabartiniuose apskričių 
bei savivaldybių planuose, nes tai tik 
rengėjų kompetencijos ir intencijos 
reikalas), nereikia pradanginti funkci-
nių prioritetų sąvokos. Kitaip polifunk-
cinis zonavimas gali virsti tenkinančių 
ne visuomenės, o tik grupinius ar pri-
vačius interesus. Būtina ne atsisakyti 
funkcinių prioritetų zonavimo, o iš es-
mės pertvarkyti ir pakeisti dabartinę 
logiškai supainiotą ir biurokratiškai 
įtvirtintą sklypinę tikslinių paskirčių, 
naudojimo būdų ir pobūdžių klasifi-
kaciją bei jos taikymą kompleksinio 
planavimo dokumentuose.

Bene sudėtingiausios ir žinybiniu 
požiūriu kontraversiškiausios būtų 
teritorijų planavimo sistemos institu-
cinio koordinavimo sprendimo paieš-
kos. Manyčiau, kad vargu ar optimaliu 

ir realiu sprendimu šioje srityje būtų ne 
formavimas naujų gerokai mistifikuo-
tų Teritorijų planavimo organizavimo 
ir valdymo struktūrų, galimai veik-
siančių greta Aplinkos ministerijos, 
apskričių bei savivaldybių administra-
cijų ir jas didžia dalimi bandysiančių 
pakeisti. Geriau būtų apsiriboti Aplin-
kos ministerijos struktūros reforma, 
kuri pristatoma Vyriausybės darbo 
grupės pasiūlymuose, ir Kraštotvarkos 
(Teritorijų planavimo) mokslinio-pro-
jektinio instituto su filialais formavi-
mu, savotišku kažkada buvusių MSPI 
ir RŽPI, tik platesniame, integruotame 
kontekste, regeneravimu.

Kalbant apie metodologinę painia-
vą ir žinybines ar profesines ambicijas, 
tenka dar ir dar kartą sakyti, – baikime 
painioti teritorijų planavimo ir urba-
nistikos sąvokas. Juk niekas nekves-
tionuoja, kad urbanistika apibrėžiama 
kaip miestų planavimas, taigi tai yra tik 
sudėtinė teritorijų planavimo (miestas 
taip pat teritorija, o ne kažkas už jos) 
dalis, viena jo krypčių, jų sulyginimas 
yra logiškai nekorektiškas ir slepia tik 
tam tikros specialistų grupės nepa-
grįstus interesus. Dažnai proteguoja-
mas vyriausiojo urbanisto pareigybės 
poreikis, tačiau kodėl tik jo, juk ir kitų 
planavimo šakų atstovai turi tokią pat 
teisę reikalauti savo vyriausiojo speci-
alisto. Tad ar ne geriau būtų „neužsi-
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žinybinti” ir kalbėti apie vyriausiojo 
planuotojo (arba teritorijų planuotojo, 
kraštotvarkininko) pareigybę.

Analogiškai reikėtų nebepainio-
ti tiek urbanistikos ir architektūros 
sąvokų, tiek ir urbanisto, ir architek-
to profesijų (tą aiškiai skyrė ir mūsų 
urbanistikos patriarchas prof. K. Še-
šelgis). Urbanistai turėtų būti ren-
giami ne tiek architektūrinio, o netgi 
daugiau geografinio, inžinerinio bei 
ekonominio išsilavinimo pagrindu (tą 
aiškiai pademonstravo ir dr. E. Staniū-
no pranešimas Pirmajame Urbanisti-
niame forume).

Sprendžiant teritorijų planavimo 
specialistų rengimo (mokslo ir studijų) 
problemą negalima ignoruoti to, kad 
dabartiniuose tiek Mokslų, tiek ir Stu-
dijų sričių klasifikatoriuose įtvirtinta 
kraštotvarkos kryptis, net keturiuose 
universitetuose turime šiai krypčiai 
atstovaujančias katedras ar institutus: 
KTU – Architektūros ir kraštotvarkos 
katedrą ir jam priklausančio Archi-
tektūros ir statybos institute – Krašto-
tvarkos sektorių, VU – Geografijos ir 
kraštotvarkos katedrą ir KU – Rekre-
acinės architektūros ir kraštotvarkos 
katedrą, LŽŪU – Agrokraštotvarkos 
institutą.

Privalu suformuoti aiškias ir lo-
giškas nuostatas kraštotvarkos, kuri 
mokslų ir studijų sistemoje pagal LR 

teritorijų planavimo įstatymo teikia-
mą sampratą atstovauja visam terito-
rijų planavimui, bei urbanistikos (šio 
planavimo dalies) santykio atžvilgiu. 
Tuo labiau, kad tai darniai koreliuoja 
su teikiama Kraštotvarkos ministeri-
jos formavimo idėja.

Suprantant dabartinės mokslų ir 
studijų klasifikatorių netobulumą, 
tikslinga būtų siūlyti tik dalinius bū-
tinuosius patvarkymus, t. y. evoliucinį 
kelią, kurio realizavimas, deja, biuro-
kratizuotos Lietuvos Mokslo Tarybos 
diktatūroje taip pat sunkiai realizuo-
jamas. Manyčiau, kad urbanistikos 
(miestų planavimo) reanimaciją tiks-
lingiau būtų teikti bendrame kraš-
totvarkos mokslo ir studijų krypties 
optimizavimo bei detalizavimo kon-
tekste. Tai:

humanitarinių mokslų srityje įtei- 

sinti urbanistikos mokslo ( H) bei 
studijų ( H ) kryptį, atspindinčią 
urbanistų architektų poreikį;
socialinių mokslų srityje įteisin- 

ti kraštotvarkos mokslo ( S arba 
S) ir studijų ( S ) kryptį, at-

spindinčią integruoto teritorijų 
planavimo specialistų poreikį, o 
jos sudėtyje urbanistikos mokslo 
šaką, taip pat atsisakant Sociologi-
jos ( S) sudėtyje buvusios šakos 
Miesto ir krašto planavimo (S );
technologijos mokslų srityje esan- 

čią Aplinkos inžinerijos ir kraš-
totvarkos mokslinę kryptį ( T) 
bei Aplinkos inžinerijos ( T ) 
bei Kraštotvarkos ( T ) studijų 
kryptis, atspindinčias inžinerinio 
parengimo teritorijų planavimo 
specialistų poreikį, transformuoti į 
Inžinerinės kraštotvarkos ( T bei 

T ) kryptį, išskiriant joje inžine-
rinės urbanistikos mokslo ir studijų 
šakas.
Manyčiau, kad pasiūlyta teritorijų 

planavimo specialistų, taip pat ir urba-
nistų, skirstymo bei rengimo sistema 
būtų labiau kompleksinė, įvertinanti 
visus šiuo metu besiklostančius šioje 
srityje interesus ir nehipertrofuojanti 
vienos specialistų grupės interesų.
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LINAS NAUJOKAITIS,
UAB „Urbanistika“ direktoriaus 
pavaduotojas-vyriausiasis architektas,
VGTU Architektūros fakulteto docentas

Teritorinis planavimas turi didžiu-
lę reikšmę ir įtaką darniai valstybės 
plėtrai. Teritorijų planavimo sistemos 
sukūrimas ir įgyvendinimas turėtų 
būti kiekvienos modernios valstybės 
pamatas.

Ar Lietuva, kaip nepriklausoma 
valstybė, žino ar jai reikia teritorinio 
planavimo sistemos, ar geriau pasi-
duoti rinkos ekonomikos diktatui 
laukti kas ir kaip išeis?.. Net Jungtinių 
Amerikos Valstijų teritorijų planavi-
mo specialistai bando sukti visuome-
nę link europinių planavimo principų, 
kurie šalia rinkos ekonomikos me-
chanizmų įveda į teritorinį planavimą 
socialinius aspektus, aplinką tausojan-
čius ir paveldą saugančius apribojimus 
bei darnios plėtros principus. Darnus 
planavimas gali išgelbėti nuo nevar-
žomos rinkos ekonomikos keliamų 
problemų. Teritorijų planavimas, – tai 
dar vienas galingas įrankis valstybės 
politikoje, kuris gali būti panaudotas 
teisingai ir racionaliai arba, nemokšiš-
kai naudojant, veikti destruktyviai ir 
griaunančiai.

TERITORINIO PLANAVIMO SISTEMOS KŪRIMO REALIJOS

Lietuvos situacija yra unikali. Ji, tik 
išėjusi iš sovietinės planavimo siste-
mos erdvės, ėmė kurti savo teritorijų 
planavimo sistemą. Lietuva, kurda-
ma šią sistemą, bandė remtis pačiais 
geriausiais pasaulio pavyzdžiais ir 
praktika. Tačiau, kad ir patys geriau-
si, pavyzdžiai negali būti perkelti me-
chaniškai, nes sąlygos, kuriose vyksta 
procesai kinta ir laike, ir erdvėje. Ką 
mes šiandien, praėjus beveik dviems 
dešimtmečiams po Nepriklausomybės 
atkūrimo, turime?

Lietuva ryžtingai sugriovė sovietinę 
planavimo sistemą. Mes deklaruojame 
teritorinio planavimo perimamumą, 
tęstinumą, tačiau ankstesnis darbas 
buvo kaip ir nutrintas. Labai gerai, 
kad teritorinio planavimo tęstinumą 
palaikė ir tebepalaiko mūsų tradiciš-
kai stiprūs teritorijų planavimo speci-
alistai. Po MSPI likvidavimo vis dėlto 
išliko planuotojų komanda „Urbanis-
tikos“ bendrovėje. Suprantama, tokį 
ryžtą skatino visiškai pasikeitusios ša-
lies teisinės, ekonominės ir socialinės 
sąlygos.

Aš prisimenu savo vaikystės vasa-
ras senelių vienkiemyje (Mūsų „ko-
lionijoje“) ir didelį bei gražų senelių 
namą su „smetonišku“ skardiniu sto-

gu, kuris iš tolo žvilgėjo prieš saulę 
plačiose Augmėnų, vidurio Lietuvos, 
lygumose. Mes, „rūpestingi“ anūkai, 
seneliams išvažiavus į miestą apsi-
pirkti, sumąstėme padaryti siurprizą ir 
gerą darbą: pastatyti jiems naują, dar 
gražesnį namą… Penkiamečių anūkų 
logika buvo paprasta: norint pastaty-
ti naują, aišku, pirma reikia nugriauti 
seną,.. o kad nugriauti seną, reikia iš 
pradžių išdaužyti langus…

Panašią logiką galima įžvelgti ir 
mūsų Teritorijų planavimo evoliuci-
nėje istorijoje. Šiandien mes turime 
sugriautą seną sovietinės Lietuvos ur-
banistikos namą, kuris, žinoma, buvo 
pastatytas ant svetimų imperinių pa-
matų, ir pradėta ręsti naują Nepriklau-
somos Lietuvos namą (rūmą), kuris vis 
dar be stogo.

Lietuviškos planavimo sistemos 
dokumentų kūrimas iš esmės prasidė-
jo  metais, kai buvo patvirtintas 
Lietuvos Respublikos bendrasis pla-
nas (rengėjas UAB „Urbanistika“). Iki 
tol buvo patvirtinti kai kurių Lietuvos 
miestų bendrieji planai, jie nebuvo ir 
negalėjo būti planavimo sistemos da-
lis, jie buvo atskiri dokumentai, ats-
kirai teritorijai. Teisinė bazė pradėta 
kurti anksčiau.  m. gruodžio  d. 



89Darbo grupės narių, ekspertų siūlymai, vertinimai, svarstymai

patvirtintas Teritorijų planavimo įsta-
tymas. Tačiau įstatyminė bazė nega-
lėjo gyvuoti ir tobulėti be praktikos, 
ekonominis nuosmukis nesukūrė 
prielaidų teritorinei plėtrai.

Kas padaryta iki šios dienos?
Per pastaruosius kelis metus atlikta:
patvirtintas Lietuvos bendrasis pla- 

nas;
parengti  apskričių bendrieji pla- 

nai, kurie šiuo metu baigiami de-
rinti ir laukia tvirtinimo;
parengti didžiųjų miestų bendrieji  

planai;
parengti daugumos rajonų savival- 

dybių teritorijų ir rajonų centrų.

Čia galima braukti brūkšnį.
Ar tai jau galime vadinti teritorijų 

planavimo sistema? Dar ne.

Kas turi būti padaryta, 
kad planavimo sistema 
veiktų kaip sistema?
Pirma. Teritorijų planavimo doku-

mentai turi būti baigti rengti ir jie turi 
apimti visą Lietuvos teritoriją. Šiandien 
rajono savivaldybių teritorijų bendrie-
ji planai, parengti M :  , negali 
veikti, kaip dokumentai, leidžiantys 
valdyti ir realizuoti plėtros procesus. 
Jie gali būti, – kaip dokumentai, kaip 
išeities duomenys žemesnio lygmens 

teritorijų planavimo dokumentams 
rengti. Pasižiūrėkime kas nutinka 
patvirtinus, pavyzdžiui, savivaldy-
bės teritorijos bendrąjį planą. Taip, 
savivaldybė apibrėžė savo teritorijos 
naudojimo, saugojimo bei tvarkymo 
principus, nustatė esmines plėtros 
kryptis. Tačiau paprastam gyventojui, 
ūkininkui ar verslininkui, atėjusiam į 
savivaldybę su konkrečiu prašyti leisti 
statyti vieną ar kitą objektą, atsakymų 
daugiau neatsirado…

Mes dar neturime daugelio miestų ir 
miestelių ar atskirų gyvenamųjų vieto-
vių bendrųjų planų, visiškai anarchijai 
palikta didžiuliai valstybės teritorijos 
plotai, kur, prisidengiant ūkininka-
vimo leidimais statomi vienkiemiai, 
auga nenutrūkstantys gyvenamųjų 
namų masyvai aplink stambiuosius 
Lietuvos miestus, miestus kurortus, 
saugomas teritorijas.

Ar tai yra mūsų valstybės 
teritorinio planavimo 
politikos dalis?
Apie kokią darnią plėtrą galime kal-

bėti, jeigu visi šie procesai vyksta ne-
koordinuotai, stichiškai.

Antra. Turi būti sukurtas teritorinio 
planavimo dokumentų įgyvendinimas 
ir procesų valdymo mechanizmai. 
Už jį atsakingos savivaldybės ir kitos 

valstybinės institucijos dažnai neturi 
kompetencijos spręsti šiuos klausimus 
arba sprendžia labai biurokratiškai ir 
vietoje to, kad veiktų proceso naudai, 
tampa didžiuliais procesų stabdžiais.

Neretai teritorijų planavimas pa-
tenka į įvairių suinteresuotų (politinių 
ar ekonominių) grupių įtakos lauką ir 
dokumentai „blokuojami“, kol pasie-
kiamas vienas ar kitas jų užsibrėžtas 
tikslas ar rezultatas. Būtina stiprinti 
savivaldybių padalinius, užsiimančius 
teritorijų planavimo įgyvendinimu, 
atkurti vyriausiojo architekto pareigy-
bę, suteikti jiems pakankamas admi-
nistracines galias.

Pažiūrėkime, kas rengia terito-
rinius dokumentus? Kokia rengėjų 
kompetencija, kvalifikacija, patirtis, 
procesų supratimas? Teritorijų plana-
vimo įstatymo  skyriaus  straipsnis 
leido rengti šiuos svarbius valstybės 
dokumentus įmonėms, kurios įsira-
šo į savo įstatus, kad gali užsiiminėti 
teritorijų planavimo veikla. Šiandien 
teritoriniu planavimu gali užsiiminėti 
bet kas. Belieka pasisamdyti atestuotą 
teritorijų planavimo specialistą, ku-
ris vadovautų dokumento rengimui. 
Ar galime mes leisti sau tokią „pra-
bangą“ ir švaistyti biudžeto pinigus, 
nežinodami ir nesirūpindami rezulta-
tu, – teritorijų planavimo dokumento 
kokybe.
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Ką reikia daryti norint Teritorijų 
planavimą paversti sistema?
Parengti ilgalaikę teritorijų plana- 

vimo dokumentų rengimo progra-
mą, numatyti tam reikalingas lė-
šas, siekiant parengiant visų rajonų 
teritorijų miestų, miestelių ir kitų 
gyvenamųjų vietovių bendruosius. 
Planavimo dokumentai turi apimti 
visą Lietuvos teritoriją.
Įdiegti teritorinio planavimo proce- 

so kontrolės sistemą.
Įvesti teritorijų planavimo doku- 

mentus rengiančių bendrovių ates-
tavimą.
Sutvarkyti teritorijų planavimo  

specialistų (architektų, susisieki-
mo sistemų specialistų, inžinierių, 
aplinkosaugos specialistų, etc.) 
atestavimą.
Sukurta teritorijų planavimo doku- 

mentų įgyvendinimo ir stebėsenos 
sistemą. Ši sistema susijusi su dau-
gelių įstatymų (Žemės, Saugomų 
teritorijų, Kultūros vertybių apsau-
gos, Želdynų ir kt.) koordinavimu.
Sutvarkyti Teritorijų planavimo įs- 

tatyminę bazę. Teritorijų planavi-
mo įstatymo pakeitimai neturėtų 
būti fragmentiški ir lokalūs. Būti-
na kompleksiškai pertvarkyti visą 
įstatymą bei teikti svarstyti naują 
įstatymo redakciją kaip sisteminę 
visumą.

Pabaigai. Reikia sutelktai dirbti 
bendram reikalui, – šiuolaikiškai Lie-
tuvos teritorijų planavimo sistemai 
sukurti. Mūsų valstybė nedidelė, teri-
torijų planavimo specialistų nedaug, 
todėl tik bendras kryptingas darbas 
gali mus išgelbėti… Padėkime Aplin-
kos ministerijoje sustiprėti teritorijų 
planavimo, urbanistikos, architektū-
ros ir statybos sričiai. Ministerija turi 
tapti sisteminių dalykų iniciatore ir 
koordinuotos erdvinės plėtros garan-
tu. Stiprinkime savivaldos teritorijų 
planavimo struktūrų pozicijas ir kom-
petenciją, užtikrinkime, kad rengiami 
teritorijų planavimo dokumentai būtų 
kokybiškai parengti, turėtų tvirtą ir 
aiškią realizavimo bei stebėsenos sis-
temą. Tai yra bendras tikslas kuriant 
Nepriklausomos valstybės ilgalaikės 
raidos pamatus.
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šalims iš anksto tartis dėl vienokio ar 
kitokio teritorijos planavimo, o val-
džios institucijoms užimti stebėtojo, 
arbitro vaidmenį. Toks modelis būtų 
teisingausias.

Konferencijoje architekto M. Pakal-
nio teisingai buvo pasisakyta dėl vi-
suomenės dalyvavimo viešo svarstymo 
teritorijų planavimo ankstyvoje stadi-
joje, t. y. tuo metu, kai išduodamos 
planavimo užduotys, sąlygos. Tuomet 
užsakovas galėtų pamatyti ar sėkmin-
gai pavyks įgyvendinti sumanytą pro-
jektą, ar nesipriešins visuomenė, taip 
pat ir nepatirtų nuostolių.

Dabartinis Teritorijų planavimo 
įstatymas viešą svarstymą numato 
tik parengus detalųjį planą. Tai ne 
tik prieštarauja Orhuso konvencijai, 
tačiau ir tampa daugybės problemų 
šaltiniu.

Dabartiniu metu teritorijų planavi-
me visas problemas bandoma išspręsti 
detaliaisiais planais. Bėda ta, kad Sta-
tybos normose ir taisyklėse numaty-
tas išplanavimas tik projektuojamam 
sklypui, neatsižvelgiant į kaimyninius 
ar viso rajono išplanavimą. Todėl teri-

torijos užstatomos bet kaip, nepalie-
kant visuomenei reikalingų aikštynų 
intensyviam ar ramiam poilsiui, žel-
dinių, kitų viešų erdvių. Ankstesniu 
periodu tam tikslui skirtos Statybos 
normos ir taisyklės, deja,  m. 
Aplinkos ministerijos buvo panaikin-
tos ir neatnaujintos iki šiol.

Urbanistinėje plėtroje problemų 
kyla dėl to, kad įstatymuose palieka-
mos neaiškios sąvokos, kurios laisvai 
interpretuojamos ir pažeidžiamos 
manipuliavimo. Todėl skubiai reikėtų 
sugrįžti prie Teritorijų planavimo, Sta-
tybų įstatymų ir kt., kuriuose paliktos 
spragos sudaro sąlygas priešinti suin-
teresuotas šalis planavime.

Saugomos teritorijos, prie kurių pri-
skirtini ir UNESCO Pasaulio paveldo 
sąraše įrašyti objektai Lietuvoje, kaip 
Vilniaus senamiestis, Kuršių nerija ir 
Kernavės piliakalniai, turi pakanka-
mai tarnybų ir teisės aktų, kad jaustųsi 
saugūs, tačiau taip nėra. Kol aukščiau-
siojo rango pareigūnai ir politikai su-
interesuoti tose vertingose vietovėse 
užstatymu, o ne jų apsauga, tikėtis 
kontrolės užtikrinimo, teisės aktų tai-

JANINA GADLIAUSKIENĖ
Lietuvos Žaliųjų judėjimo 
Vilniaus klubo atstovė

Vykstant urbanistinei plėtrai Lietu-
voje daugiausia problemų atsiranda 
didžiuosiuose miestuose. Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda, Šiauliai. Natūralu, 
investicijos sukuria darbo vietas, o šios 
sukviečia žmones iš šalies rajonų.

Iš konferencijos pranešimų ma-
tyti, kad intensyvios plėtros proble-
mas bandoma spręsti nekilnojamojo 
turto struktūroms bendraujant, vei-
kiant įvairaus lygmens valdžios ins-
titucijas. tačiau visiškai ignoruojama 
trečioji, teritorijų planavime esanti 
šalis. Tai suinteresuota visuomenė. 
Toks sprendimų būdas gimdo dar aš-
tresnes problemas, kurios baigiasi 
suinteresuotos visuomenės protesto 
akcijomis, teismais ar sustabdytomis 
statybomis. Pavyzdžių vien Vilniuje 
gausu, – Žirmūnų g. , , Pilaitės 
miškas, teismai dėl „Lietuvos“ kino te-
atro, Gerosios Vilties bendruomenės 
išsaugotas kiemas. Visa tai ateityje 
sudaro prielaidas suinteresuotoms 
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kymo – beviltiška. Todėl reikia skubiai 
užbaigti ir įteisinti UNESCO Pasaulio 
paveldo Lietuvoje objektų įstatymą. 
Svarstytinas Faro konvencijos ratifi-
kavimas Lietuvoje ir su tuo susijusių 
problemų sprendimas. Atkreiptinas 
dėmesys į dabartiniu metu rengiamą 
Senamiesčio reglamentą. Valstybinės 
kultūros paveldo komisijos eksperto 
Algimanto Gražulio pastebėjimu, tai 

KORNELIJUS PAPŠYS,
Nacionalinės vartotojų konfederacijos 
prezidentas

Urbanistinė plėtra nuo senų seno-
vės buvo sritis, kurios darną ir povei-
kį aplinkai lemdavo architektų, kaip 
kompleksinių sprendimų vadovų, 
profesionalumas. Nuo architektų ge-
bėjimų apibendrinti visumą veiksnių, 
sąlygojančių miesto infrastruktūros 
darną, priklausė ne tik vaizdas ir kom-
fortas, bet ir sauga nuo epidemijų, 
gaisro ir pan. Šie esminiai reikalavimai, 
sąlygojantys minėtąją darną ir iki šių 
dienų lieka miestų, jų kvartalų urba-

SEPTYNIOS AUKLĖS — VAIKAS BE GALVOS…

nistiniu sprendimų pagrindas. Net ir 
didžiausios galimybės, teikiamos skai-
tmeninėmis technologijomis, negali 
atstoti šios srities specialistų indivi-
dualių kūrybinių-meninių sprendimų 
reikšmės. Deja, šiandien savivaldos 
sistemoje architekto reikšmė urba-
nistinėje savivaldybių politikoje nu-
vertinta iki minimumo, o daugelyje 
savivaldybių plėtros departamentų 
sudėtyje sąvoka – miesto, kvartalo ar-
chitektas – visai panaikinta.

Daugeliu atveju sprendimus rengia 
ir jų įgyvendinimą reglamentuoja bei 
prižiūri specialistai, kuriuos atestuoja 
ne pripažintos profesinės statybininkų 

ar architektų organizacijos, bet valsty-
binių, savivaldos tarnybų specialistai. 
Dėl to teritorijų planavimo ir kiti svar-
būs plėtros klausimai bei sprendimai 
būna labiau politizuoti nei profesio-
nalūs. Pvz., Vilniaus miesto plėtros 
departamente tiek architektų, tiek 
statybos projektavimo darbams ates-
tuotų specialistų sunku rasti Statybos 
produkcijos sertifikavimo centro ir 
Architektų sąjungos duomenų bazė-
se. Kituose miestuose padėtis nėra 
geresnė. Šias sritis kuruoja ir joms 
vadovauja dažniausiai politinio ar dar 
„kitokio pasitikėjimo“ pagrindu pa-
skirti asmenys.

ne senamiesčio išsaugojimo, o sunai-
kinimo planas. Reglamente neaiškiai 
išdėstytos sąvokos, suteikta išplėstinė 
teisė savivaldybei bei sumažinta sena-
miesčio teritorija – paliktos spragos 
užstatymui, bet ne apsaugai.

Spragos įstatymuose, valdžios ins-
titucijų ir verslo struktūrų susitarimai 
leidžia plėtoti verslą apeinant visuo-
menę, pažeidžiant viešąjį interesą, 

taip pat didina korupciją, visuomenės 
susipriešinimą. Tuo pačiu ir verslinin-
kų nepasitenkinimą esama padėtimi. 
Tik įstatymai su aiškiomis ir tiksliomis 
nuorodomis, terminais, taip pat ir val-
džios tarnautojų principingumas gali 
patenkinti ir verslo struktūras, ir vi-
suomenę. Tačiau ar verslo struktūros 
vienos be suinteresuotos visuomenės 
pajėgios išspręsti šį uždavinį?
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Toks reikalų tvarkymas sukuria 
situaciją, kai sprendžiant esminius 
darnios urbanistinės plėtros klausi-
mus, didžiulę įtaką turi ne šios sri-
ties specialistų sprendimai ir išvados. 
Esant tokiai sistemai verslo, finansi-
nių grupuočių interesai realizuojami 
per atskirus, jų veikiamus pareigūnus. 
Atsisakymas principingo profesinio 
požiūrio, akivaizdžiai vyraujant ne-
skaidriems interesų atstovavimo fak-
tams, byloja apie galimas prielaidas 
korupcijai plisti. Visa tai dar labiau 
komplikuoja specialiųjų planų suda-
rymai, jų sąlygojamas viršenybės ben-
drųjų planų atžvilgiu faktas. Specialieji 
planai kaip darinys, atsiradęs ir reika-
lingas pradiniame plėtros planavimo 
etape, dabar tapo plėtros planavimo 
stabdžiu ir valdininkijos susireikšmi-
nimo įrankiu.

Miesto, regiono bendrieji planai, 
kuriuose numatyta ir apibrėžta kas, 
kur yra ir bus, plačiausiai svarstomi vi-
suomenės ir specialistų. Kiekvienam 
planuojam kvartalui ar sklypui rengia-
mi detalieji planai, kurių sąlygų sąva-
de surašomi visi servitutai ir specialieji 
reikalavimai bei visa tai atspindima 

ir pritaikoma techniniame projekte. 
Kam gi tada tie specialieji planai? Ži-
nybų ir žinybėlių tarnybų valdininkų 
susireikšminimui ir prielaidoms suda-
ryti atitinkamas sąlygas neskaidrioms 
veikoms? Iš esmės sąlygų ir leidimų 
sistemos išvadavimui nuo valdiškos 
rutinos ir galimos korupcijos yra jau 
išbandytas kelias. Vyresni vairuotojai 
dar prisimena, kaip buvo gaunamos 
automobilių techninės būklės ir apžiū-
ros pažymos iš valstybinės automobi-
lių inspekcijos klerkų, kokios „taksos” 
buvo šioje srityje. Šiandien techninę 
apžiūrą autotransporto priemonėms 
atlieka įmonė, neturinti jokių tikslų ir 
minčių kažkaip ar dėl kažko apeiti pri-
valomus reikalavimus. Na, o jeigu tai 
ir įvyksta, tai draudikas įdės sutarties 
sąlygoje saugiklį, kad esant pažeidi-
mui ir neobjektyviam vertinimui įvy-
kio atveju kaltininkus nubaus ne tik 
draudimo neišmokėjimu, bet ir atitin-
kamai įvertindamas priežastis.

Statybos leidimų išdavimą, spren-
dimų priėmimą dėl teritorijų plėtros, 
atitinkamus vertinimus pagal nu-
matytą kompleksą reikalavimų turė-
tų atlikti specializuota nevalstybinė 

įmonė, kuri būtų saistoma materia-
linės civilinės ir net baudžiamosios 
atsakomybės už sprendimų priėmi-
mą. Tad visa statybinė vystymo bei 
statinių naudojimo veikla draustina 
valstybiniu ar kitos rūšies draudimu, 
kurių atstovai atitinkamai sugriež-
tintų atsakomybę bei prielaidas nusi-
žengimams šiose srityse. Neatsakingi 
kolegialūs valdžios sprendimai tiek 
Nuolatinių statybų, tiek Statinių priė-
mimo komisijų darbe tiesiog toleruoja 
atmestiną ir neatsakingą priežiūrą bei 
administravimą šiose srityse. Dabar 
vienus leidimus išduoda savivaldy-
bės, kitus – apskritys. Statybos prie-
žiūra deleguota apskritims, kurioms 
nuo įvykių vietos (seniūnijos) neretai 
toliau nei iki ministerijos ar inspek-
cijos klerkų. O žemė yra dar kelių 
institucijų žinyboje, toliau dar seka ko-
munikacijos, paveldosauga, aplinko-
sauga…

Belieka prisiminti liaudies išmintį, 
bylojančią, kad septynios auklės – vai-
kas be galvos. Tad manyčiau, jog pats 
metas pereiti prie kitos sistemos, kai 
darbo ir prievolių neatlieka tas, kas už 
tai neatsako.
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NELANKSTI IR NEPAŽANGI RADIKALIOS APLINKOSAUGOS POLITIKA 
STABDANT INVESTICIJAS

Dr. ALGIS GAIŽUTIS,
Lietuvos miško savininkų asociacijos 
(LMSA) pirmininkas

Lietuvoje būtina institucinė bei įs-
tatyminė pertvarka, perteklinių biu-
rokratinių struktūrų bei procedūrų 
atsisakymas. Privačių miškų savinin-
kus ypač jaudina, kuomet vietoj dar-
niosios plėtros politikos ir žmogaus 
teisių pripažinimo, praktikoje įgyven-
dinama vienpusiška ekokratinė poli-
tika, siekianti kuo didesnio saugomų 
teritorijų plotų natūralizavimo už tai 
gyventojams nieko nekompensuo-
jant, užkertanti kelią naujoms inves-
ticijoms, likviduojanti etnokultūrinės 
gyvensenos likučius. Svarbu atkreipti 
dėmesį į vadinamuosius specialiuo-
sius planus, kurie sudarko teritorijų 
planavimo dokumentų hierarchiją, 
po jų priedanga vyksta ekokratijos sa-
vivalė, dažnai priimami visuomenei 
nežinomi, savivaldybių bendriesiems 
planams prieštaraujantys sprendiniai. 
Pavyzdžiui, Saugomų teritorijų terito-
rinio planavimo dokumentuose, kurie 
turėtų būt paruošti pagal darniosios 
plėtros principus visas dėmesys skiria-
mas gamtai, bet visiškai ignoruojamos 

baigiančių išnykti vietinių žmonių 
problemos.

Jau dabar daugelyje nacionalinių 
ir regioninių parkų kaimų ir sodybų 
didesnę pusę gyventojų sudaro pen-
sininkai. Vidutinis šeimos dydis juose 

–  žmonės, o į kiekvieną naujai be-
sikuriančią šeimą, kuriai reikia savo 
būsto ir pragyvenimo šaltinio, žiūrima 
kaip į priešą ir potencialų nusikaltėlį.

Mūsų nuomone, reikia atsisakyti 
arba suteikti tik patariamąją funkciją 
specialiesiems žinybiniams planams, 
kurie negali turėti viršenybės prieš 
bendruosius teritorijų planus.

Pats laikas atsisakyti ir tikslinių že-
mės paskirčių. Lietuvoje miško žemė 
aplinkosaugininkų laikoma „šventes-
ne už šventą karvę“. Nors miškų plotai 
kasmet didėja vidutiniškai ,  tūkst. 
ha, miškingumas jau pasiekė ,  % 
šalies teritorijos, tačiau ir toliau miško 
savininkams neleidžiama valdų nau-
doti kompleksiškai, sukuriant būtiną 
gyvenimo ir poilsio kokybei infras-
truktūrą, žmonės negali pilnaverčiai 
kurtis, plėtoti verslus.

Paradoksas, tačiau plynai iškirsti 
mišką galima, o ten pat įsikurti – ne-
leidžiama, nors tai būtų šimtaprocen-

tinė garantija aplinkui augančio miško 
išsaugojimui. Be kompleksinės ūkinės 
veiklos nėra darnios plėtros į šalies 
regionus, nes aktyviems žmonėms 
instituciniai draudimai nesudaro ga-
limybių kurti gerovę sau ir aplinki-
niams, miškuose didinami naudojimo 
apribojimai ir uždrausta bet kokia 
infrastruktūros plėtra. Nelanksti ir 
nepažangi radikalios aplinkosaugos 
politika stabdo investicijas, naikina 
etnokultūrą kaime, neskatina jaunų 
žmonių verslumo regionuose, men-
kina miško valdų vertę. Vertė krenta 
ne tik finansine išraiška. Liūdniausia, 
kad nesukuriama pridėtinė vertė, ke-
lianti gyvenimo kokybę – infrastruk-
tūra, naujos paslaugos, darbo vietos, 
pajamos, įplaukos į biudžetą, investi-
cijos ir t. t.

Aplinkosauginių draudimų mastai 
yra stulbinantys. Remiantis Vilniaus 
regiono detaliųjų planų organizato-
rių ir rengėjų asociacijos duomenimis, 
šiuo metu tokioms teritorijoms priski-
riama apie  proc. Lietuvos ploto, o 
kai kuriuose rajonuose – virš  proc. 
Į apskaitą įtraukus žemės ūkio pa-
skirties teritorijas, žemė su įvairiais 
apribojimais sudarytų –  proc. 
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Kuo skubiau būtina peržiūrėti šalies 
aplinkosaugos ir saugomų teritorijų 
politiką, tuo tikslu tikslinti Aplinkos 
apsaugos, Saugomų teritorijų, Miškų, 

Teritorijų planavimo įstatymų ir kitų 
teisės aktų nuostatas darniosios plė-
tros požiūriu. Būtina atkreipti dėme-
sį į tai, kad socialiniai, ekologiniai ir 

ekonominiai interesai iki šiolei išlieka 
nesuderinti, o viešo ir privataus sekto-
rių bendradarbiavimas praktikoje pa-
virsta ekokratijos savivale.

Vytautas DAMAŠEVIČIUS,
Kino režisierius, 
Žvėryno bendruomenės atstovas

Apie darnią plėtrą kalbame jau seniai, 
gal koks dešimtmetis. Tačiau iki šiol 
nebuvome išgirsti, iki šiol mūsų nuo-
monė buvo tiktai mums patiems įdomi 
ir svarbi. Pastarąjį dešimtmetį vykstan-
čią teritorijų plėtrą galėčiau įvardinti 
kaip agresyvią, darnios plėtros prin-
cipams prieštaraujančią. Chaotiška, 
taškinė plėtra, prioriteto suteikimas 
automobiliui, o ne viešam transportui, 
greito pelno siekimas, urbanistinės po-
litikos valstybėje nebuvimas ir daugelis 
kitų plėtros ydų įtakojo, kad esame sa-
votiškoje krizinėje situacijoje.
O galbūt radikalių sprendimų kryžke-
lėje? Reikia pripažinti, kad dabartinė 

DARNIŲ SANTYKIŲ SU BENDRUOMENE KŪRIMAS — NEATSIEJAMA 
DARNIOS PLĖTROS DALIS

darni plėtra remiasi daugiau žodžiais 
nei veiksmais. Iš valdžios, verslo, net-
gi specialistų – architektų, planuotojų 
ir kitų pasigendame dialogo ne dėl 
„pliuso“, kuris numatytas įstatymuo-
se, o dėl bendrų tikslų siekimo. Norint 
tai pasiekti būtina vadovautis darnios 
plėtros principais, kurie remiasi ir 
darnių santykių su bendruomenėmis 
kūrimu bei plėtojimu. Nemanau, kad 
verslo, valdžios atstovai neturi gerų 
ketinimų, tokių kaip antai – išsaugoti 
aplinkos unikalumą, subtilumą… atei-
ties kartoms… Neabejotina, kad visi 
norime gyventi gražiuose, jaukiuose, 
saugiuose, gyvuose miestuose, tačiau 
šio tikslo siekimas dažnai skiriasi įvai-
riose visuomenės grupėse. Kalbėdami 
apie darnią plėtrą, esame šalininkai 
labiau griežtesnės nei liberalios poli-

tikos. Tam įtakos turi pastarųjų metų 
patirtis teritorijų planavime, nevaldo-
mos plėtros pasekmės ir kitos blogy-
bės, kurias matome. Įvertinant patirtį 
kol kas matome daugiau pavojų nei 
privalumų siekiant paprastinimo teri-
torijų planavimo procedūrose. Kodėl? 
Pirmiausia – nėra valstybės politikos, 
galinčios užtikrinti darnią subalan-
suotą plėtrą. Manome, kad dabartiniai 
plėtros dalyviai tik pradeda suvokti, 
įsisąmoninti darnios plėtros ideologi-
ją, ir tik vienas kitas ją mėgina diegti 
savo veikloje. Dėl to reikia laiko gali-
mų sprendimų ir jų pasekmių įvertini-
mui, efektyviam procesų valdymui.

Sveikintinos verslo atstovų iniciaty-
vos ir dalyvavimas darnios plėtros pro-
cese, šio proceso aktyvus palaikymas 
ir stūmimas į priekį. Tačiau pastebiu, 
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kad dažnai su verslo tempais nespėja 
nei valdžios atstovai, nei visuomeni-
nės organizacijos. Taip, verslas – grei-
tesnis, dinamiškesnis, lankstesnis… 
toks ir turi būti. Bet be visuomenės 
įtraukimo, jis neturės šansų išlikti il-
galaikėje perspektyvoje. Toliaregiški 
verslininkai, organizacijos jau šian-
dien investuoja į gerus santykius su 
visuomene per susitikimus, diskusijas, 
konferencijas, forumus ir daugelį kitų 
formų. Šiandien daugmaž yra bendras 
sutarimas su plėtros dalyviais, kad 
taškinė, į sklypą, o ne visą kvartalą ar 
rajoną orientuota plėtra, padarė daug 
žalos miesto bei šalies kraštovaizdžiui. 
Kaip vieną iš priežasčių, lėmusių tokią 
padėtį, matome – teritorijų planavi-
mo normų, užtikrinančių gyvenimo 
kokybę, nebuvimą. Nerimą kelia ir tai, 
kad politikai, kuriems suteikta teisė 
spręsti Vilniaus miesto aplinkos tvar-
kymo klausimus, neatstovauja vietos 
bendruomenių interesui, nes yra atvy-
kę iš kitų miestų ir nežino vietos spe-
cifikos, vietos gyventojų lūkesčių. Esu 
įsitikinęs, kad viena iš sąlygų atsakingo 
atstovavimo vietos savivaldoje turėtų 
būti ir teritorinis pagrindas. Didžioji 
kylančių problemų dalis glūdi teisinė-
je bazėje, kuri palanki politinėms ma-
nipuliacijoms, o ne profesionaliam ir 
atsakingam sprendimų priėmimui. Vi-
suomeninių organizacijų atstovų nuo-

mone, urbanistinėje plėtroje didžiausia 
problema, kai įstatymuose paliekamos 
neaiškios sąvokos, interpretacijos, lei-
džiančios jais manipuliuoti.

Tarp spręstinų klausimų su valdžia 
ir verslu matome ir tokius, kaip – 
privalomas gyvenimo kokybės nor-
mų reikalavimų įvedimas rengiant 
Bendruosius planus ir teritorijų deta-
liuosius planus; Detaliojo plano kon-
ceptualių dalių derinimo su visuomene 
klausimas; atsisakymas atskirų sklypų 
„taškinio“ (vieno sklypo) planavimo ir 
perėjimas prie kvartalinio; skatinimas 
kurti efektyvią miestų parkavimo sis-
temą, orientuotą į viešojo transporto 
plėtojimą ir automobilių skaičiaus 
mažinimą mieste ir kiti svarbūs mies-
to darniai plėtrai klausimai.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo grupė
Darbo grupės uždavinys — įvertinti esamą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, statybos sektoriaus būklę darnios 

plėtros ir investicijų skatinimo požiūriu ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl šių procesų tobulinimo.

ROBERTAS 
DARGIS,

Darbo grupės vadovas, 
Lietuvos Respublikos 
Ministro Pirmininko 

visuomeninis 
konsultantas, 

LNTPA prezidentas

DALIA 
BARDAUSKIENĖ,

LNTPA direktorė, 
ISOCARP narė

ALGIMANTAS 
DEGUTIS,

Kultūros paveldo 
departamento prie 

Kultūros ministerijos 
direktoriaus 

pavaduotojas,
Lietuvos kultūros 

paveldo koordinatorius

LIUCIJUS 
ALBERTAS 

DRINGELIS,
KTU Architektūros 

ir statybos instituto
Kraštotvarkos 

sektoriaus vedėjas

JŪRATE 
JUOZAITIENĖ,

Aplinkos ministerijos 
sekretorė

PRANCIŠKUS 
JUŠKEVIČIUS,

VGTU Urbanistikos 
katedros profesorius

GIEDRIUS 
KADZIAUSKAS,
Lietuvos laisvosios 

rinkos instituto 
vyresnysis ekspertas

PAULIUS 
KAVALIAUSKAS,

VU Geografijos 
ir kraštotvarkos 

katedros vedėjas

MINDAUGAS 
PAKALNIS,

SĮ „Vilniaus planas“ 
vyriausiasis 
architektas

VADIMAS 
TITARENKO,

DnB NORD banko 
ekonominių tyrimų 

vadovas

VALDAS 
VOVERIS,

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 
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plėtros skyriaus 

patarėjas

VYTAUTAS 
SADAUSKAS,

Lietuvos statybininkų 
asociacijos narys

Priedai

DARBO GRUPĖS DARBE AKTYVIAI DALYVAVO IR TEIKĖ PASIŪLYMUS:
doc. dr. J. Jakaitis, A. Gordevičius, K. Maksvytis, G. Tiškus, doc. dr. E. Staniūnas, prof. dr. M. Burinskienė, 
I. Genytė, I. Kliobavičiūtė, D. Ruseckas, A. Šeštakauskas, prof. habil. dr. J. Bučas, prof. dr. Z. J. Daunora, 
J. Jazavitas, doc. L. Naujokaitis, T. Paulauskas, A. Kundrotas, I. Pilypienė, M. Grabauskas.
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Akimirkos iš Darnios plėtros akademijos steigimo, 2007 m. gruodis
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