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TERITORIJŲ PLANAVIMO IR PLĖTROS 
ĮGYVENDINIMO SISTEMOS 

TOBULINIMO GAIRĖS



TP SISTEMOS REFORMOS TIKSLAI:

1. Transformuoti esamą sistemą į šiuolaikišką, maksimaliai 
stabilią, skaidrią, suprantamą ir logiškai bei profesiškai
pagrįstą planavimo ir įgyvendinimo sistemą, kuri :

• skatintų investicijas
• užtikrintų visuomenės informuotumą ir konstruktyvų bendradarbiavimą
• sukurtų veiklos pasirinkimo alternatyvas
• atitiktų visuotinai pripažįstamus darniosios plėtros ir planavimo sėkmės 

principus

2. Sumažinti TP dokumentų rengimo laiko ir resursų
sąnaudas (šalies lygmuo – 2 metai, savivaldybės BP – 1-1,5 metų, 
detalusis planas - 0,5 metų)



REFORMOS PRIELAIDOS:

1. susitarimas dėl teisinės bazės keitimo moratoriumo reformos  laikui 

2. teisinių dokumentų rengimą ir vertinimą pavesti profesionalams,

3. susitarti dėl terminologijos (“terminologijos žodynas”)

4. sukurti planavimui reikalingas informacines sistemas, GIS, duomenų
bazes

5. pripažinti integruotas urbanistines struktūras (ne tik miestas ir 
kaimas, bet ir metropoliai)

6. pripažinti urbanistikos mokslą, rengti specialistus, kelti kvalifikaciją
(specialistų ir politikų)
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TERITORIJŲ PLANAVIMO SISTEMOS REFORMOS VIZIJA

 Neformalūs planai, studijos - (“instrumentai”)

Regionų GP (apskritys, metropoliai, regionai) 
(M 1:200 000)

Lietuvos Respublikos GP  (M 1:400 000)

Koregavimas 
ir tikslinimas 

Savivaldybės (miestų 
ir rajonų) dalies 

(teritorinės ar 
sisteminės) BP

Spec. reikalavimai 
pagal kompetenciją 

Spec. reikalavimai 
pagal kompetenciją 

Projektiniai pasiūlymai 

Techninis projektas 

 
 

Specialieji planai 
(žinybiniai 
apsaugos,  
plėtros ir 
reguliavimo 
planai - formuoja 
specialiuosius 
reikalavimus 
visų lygmenų 
TPD pagal šių 
kompetenciją) 

Plėtrą 
reglamentuojant
ys žinybų 
rengiami teisės 
aktai 

Planavimo ir 
statybos normos 

Specialūs reikalavimai Formalizuotas TP ir statybos procesas 

Savivaldybės (miestų ir rajonų) dalies - kvartalo, 
mikrorajono, konsoliduotos teritorijos detalusis 
planas (suplanavimo projektas) (M1:500-2 000) 

Kadastro planai
Žemės 

konsolidavimo 
planai 

Formalizuotas TP ir 
statybos procesas 

Savivaldybės 
teritorijos dalių 

raidos 
koncepcijos 

 (M1:2 000-10 
000) 

(dabartinės DP 
koncepcijos) 

Mokslinės 
studijos, 

pagrindžiančios 
keitimo ar 
papildymo 
būtinybę 

Jeigu BP sprendiniai nėra pakankamai 
detalūs, kad būtų galima nustatyti DP 
apimtį, arba reikia nustatyti didesnės nei 
planuojama teritorija funkcinius ar 
užstatymo principus, numatyti viešosios 
infrastruktūros (socialinės ir susisiekimo, 

Vieno sklypo užstatymas pagal 
susiklosčiusius principus jau užstatytoje 
aplinkoje, naudojant esamą infrastruktūrą 

Didelės teritorijos nauja plėtra, 
modernizavimas, funkcinė ar užstatymo 
principų konversija esant aiškiam 

Jei reikalingas  
BP koregavimas 
ir tikslinimas 

PLANAVIMAS

STATYBA 

Savivaldybės (miestų ir 
rajonų) teritorijos BP 
(M1:10 000-25 000-50 

000)

Spec. reikalavimai 
pagal kompetenciją 

Spec. reikalavimai 
pagal kompetenciją 

PAGRINDINIAI TPD IŠORINIAI PLANAIIŠORINIAI PLANAI



VALSTYBĖS LYGMENS GENERALINIAI PLANAI

Valstybės ar jos dalies – apskrities, regiono, metropolio raidos politiką nustantys
planai. Centrų sistema, jų plėtros parametrai, tarpusavio ryšiai, teritorijos funkciniai 
prioritetai.

Įgyvendinami per BPD.  Šalies lygmens planus tvirtina Seimas, regiono ar metropolio
- Vyriausybė



SAVIVALDYBĖS LYGMENS BENDRIEJI PLANAI

Savivaldybės teritorijos funkcinės ir fizinės raidos principus nustatantys planai.
Nustatomi savivaldybės teritorijos dalių funkciniai prioritetai, urbanizuojamų teritorijų -
maksimalios užstatymo aukštingumo ir intensyvumo reikšmės (tikslinamos rengiant 
DP). 
BP koreguojamas rengiant savivaldybės teritorijos dalies (teritorinės ar sisteminės) BP.



DETALIEJI PLANAI: SUPLANAVIMO PROJEKTAI

Reglamentuoja: teritorijos naudojimo ir užstatymo principus. Sudaro suplanavimo projektas ir jo 
sprendimus reglamentuojantys detaliojo plano sprendiniai. Suplanavimo projekte nustatomi 
užstatymo ir viešųjų ir privačių erdvių, želdynų įvaizdis, išdėstymo principai ir morfologija.
Detaliojo plano sprendiniuose pagal suplanavimo projektą nustatomas teritorijos naudojimo būdas 
(būtina principinė aprašo korektūra), užstatymo aukštis, tankis ir intensyvumas, užstatymo ribos ir 
linijos, užstatymo zona. 



KITI  (IŠORINIAI) PLANAI 
Specialieji planai

Teisiškai galioja tiek, kiek integruoti į bendruosius planus ar jų
sprendiniai konkretizuoti detaliaisiais planais. Įgyvendinimu rūpinasi 
juos inicijavusi institucija planuodama savo biudžetą ir dalyvaudama 
BP ir DP rengime
Svarstymas su visuomene: visuomenės informavimas
Galimybė skųsti: neskundžiamas (nėra teisinių pasekmių tretiems 
asmenims)

Kadastro  planai

Žemės sklypų dalinimas, konsolidavimas. Ne TP dokumentai

Raidos koncepcijos, mokslinės studijos ir t.t.
Rengiami jei BP sprendinių detalizavimo laipsnio nepakanka 
DP rengimui (naujos plėtros teritorijos), reikalingi teritorijos 
vystymo konceptualūs sprendimai, analizuojama TP 
dokumentų keitimo būtinybė ir pan. 
Svarstymas su visuomene: visuomenės informavimas
Galimybė skųsti: neskundžiamas (nėra teisinių pasekmių tretiems 
asmenims)



DAUGIAFUNKCINIS TERITORIJOS NAUDOJIMAS

Įteisintas daugiafunkcinis žemės naudojimas Įteisintas monofunkcinis žemės naudojimas

Atsieti kadastro įmonėje registruojamas žemės paskirtis, naudojimo būdus , 
pobūdžius nuo planavimo kategorijų, įteisinant daugiafunkcinį žemės naudojimą



PLANŲ VERTINIMAS

Vertinimo būdai:

• Politinis vertinimas (koncepcijos ir sprendinių stadija)

• Rengėjų vertinimas pagal standartizuotą indikatorių sistemą

• Ekspertinis vertinimas (BP)

Teritorijų planavimas šiuo metu daugeliu atvejų prarado profesionalios veiklos 
požymius ir tapo procedūrų atlikimo procesu – reikia sukurti efektyvią vertinimo 
sistemą.



VIEŠASIS INTERESAS IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS

Pagrindinė viešo intereso išraiška teritorijų planavime -
visuomenės resursais pagrįsti gyvenimo kokybės reikalavimai   - normos
(higienos, insoliacijos, gaisrinės ir kitos saugos, socialinės, inžinerinės ir 
susiekimo infrstruktūros išdėstymo, teritorijų struktūrizavmo)

Nustatyti viešų ir privačių interesų teritorijų planavime objektus ir subjektus

Nustatyti subjektų teises ir atsakomybes

Informacija apie visus planavimo etapus teikiama savivaldybių
informaciniuose centruose.

Visuomenės dalyvavimo formos: informacinis supažindinimas, pasiūlymų
kaupimas ir įvertinimas, apklausos, viešas aptarimas



VIEŠASIS INTERESAS IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS

ŠALIES, REGIONO 
LYGMENS 
GENERALINIAI PLANAI

SAVIVALDYBĖS 
LYGMENS BENDRIEJI 
PLANAI

DETALIEJI PLANAI:

SUPLANAVIMO 
PROJEKTAI

STATYBOS TECHNINIAI 
PROJEKTAI

Svarstymas su visuomene: visuomenės 
informavimas, apklausos, pasiūlymų analizė,  
sprendinių pristatymas.
Galimybė skųsti: netiesioginė - ginčai sprendžiami 
per DP procedūrą

Svarstymas su visuomene: visuomenės 
informavimas, apklausos
Galimybė skųsti: neskundžiamas (nėra teisinių
pasekmių tretiems asmenims)

Svarstymas su visuomene: informavimas, vieša 
ekspozicija, pristatymas, diskusija. 
Galimybė skųsti DP teisėtumą dėl neatitikimo 
normoms.
Panaikinus DP galioja teisėtų lūkesčių principas

Svarstymas su visuomene: jeigu nebuvo rengiamas 
DP - svarstomi projektiniai pasiūlymai. 
Galimybė skųsti: dėl neatitikimo normoms.
Panaikinus leidimą statybai galioja teisėtų lūkesčių
principas



NAUJAS SISTEMOS ELEMENTAS - PLĖTROS ĮGYVENDINIMO 
ĮSTATYMAS

• Savivaldybėms suteikiami ištekliai ir pareiga organizuoti viešosios infrastruktūros  
plėtrą, žemės konsolidavimą ir išpirkimą. 

• Įgyvendinimo fondų kūrimo principai, “Infrastruktūros“ ir kiti mokesčiai bei 
rinkliavos, infrastruktūros plėtros sutarčių sudarymo principai. 

• Žemės viešajai infrastruktūrai rezervavimo, išpirkimo bei kompensavimo 
procedūros principai ir atsakomybės.

• Valstybė ir savivaldybės bei kiti plėtros procesų viešieji subjektai deklaruoja 
sprendinių įgyvendinimo įsipareigojimus erdvėje ir laike ir informuoja apie tai 
visuomenę ir kitus plėtros subjektus.

• Bendrųjų planų ryšys su finansavimo sistemomis, PPP ir panašūs įgyvendinimo 
modeliai.

• Plėtros ir funkcionavimo reguliavimas finansiniais svertais

• Plėtros valdymo mechanizmai normatyvinių reikalavimų forma



VALSTYBĖS POLITIKA DIKTUOJA PRINCIPINES PLANAVIMO 
NORMŲ NUOSTATAS

Minimalus komplekso dydis > 300 gyventojų, minimalus 
užstatymo tankis > 30 gyv/ha, (max < 150 gyv/ha)

Ribojami automagistralių, greito eismo gatvių koridorių
ryšiai su gretimu užstatymu 

Naujos plėtros teritorijų dalis - < 10 proc. Konversija, 
modernizavimas - >90 proc.

Žemės pardavimo mokestis ir kompensacijos- kaip  
planavimo pasekmių įvertinimas,

Rinkliavos už parkavimą, įvažiavimą - reguliavimo 
svertai. 

Naujos plėtros statusas leidžia konsoliduoti žemę, 
(arba nustatyti laikinuosius servitutus), numatyti 
dalį teritorijos paimti miesto poreikiams (išpirkti) 
kaip kompensaciją už galimybę vystyti



INSTITUCINIAI PAJĖGUMAI IR GEBĖJIMAI

1. Išsaugoma saugojimo ir vystymo funkcijas reguliuojanti Aplinkos ministerija. 
Randamas optimalus abiejų funkcijų balansas.

teritorijų planavimo ir urbanistikos politika, teisės aktų rengimo organizavimas

2. Įkuriama teritorijų planavimo ir urbanistikos agentūra su regioniniais 
padaliniais 5 metropoliniuose centruose, kompensuojanti silpnus rajonų ir 
apskričių pajėgumus bei gebėjimus, efektyviai išnaudojanti aukštos 
kvalifikacijos specialistų pajėgumus:

planavimo procesų valdymas
planavimo ir monitoringo tęstinumas, informacinės sistemos, duomenų bazės
planavimo procesų viešumas,
planavimo normų, metodikų, rekomendacijų rengimas
konkretūs planavimo darbai, 
centralizuota pagalba savivaldybėms,  kompensuojant kvalifikuotų specialistų
stoką
kvalifikacijos kėlimas ir švietimas. 



PERTVARKOS ETAPAI

1. Etapas 
- sistemos klaidų, netikslumų, spragų ištaisymas (poįstatyminių aktų

korektūra – bendrųjų, specialiųjų, detaliųjų planų rengimo taisyklės, viešo svarstymo 
su visuomene nuostatai, žemės paskirčių ir naudojimo būdų aprašo esminė
korektūra SPAV rengimo tvarka)

- valstybės politikos urbanistinės plėtros srityje nustatančių
kriterijų identifikavimas ir taikymas vertinant parengtus savivaldybių BP

2. Etapas
- plėtros įgyvendinimo įstatymo ir naujo teritorijų planavimo         

įstatymo parengimas
- institucinė reforma


