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Kodėl keičiame LR Bendrąjį planą?

LR BP patvirtintas  Seimo 2002 m. spalio 29 d. 
nutarimu Nr. IX-1154 galioja iki 2020

Poreikis turėti „gyvą“ kompleksinį dokumentą 
projektuojantį Lietuvos Respublikos ateitį

BP sprendiniai nebeatitinka šiandienos realijų 
dėl pasikeitusios situacijos



Kodėl keičiame LR Bendrąjį planą?

BP sprendiniai nebeatitinka šiandienos realijų dėl pasikeitusios:
teisinės aplinkos ir reikalavimų;
narystės tarptautinėse organizacijose ir šalies įsipareigojimų;
demografinės situacijos;
ekonominės situacijos;
saugumo reikalavimų ir kt.



Kodėl keičiame LR Bendrąjį planą?





LR BP schema?

Autorius Mindaugas Pakalnis



„Rygos likimas“



Kodėl keičiame LR Bendrąjį planą?

Problemos nacionaliniame lygmenyje

1. Urbanistinių teritorijų klausimai yra skirtingų ministerijų veiklos sritys
(trūksta suderintų sprendimų/krypčių formavimo/koordinacijos).

2. Regioninio planavimo fragmentiškumas (neaiškumas dėl urbanistinio
teritorijų vystymo regionuose, regionų identiteto išryškinimas, kaip prie to
bus prisidėta nacionaliniu, regioniniu ir savivaldos lygmeniu?).

3. Mažas ministerijų bei savivaldos bendradarbiavimas: apsiribojama
finansavimo aprašų formavimu.

4. Nėra aiškios finansavimo sistemos: projektų finansavimas iš skirtingų
priemonių.

5. Į miestų vystymosi tendencijų nagrinėjimą/problemų
identifikavimą/scenarijų kūrimą neįtrauktos NGO, mokslas, verslas.



Kodėl keičiame LR Bendrąjį planą?

Problemos savivaldos lygmenyje

Miestai neturi urbanistinės vizijos/krypties.
Miestai neturi gairių (nacionaliniu lygmeniu), kaip vystyti miestus.
Mažas savivaldybės ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas.
Savivaldybė, verslas ir gyventojai neturi bendro aiškaus būdo kaip 
kartu veikti miesto vystymosi labui.
Miesto žemės valdymas.
Miestai neturi stiprių įrankių dalyvauti miesto vystymo įgyvendinime.
Maksimalus užsakovų interesų tenkinimas kenkia visuomenės 
interesams.
Vieši pinigai neturi sinergijos su privačiomis investicijomis.
Infrastruktūros projektai plėtojami atskirai nuo urbanistinių.



Kodėl keičiame LR Bendrąjį planą?

Problemos savivaldos lygmenyje

Spragos viešojo ir privataus sektorių partnerystėje.
Nepasitikėjimas savivalda, verslu.
Savivaldos administracija neturi pakankamai žinių apie urbanistinį 
planavimą.
Mažas miestų dalyvavimas tarptautiniuose projektuose.
Miestų bendrųjų planų ir strateginių planų prioritetų 
nesuderinamumas.
Savivaldybės teritorijų planavimo procese dalyvaujančių vyriausiųjų 
architektų teisės, pareigos ir atsakomybės.
Atsakomybės už teritorijų įgyvendinimą. 



LR Bendrojo plano keitimo procesas

2018 m. birželis – SPAV ataskaitos viešinimas ir derinimas su kaimyninėmis 
valstybėmis

2018 m. rugsėjis – Seimas patvirtina koncepciją (teritorijos erdvinio vystymo 
kryptis ir teritorijų naudojimo funkcinius prioritetus)

2019 m. gegužė  – LR BP sprendinių derinimas su visuomene ir 
institucijomis

2019 m. rugsėjis – planas teikiamas LRV tvirtinimui



LR Bendrojo plano „ambicija“

Siekiama sukurti gyvą, veiksmingą teritorijų planavimo dokumentą,
kuriuo bus vadovaujamasi priimant kitus – valstybės ir žemesnio teritorijų
planavimo lygmens, sektorinius sprendimus.

Tai bus pamatinis erdvinio Lietuvos teritorijos planavimo dokumentas,
integruojantis šalies sektorinių strategijų, programų ir planų nuostatas.



Gyvas LR Bendrojo planas

Einamoji veikla – metinis ciklas Investicinė veikla – daugiametis ciklas
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Gyvas LR Bendrojo planas
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LR Bendrojo plano integralumo reikšmė



LR Bendrojo plano rengimas

Rengiant Planą bus atlikta :

Esamos būklės analizė ir įvertinimas

Bendrojo plano projekto dalis - erdvinio vystymo kryptys ir
teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai (tekstinė dalis ir teminiai
brėžiniai);

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV),

Parengti ir suderinti Bendrojo plano dalies sprendiniai - teritorijos
naudojimo funkciniai prioritetai.



LR Bendrojo plano viešinimas



LR Bendrojo plano tikslai I

sukurti šalies teritorijos plėtros viziją;

įvertinti esamas ir perspektyvines šalies teritorijos vystymo kryptis,
kompleksiškai suplanuoti šalies teritorijos naudojimo, apsaugos ir veiklos
joje sąlygas;

sudaryti sąlygas darniai valstybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinei ir
funkcinei integracijai, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius,
ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių,
inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų valstybei svarbių socialinės
ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires;



LR Bendrojo plano tikslai II

sudaryti sąlygas racionaliam šalies gamtos ir energijos išteklių naudojimui ir
atkūrimui;

numatyti šalies gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir
nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą ir naudojimą, ekologinei
pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;

sukurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo
sąlygas gyvenamosiose vietovėse;

sudaryti sąlygas investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę
gerovę, kokybiškas gyvenimo sąlygas;



LR Bendrojo plano tikslai III

suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės 
interesus dėl teritorijos naudojimo, apsaugos ir veiklos plėtojimo teritorijoje 
sąlygų;

sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti;
sudaryti prielaidas sausumos ir jūrinių teritorijų ekologinei pusiausvyrai 
palaikyti arba jai atkurti;

numatyti rezervines teritorijas infrastruktūros ir kitų veiklos sričių plėtrai, 
valstybei svarbiems objektams vystyti.



aplinkos, tinkamos darniai gyventi visoms 
gyvybės formoms, kokybės užtikrinimas


