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Projekto rengėja: Aplinkos ministerija.
Projekto tikslas: patvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (toliau – LRBP)
sprendinius.
Dabartinė situacija:
Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. XIII-3021 „Dėl Lietuvos
Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo krypčių ir teritorijos
naudojimo funkcinių prioritetų patvirtinimo“ patvirtino LRBP koncepciją.
LRBP – valstybės lygmens kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, rengiamas vadovaujantis
Teritorijų planavimo įstatymu. Atsižvelgiant į LRBP koncepciją, šiame kompleksinio teritorijų
planavimo dokumente nustatomos Lietuvos Respublikos teritorijos erdvinio vystymo įgyvendinimo
gairės, valstybės teritorijos erdvinė struktūra, valstybės teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos
ir kiti susiję sprendiniai siekiant darnaus teritorijų vystymo.
LRBP kompleksiškumas ir privalomumas užtikrina visų veiklos rūšių plėtros tvarumą ir pusiausvyrą
valstybės teritorijoje, suteikia erdvinės raiškos kryptingumą bei pagrįstumą.
LRBP sudaro: LRBP koncepcija – 30 metų trukmės planavimo dokumentas (iki 2050 m.), LRBP
sprendiniai – 10 metų trukmės planavimo dokumentas (iki 2030 m.). LRBP koncepcija dera su
Valstybės pažangos strategija ir Nacionalinio saugumo strategija. LRBP sprendiniai dera su
Nacionaliniu pažangos planu, įvertina patvirtintų nacionalinio lygmens strateginio planavimo
dokumentų nuostatas ir į jas atsižvelgia.
Patvirtinus LRBP, bus rengiama LRBP įgyvendinimo programa, kurioje bus nustatomi šio teritorijų
planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo būdai, priemonės, rodikliai, įgyvendinimo terminai
ir atsakingos institucijos. LRBP įgyvendinimo programą planuojama parengti 2021 m. LRBP
įgyvendinimo programą tvirtins Vyriausybė.
Projekto esmė: siūloma:
 patvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą;
 panaikinti visų apskričių bendruosius planus, patvirtintus Vyriausybės nutarimais.
Derinimas:
 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas:
- Parengus LRBP sprendinius, konsultavimasis dėl LRBP vyko nuo 2020 m. liepos 30 d.
iki 2020 m. spalio 5 d. LRBP sprendiniai buvo viešinami TPDRIS, Aplinkos ministerijos
internetinėje svetainėje, Aplinkos ministerijos būstinėje, 5-iose didžiausiose Lietuvos
savivaldybėse ir LRBP internetinėje svetainėje. Konsultavimosi metu visuomenei buvo
sudarytos galimybės TPĮ nustatytais būdais teikti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo
dokumento sprendinių papildymo, jų alternatyvos teikimo ar keitimo. Pasibaigus
susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu skirtam laikui, pagal gautus
pasiūlymus pataisytas LRBP pristatytas visuomenei 2020 m. spalio 5 d. baigiamajame
susirinkime-konferencijoje (viešinimo procedūra, skirta valstybės lygmens teritorijų
planavimo dokumentų sprendiniams, pateiktiems pasiūlymams ir konsultavimosi
rezultatams aptarti), kurios metu buvo sudaryta galimybė pasiūlymus teikti ir žodžiu;
- LRBP derinimo metu organizuoti įvairių lygmenų susitikimai su ministerijų atstovais,
detaliai peržiūrėti LRBP sprendiniai ir įvertinti siūlomų patikslinimų argumentai. Po
konstruktyvių diskusijų LRBP sprendiniams (TPDRIS) pritarė visos 14 Lietuvos
Respublikos ministerijų.
- 2021 m. birželio 18 d. baigtas LRBP tikrinimas Valstybinėje teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos ir gauta teigiama išvada.
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 Nutarimo projektas teiktas derinti visoms ministerijoms, Specialiųjų tyrimų tarnybai,
Valstybės kontrolei, Lietuvos savivaldybių asociacijai, Lietuvos architektų rūmams, Lietuvos
Respublikos valstybės saugumo departamentui, Lietuvos projektavimo įmonių asociacijai ir
Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijai.
 Pastabų pateikė Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija ir Vyriausybės
kanceliarijos Teisės grupė. Nutarimo projektas ir LRBP sprendinių tekstinė dalis patikslinta
pagal Teisingumo ministerijos ir Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas.
 Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija,
Sveikatos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės kontrolė, Valstybės saugumo
departamentas, Šiaulių r. savivaldybės administracija, Jurbarko r. savivaldybės administracija
projektui pritarė be pastabų.
 Finansų ministerija, Savivaldybių asociacija ir Vilkaviškio savivaldybės administracija
pateikė pasiūlymus dėl kito LRBP etapo – LRBP sprendinių įgyvendinimo programos
(rengiama patvirtinus Nutarimo projektą).
 Energetikos ministerija, Kultūros ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija, Projektavimo įmonių asociacija ir Nekilnojamojo turto plėtros
asociacija išvadų dėl Nutarimo projekto nepateikė.
 Nutarimo projektui pateiktas Lietuvos architektų rūmų, Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos, Sauliaus Motiekos nepritarimas ir pastabos. Visos pastabos ir pasiūlymai ar
nepritarimo Nutarimo projektui argumentai pateikti derinimo pažymoje.
 Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė pateikė pastabų ir pasiūlymų. Rengėjai į visas
pastabas atsižvelgė.
Atitikimas Vyriausybės programos nuostatoms – Projektas prisideda prie Vyriausybės programos
nuostatų įgyvendinimo.
Dalykinio vertinimo išvada – siūlome Projektą svarstyti Tarpinstituciniame pasitarime.
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