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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Aplinkos ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo „Dėl
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo
projektas).
Nutarimo projektu siūloma Lietuvos Respublikos Vyriausybei vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – TPĮ) 7 straipsnio 2 d. 2 p., formuojant valstybės
politiką teritorijų planavimo srityje, apsvarsčius Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano
(toliau – LRBP) sprendinius, kurie detalizuoja 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“ patvirtintą
LRBP koncepciją (toliau – LRBP koncepcija), patvirtinti LRBP sprendinius. LRBP medžiaga
(tekstinė ir grafinė dalis) pridedama.
LRBP užtikrina Lietuvoje galiojančių ir kuriamų strateginių planavimo dokumentų, turinčių
erdvinę (teritorinę) išraišką, suderinamumą. LRBP – valstybės lygmens kompleksinis teritorijų
planavimo dokumentas, rengiamas vadovaujantis TPĮ. 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.
Vadovaujantis Strateginio valdymo įstatymu: 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.
LRBP objektas – Lietuvos Respublikos teritorija (įskaitant kontinentinį šelfą ir išskirtinę
ekonominę zoną Baltijos jūroje).
LRBP sprendiniai suformuoti siekiant:
1. valstybės integracijos ir konkurencingumo tarptautinėje plotmėje, taip pat mažinti
ekonominius, socialinius ir regioninius netolygumus, teikti kokybiškas ir visiems prieinamas
viešąsias paslaugas, užtikrinti būtinus sisteminius pokyčius, skirtus aplinkos ir klimato kaitos
iššūkiams įveikti šalies viduje;
2. atsakingai vartoti, naudoti išteklius, saugoti, įveiklinti gamtos ir paveldo vertybes, nuolat
kurti vietovės, savivaldybės, regiono, šalies tapatybę, aukštą savo, šeimos, bendruomenės,
visuomenės gyvenimo kokybę, diegiant visuomenėje holistinį požiūrį, įpročius, elgesio modelius,
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atkakliai siekiant valstybės pažangos, konkurencingumo, palaipsninio perėjimo prie žiedinės
ekonomikos, prisitaikant prie klimato kaitos ir didinant atsparumą globaliems iššūkiams.
LRBP nuostatas sudaro:
1. grafiniai sprendiniai (brėžiniai „Konkurencinga valstybė 2030“, „Galimybių Lietuva 2030“,
„Regionai 2030“, „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinė pusiausvyra“, „Bioprodukcinio ūkio
veiklos ir skatinamos priemonės“, „Kultūros politika ir rekreacija“, „Kompleksinė infrastruktūra ir
teritorijų rezervavimas valstybės poreikiams“, „Atsakingai naudojama jūra ir pakrantė“).
2. tekstiniai sprendiniai („Bendrosios nuostatos“, „Erdvinių sistemų vystymas“ ir
„Specialiosios temos“). Skyriuje „Bendrosios nuostatos“ aptariami valstybės siekiai ir prioritetai,
sprendinių tęstinumas, sprendinių kompleksiškumas siekiant sinergijos efekto, nacionalinio ir
regioninio lygmens tematinių sprendinių grupės aptartos horizontaliu kompleksiškumo aspektu
(horizontaliu hierarchinės erdvinės sistemos pjūviu). Skyriuje „Erdvinių sistemų vystymas“
pateikiami tematiniai (sektoriniai) sprendiniai. Skyriuje „Specialiosios temos“ pateikti sprendiniai,
turintys specifinius aspektus: identitetas, rekreacija ir turizmas, nacionalinis saugumas, jūrinių
teritorijų naudojimas, valstybei svarbūs projektai ir teritorijų rezervavimas valstybės poreikiams.
3. valstybės lygmens teritorijų naudojimo funkcinių prioritetų erdviniai duomenys parengti
vadovaujantis Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija ir patalpinti Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinė sistemoje (toliau – TPDRIS).
Įgyvendinant LRBP sprendinius numatomas jų taikymo ir (ar) įgyvendinimo pirmumo
(prioriteto) principas, kuomet sprendinys, esant kitiems galimiems sprendiniams, vykdomas pirmiau
negu kiti galimi. Šalies, kaip gamtinės socialinės, ekonominės aplinkos, raidos teritorinės
projekcijos požiūriu teritorijų naudojimo funkcinis prioritetas siejamas su gamtos išteklių
naudojimo, kraštovaizdžio formavimo ir ekologinė pusiausvyros tikslais, o veiklų (tarp jų valstybės
veiklos sričių) prioritetas – su urbanistinės ir kitų teritorinių struktūrų plėtros bei optimizavimo
tikslais. Prioritetai aptariami tekstiniuose sprendiniuose ir (ar) vaizduojami grafiniuose
sprendiniuose.
Informacija dėl LRBP:
LRBP rengimas
LRBP – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas – rengiamas vadovaujantis tik TPĮ ir jo
įgyvendinamaisiais teisės aktais.
Kiti teisės aktai kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo proceso
reikalavimų nenustato.
TPĮ 25 str. įtvirtinta, kad kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesą
sudaro: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai. Skirtingiems LRBP rengimo etapams
taikomos skirtingos rengimo procedūros, t. y.:
- Parengiamuoju etapu planavimo organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus numato
planuojamą teritoriją, parengia ir patvirtina planavimo darbų programą, ją paviešina ir kreipiasi į
Taisyklėse nurodytas institucijas, kad šios pateiktų planavimo sąlygas;
- Rengimo etapą sudaro šios stadijos: 1) esamos būklės įvertinimas (atliekamas teritorijos
gamtinės, demografinės, krašto apsaugos reikmių vertinimas, teritorijos vystymo tendencijų,
probleminių situacijų ar (ir) arealų nustatymas, teisės aktų vertinimas. Pateikiamos galimo teritorijų
vystymo prognozės, atsižvelgiant į nustatytas teritorijų vystymo tendencijas); 2) bendrųjų
sprendinių formavimas (nustatomos svarbiausios teritorijos vystymo kryptys – parengiama
koncepcija. Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas); 3)
sprendinių konkretizavimas (parengiami teritorijų planavimo dokumentų konkretūs sprendiniai,
kuriuose nustatomos privalomosios nuostatos, privalomieji reikalavimai ar teritorijos naudojimo
reglamentai (vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių (toliau
– Taisyklės), patvirtintų Aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8, 22.3 p., detalizuojant
koncepciją, nustatomi specialieji raidos uždaviniai ir parengiami konkretūs tematiniai sprendiniai).
- Baigiamąjį etapą sudaro šios stadijos: 1) kompleksinio teritorijų planavimo dokumento
sprendinių viešinimas; 2) kompleksinio teritorijų planavimo dokumento derinimas; 3) tikrinimas

3
teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje; 4) tvirtinimas ir registravimas
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.
Pažymėtina, kad rengiant LRBP buvo įvykdytos visos TPĮ 25 str. ir Taisyklėse nurodytos
rengimo proceso procedūros, išskyrus dalį baigiamojo etapo (tvirtinimas ir registravimas), kuri
vykdoma šiuo metu.
Strateginių dokumentų sistema ir LRBP koncepcija (iki 2050 m.)
LRBP – pagrindinis šalies teritorijų planavimo dokumentas, kuriame numatoma ilgalaikė
šalies teritorijos vystymo perspektyva. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m.
gegužės 31 d. nutarimu Nr. 389 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo“
pradėtas rengti naujas šalies teritorijos bendrasis planas integruotas į Lietuvos Respublikos
strateginių dokumentų struktūrą.
Vadovaujantis Strateginio valdymo įstatymu, LRBP yra vienas iš valstybės strateginio
lygmens planavimo dokumentų, kuriame, vadovaujantis TPĮ 11 str. įtvirtintais uždaviniais,
nustatomi valstybės lygmens sprendiniai – valstybės teritorijos vystymo gairės, struktūra,
naudojimo privalomosios nuostatos ir kiti valstybės raidos strategijos principai, derantys su
Nacionaliniu pažangos planu.
LRBP koncepcija – tai valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptys ir teritorijos naudojimo
funkciniai prioritetai, kuriuos 2020 m. birželio 4 d. patvirtino Lietuvos Respublikos Seimas
nutarimu Nr. XIII-3021 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos
erdvinio vystymo krypčių ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų patvirtinimo“. LRBP
koncepcija yra sudėtinė LRBP dalis, kurioje nustatoma ilgalaikė vizija iki 2050 m. LRBP
koncepcijai atliktas išsamus konceptualiųjų sprendinių ir jų alternatyvų (I ir II) vertinimas –
strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir tarpvalstybinės konsultacijos. Lietuvos Respublikos
Vyriausybė 2019 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1213 taip pat pritarė Lietuvos Respublikos
teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptims ir teritorijos naudojimo
funkciniams prioritetams – koncepcijai su II alternatyva.
LRBP viešinimo procedūros
Rengiant LRBP buvo įvykdytos visos TPĮ 32 str. 1–4 p. nurodytos viešinimo procedūros,
išskyrus 5 p., kuris, vadovaujantis TPĮ 38 str. 1 d., valstybės lygmens teritorijų planavimo
dokumentams netaikomas. Valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentams vykdoma
konsultavimosi procedūra, kaip tai reglamentuota TPĮ 36 straipsnyje.
Aplinkos ministerija, siekdama užtikrinti įtraukų teritorijų planavimo procesą ir sudaryti
sąlygas suinteresuotai visuomenei dalyvauti, nuo pat LRBP dokumento rengimo pradžios skelbė
apie atvirą rengimo procesą, kvietė konsultuotis dėl rengiamų ir parengtų LRBP sprendinių. Tuo
tikslu organizuota 10 viešų konsultacijų-forumų (pirmasis įvyko 2018 m. kovo 1 d., kiekviename iš
forumų dalyvavo apie 200-250 žmonių), 240 atskirų susitikimų su kompetentingomis
suinteresuotomis organizacijomis, suinteresuota visuomene, institucijomis, bendruomenėmis,
savivaldybėmis, asociacijomis ir kt.
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. Per minėtą laikotarpį gauta virš tūkstančio pasiūlymų (viso LRBP
rengimo metu gauta virš 2000 pasiūlymų). Pasibaigus susipažinti su parengtu teritorijų planavimo
dokumentu skirtam laikui, vadovaujantis TPĮ 37 str. 1 d., 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.
Su detalia LRBP visuomenės dalyvavimo ataskaita galima susipažinti TPDRIS svetainėje
(www.tpdris.lt) pasirinkus „planuojamų teritorijų paieška“, „TPD numeris“ laukelyje įvedus Nr.
K-NC-00-17-288 (žr. baigiamojo etapo dokumentą „visuomenės dalyvavimo ataskaita“).
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LRBP derinimo ir tikrinimo procedūros
LRBP derinimo su ministerijomis procedūra truko 3 mėnesius (nuo 2021 m. vasario 15 d.).
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 (Nr. REG182932): „Lietuvos
Respublikos valstybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai ir proceso procedūros atitinka
Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimus. Pritariama Lietuvos Respublikos valstybės teritorijos bendrojo plano teikimui
tvirtinti“.
LRBP įgyvendinimas
LRBP sprendiniai įgyvendinami:
1) detalizuojant sprendinius to paties ir žemesnio lygmens teritorijų planavimo
dokumentuose;
2) rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo
programas, kurios derinamos su ilgos, vidutinės ar trumpalaikės trukmės planavimo dokumentais,
numatančiais investicinių projektų įgyvendinimo planuojamose teritorijose galimybes ir
sudarančiais sąlygas pritraukti privačias investicijas;
3) per rengiamas valstybės veiklos sričių nacionalinės plėtros programas, regioninės plėtros
programas ir planus, kitus valstybės institucijų strateginius priemonių planus ir plėtros programas,
kuriose turi būti numatytos atitinkamos priemonės (veiksmai ) LRBP sprendiniams įgyvendinti;
4) rengiant LRBP sprendinių įgyvendinimo programą, kurioje nustatomi jų įgyvendinimo
terminai, priemonės ir finansavimo šaltiniai.
Vadovaujantis TPĮ 13 str. 1 d. 2 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus LRBP,
rengiama LRBP įgyvendinimo programa, kurioje bus nustatomi šio teritorijų planavimo dokumento
sprendinių įgyvendinimo būdai ir (ar) priemonės, rodikliai, įgyvendinimo terminai ir atsakingos
institucijos. LRBP įgyvendinimo programos rengimą organizuos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija (programą planuojama parengti 2021 m.). LRBP įgyvendinimo programą tvirtins
Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Patvirtintus LRBP sprendinius, siekiant sumažinti valstybės lygmens teritorijų planavimo
dokumentų kiekį ir sudarant galimybes lengviau jais naudotis, LRBP sprendiniai pakeis šiuos
valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus: visų apskričių bendruosius planus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais: 2016 m. liepos 20 d. Nr. 769 „Dėl Klaipėdos
apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“; 2010 m. birželio 21 d. Nr. 1069
„Dėl Tauragės apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“; 2008 m. rugsėjo 24
d. Nr. 1042 „Dėl Šiaulių apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“; 2012 m.
gruodžio 12 d. Nr. 1531 „Dėl Panevėžio apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano
patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais; 2011 m. lapkričio 2 d. Nr. 1318 „Dėl Utenos apskrities
teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“; 2008 m. gruodžio 3 d. Nr. 1310 „Dėl
Vilniaus apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“; 2009 m. birželio 3 d.
nutarimu Nr. 672 „Dėl Kauno apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“; 2010
m. rugsėjo 8 d. Nr. 1299 „Dėl Telšių apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano
patvirtinimo“; 2011 m. birželio 22 d. Nr. 764 „Dėl Alytaus apskrities teritorijos bendrojo
(generalinio) plano patvirtinimo“; 2010 m. rugsėjo 8 d. Nr. 1298 „Dėl Marijampolės apskrities
teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“.
Patvirtintų LRBP sprendinių taikymas
Patvirtinti LRBP sprendiniai privalomai taikomi:
1) valstybės valdymo institucijoms, priimančioms nacionalinio lygmens sprendimus,
susijusius su šalies teritorijos naudojimu, tvarkymu ir apsauga;
2) konkretizuojant šalies regioninės politikos formavimo teritorines gaires;
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3) nustatant valstybės institucijų rengiamų valstybės lygmens specialiųjų planų, ilgalaikių
programų bei strategijų pagrindines planavimo sąlygas ir (ar) prioritetus;
4) rezervuojant teritorijas, reikalingas valstybei svarbiems projektams ir infrastruktūros,
gamybos ar apsaugos objektams;
5) nustatant valstybės lygmens (dalies ir (ar) dalių) bendrųjų ir specialiųjų planų planavimo
sąlygas;
6) formuojant šalies struktūrų integravimosi į Europos ir pasaulio struktūras politiką erdvinio
planavimo srityje.
Su visa detalia LRBP rengimo medžiaga ir procesu galima susipažinti LRBP svetainėje
http://www.bendrasisplanas.lt
Nutarimo projektas neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams, neperkelia ir
neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų, nenotifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos
apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisykles1.
Nutarimo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo,
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos
normas. Nutarimo projekte naujų terminų, vertintinų Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo
nustatyta tvarka, nėra.
Nutarimo projektas neprieštarauja 18-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai.
Nutarimo projektui įgyvendinti papildomos valstybės biudžeto lėšos, konkrečios
įgyvendinimo priemonės ir už šių priemonių įgyvendinimą atsakingos institucijos, vadovaujantis
TPĮ 13 straipsnio 1 d. 2 p., bus nustatomos rengiant LRBP įgyvendinimo programą.
Priėmus Nutarimo projektą, turės būti parengti nauji, arba pakeisti, koreguojami esami
teritorijų planavimo dokumentai ir teisės aktai. Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 13
straipsnio 1 d. 1 ir 2 p., teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo, ar koregavimo poreikis,
taip pat teisės aktų keitimo poreikis bus nustatomas rengiant LRBP įgyvendinimo programą, taip
pat bus vertinama administracinė našta.
Nutarimo projektas teiktas derinti (registracijos TAIS Nr. 21-27936) visoms ministerijoms,
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos 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 Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė. Nutarimo projektas ir LRBP sprendinių tekstinė dalis
patikslinta pagal Teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos 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.
Nutarimo projektą parengė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos
grupės vadovas Dainius Čergelis (tel. 8 616 98137, el. p. dainius.cergelis@am.lt), patarėja Asta
Rokickienė (tel. 8 695 67967, el. p. asta.rokickiene@am.lt), vyriausioji specialistė Donata
Paulauskaitė (tel. 8 696 82115, el. p. donata.paulauskaite@am.lt).
1

Patvirtintas Vyriausybės 1999-05-20 nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties
įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“.
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PRIDEDAMA:
1. Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“
projektas, 1 lapas.
2. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano tekstinė dalis, 153 lapai.
3. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano brėžinys „Konkurencinga valstybė 2030“,
1 lapas.
4. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano brėžinys „Galimybių Lietuva 2030“, 1
lapas.
5. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano brėžinys „Regionai 2030“, 1 lapas.
6. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano brėžinys „Kraštovaizdžio formavimas ir
ekologinė pusiausvyra“, 1 lapas.
7. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano brėžinys „Bioprodukcinio ūkio veiklos ir
skatinamos priemonės“, 1 lapas.
8. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano brėžinys „Kultūros politika ir rekreacija“,
1 lapas.
9. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano brėžinys „Kompleksinė infrastruktūra ir
teritorijų rezervavimas valstybės poreikiams“, 1 lapas.
10. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano brėžinys „Atsakingai naudojama jūra ir
pakrantė“, 1 lapas.
11. Teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 5 lapai.
12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 2 lapai.
13. Derinimo pažyma, 18 lapų.
14. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano 5 Priedo brėžinys „Kraštovaizdžio
tvarkymo zonos“, 1 lapas.
15. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano 5 Priedo brėžinys „Kraštovaizdžio
tvarkymo reglamentavimo kryptys“, 1 lapas.
16. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano 5 Priedo brėžinys „Vizualinis estetinis
potencialas“, 1 lapas.
17. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano 5 Priedo brėžinys „Kultūros paveldo
apsaugos teritoriniai prioritetai“, 1 lapas.

Aplinkos ministras

Simonas Gentvilas

