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1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Bendrasis planas – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, kuriame pagal 

teritorijų planavimo lygmenį ir uždavinius nustatoma planuojamos teritorijos erdvinė struktūra 1 ir 

teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos 2 ir reikalavimai arba reglamentas 3 bei apsaugos 

principai.“ 

Metodinė problema 

1. Būtina vadovaujantis moksliniu pagrindu pagrįsti kas yra „teritorijos erdvinė struktūra“ 

ir kokiais kriterijais ji turi būti vertinama arba nevertinama. Tam reikia pateikti sąvokos išaiškinimą 

bei teritorijų erdvinės sampratos metodologiją. Išaiškinti kaip teritorijos erdvinė struktūra koreliuoja 

su kraštovaizdžiu, kuris praktinėje veikloje beveik visais atvejais suprantamas kaip „gamtinis“.  

Būtina išskirti kraštovaizdžio tipus (urbanistinis, kultūrinis, gamtinis, jūrinis ir kt.). 

2. Būtina tiksliai įvardinti ką apibrėžia sąvoka „privalomosios nuostatos“. Nėra aišku kaip 

„nuostatos“ turi būti reglamentuojamos.  

3. Būtina tiksliai įvardinti ką apibrėžia sąvoka „reglamentas“. 

2. Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„11. Pastatų aukštis – aukštis, matuojamas metrais nuo pastato (jo dalies) 1 statybos zonos 

esamo žemės paviršiaus 2 vidutinės altitudės iki pastatų stogo kraigo 3 ar jų konstrukcijos aukščiausio 

taško.“ 
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Metodinė problema 

1. Atsiranda galimybė interpretuoti aukščius. Nėra aišku kaip bus įgyvendinamas „jos dalies“ 

aukščio reglamentavimas bendrųjų planų funkcinio zonavimo aplinkoje ar išskiriamas reglamentų 

lentelėje. Didžiausias leistinas pastatų aukštis rengiant bendrąjį planą gali būti nustatomas funkcinei 

zonai (spalvai), tačiau ne jos daliai. Siūlomas perteklinis reikalavimas, kuris realiai yra 

neįgyvendinamas.  

„Jos dalies“ aukščio reglamentavimas turi būti priskirtas išskirtinai DP kompetencijai. 

Redakcinė klaida 

2. „Esamo žemės paviršiaus“ reikėtų keisti į „esamo ir projektuojamo žemės paviršiaus“. 

3.  Žodis „pastatų“ vartojamas daugiskaitos forma, o „stogo kraigo“ vienaskaitos forma. 

 

Būtina papildyti 2 straipsnį punktu „statinių aukštis“ 

Būtina įteisinti statinių aukščio reglamentavimą. Statinių aukščio reglamentavimas ypač 

aktualus urbanizuotoms ir urbanizuojamoms teritorijoms, kuriu vizualinį identitetą nulemia 

aukštybiniai pastatai ir statiniai (bokštai, apžvalgos bokštai, kaminai, reklaminiai stendai, elektros 

laidų atramos, vedlinės, kranai ir kt.). Statinys – nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis 

statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje 

atliekant statybos darbus. 

Pateikiame statinių aukščio nereglamentavimo vizualinių pasekmių pavyzdžius: 

1. Rykantų Švč. Trejybės bažnyčią kelyje Vilnius-Kaunas pilnai dengia reklaminis stendas. 

Minėta bažnyčia yra nekilnojamojo kultūros paveldo objektas.  

 

2. Žiežmarių miesto panorama yra dengiama bent 5 reklaminių stendų. Miesto centras – 

nekilnojamojo kultūros paveldo vietovė, kurio pagrindine vertikalia dominante turėtų būti Žiežmarių 

Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia, o ne reklaminiai stendai. 



3 

 

 

 

3. KVJU bendrajame plane numatomas pastatų ir statinių aukštis iki 30 m. Klaipėdos miesto 

Senamiestyje ir Naujamiestyje esančių pastatų aukštis siekia 12-25 m. Žvelgiant iš Smiltynės, 

Senamiestis ir Naujamiestis dingsta tarp technologinių statinių ir įrenginių. Tokių objektų aukštis 

turėtų būti ribojamas šalia nekilnojamojo kultūros paveldo objektų vietovių, kurių reprezentavimas 

bent jau turėtų būti svarbus valstybei.  

 

Būtina naikinti pastatų aukštų skaičiaus reglamentavimą vietovės lygmens 

bendruosiuose planuose 

Šis reglamentas nurodytas teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijoje, kuri 

įgyvendina teritorijų planavimo įstatymo nuostatas. Reglamentuoti pastatų aukštų skaičių funkcinėse 

zonose, kuriuose yra galimi skirtingi žemės naudojimo būdai yra absoliučiai netikslinga, nes pastatų 

aukštų skaičius priklauso nuo pastato tipologijos ir numatomos funkcijos, kuri nėra žinoma (gali būti 

tik numatoma) rengiant bendrąjį planą. Be to įstatyme sąvoka „pastatų aukštų skaičius“ neįvardinta. 

Pateikiame pavyzdį: 

Dviejų aukštų gyvenamojo namo aukštis yra lygus vieno aukšto komerciniam pastatui 

(Vabalninko miestas). 

 

 

3. Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip: 
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„17. Statybos linija – linija, su kuria turi sutapti pastatų ir (ar) turinčių stogą inžinerinių 

statinių antžeminės dalies gatvės fasado projekcija, neįskaitant balkonų, erkerių, karnizų ir kitų fasado 

elementų.“ 

Metodinė problema 

Reikia aiškiai ir tiksliai apibrėžti nuostatą dėl požeminės dalies bei balkonų, karnizų ir kitų 

fasado elementų. 

4. Pakeisti 2 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„18. Statybos riba – linija, už kurios pastatų ir (ar) turinčių stogą inžinerinių statinių statyba 

negalima.“ 

Metodinė problema 

Reikia aiškiai ir tiksliai apibrėžti nuostatą dėl požeminės dalies bei balkonų, karnizų ir kitų 

fasado elementų. Neaišku koks santykis tarp statybos ribos ir gatvių raudonų linijų.  

5. Pakeisti 2 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„19. Statybos zona – planuojamos teritorijos dalis, kurioje yra arba numatomos pastatų ir (ar) 

turinčių stogą inžinerinių statinių antžeminės dalys.“ 

Metodinė problema 

Reikia aiškiai ir tiksliai apibrėžti nuostatą dėl požeminės dalies bei balkonų, karnizų ir kitų 

fasado elementų. 

6. Pakeisti 2 straipsnio 23 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„23. Teritorijos naudojimo tipas 1 – teritorijų planavimo dokumentuose nurodoma 

planuojamos teritorijos kategorija, apimanti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, galimus žemės 

naudojimo būdus ir galimas vyraujančias statinių ar jų grupių paskirtis. Kartu nustatomi leidžiamieji 

2 užstatymo intensyvumo ir užstatymo tankio rodikliai.“ 

Metodinė problema 

1. Tikslinga būtų keisti TPD rengimo metodologiją ir atsisakyti „teritorijos naudojimo tipo“ 

kategorijos. Tiek teritorijos funkcinė zona, tiek teritorijos naudojimo tipas apima pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtį, galimus žemės naudojimo būdus. Galimos vyraujančios statinių ar jų grupių 

paskirtys tikslingai turėtų būti nustatomos tik detaliuose planuose (rengiant bendruosius planus 

statinių paskirtys yra nežinomos, tik numatomos). 

Teritorijos naudojimo tipas kaip kategorija daugeliu atveju apibendrina funkcines zonas kai 

turėtų jas detalizuoti (tokia turėtų būti tikslinė kategorijos paskirtis). Praktikoje, teritorijos 

naudojimo tipo kategorijos naudojimas vietovės lygmens bendrųjų planų rengimui yra ydingas, kai 

vietovės lygmens bendrieji planai rengiami miesto savivaldybės teritorijoje (Pavyzdžiui Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto bendrasis planas, Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje.), nes dokumentų 

sugretinimas ir tarpusavio suderinimas tampa neįmanomu uždaviniu, atsiranda procedūrinės ir 
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biurokratinės problemos dėl miesto plėtros krypčių įgyvendinimo dubliuojančiose teritorijose, kurios 

dėl kategorijos trūkumų yra vaizduojamos ir apibrėžiamos kitaip.  

Pateikiama lentelė kategorijų palyginimui: 

Funkcinė zona Teritorijos 

naudojimo tipas 

Sutapatinimas Komentaras 

Miškų ir 

miškingų 

teritorijų zona 

Miškai ir 

miškingos 

teritorijos 

Tapati zona, 

apibrėžianti tuos 

pačius miškų 

reglamentus. 

Tapatu. 

Nėra aišku kodėl funkcinių zonų 

klasifikatorius, miškų funkcines zonas skirsto 

į ekosistemų apsaugos zoną, rekreacinių 

miškų zoną, apsauginių miškų zoną, ūkinių 

miškų zoną, kai miškų ir miškingų teritorijų 

teritorijos naudojimo tipas jau nėra 

skirstomas, nors yra naudojamas žemesnio 

lygmes TPD rengimui. Žemesnio lygmens 

TPD turėtų DETALIZUOTI aukštesnio 

lygmens TPD sprendinius, o ne apibendrinti. 

Specializuotų 

ūkių ir žemės 

ūkio teritorijų 

zona 

Specializuotų 

ūkių ir žemės ūkio 

teritorija 

Tapatu. Abi kategorijos apima pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtis ir galimus žemės 

naudojimo būdus jose. 

 

Rekreacinio 

naudojimo žemės 

ūkio teritorijos 

Rekreacinio 

naudojimo žemės 

ūkio teritorija 

Tapatu.  Abi kategorijos apima pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtis ir galimus žemės 

naudojimo būdus jose. 

Konservacinės 

teritorijos zona 

- Netapatu. Žemesnio lygmes TPD trūksta klasifikacijų 

naudojamų aukštesnio lygmens TPD (jei 

toks apskritai yra reikalingas).  

Vandenų zona Vandenys Tapatu. Abi kategorijos apima pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtis ir galimus žemės 

naudojimo būdus jose. 

Gyvenamoji 

zona: 
Ekstensyvaus 

užstatymo zona 

(gyvenamoji 

zona); 

Mažo užstatymo 

intensyvumo zona 

Vidutinio 

užstatymo 

intensyvumo zona 

Intensyvaus 

užstatymo zona 

Vienbučių ir 

dvibučių 

gyvenamųjų 

pastatų teritorija; 

Gyvenamoji 

teritorija; 

Mišri gyvenamoji 

teritorija 

Tapatu. Tik kitaip 

įvardinama. 

Funkcinių zonų išskyrimas pagal 

intensyvumą yra aiškesnis kalbant apie 

miesto urbanistinės struktūros vertinimą ir 

suvokimą, struktūrų kaitos galimybes. 

 

Abi kategorijos apima pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtis ir galimus žemės 

naudojimo būdus jose. 

Pagrindinio 

centro zona; 

Mišri centro 

teritorija 

Tapatu. Tik kitaip 

įvardinama. 

Funkcinis zonavimas detaliau nurodo miesto 

erdvinio formavimo kryptis, išskirstydamas 

centrų funkcines zonas į kelias kategorijas. 

Vėlgi TPD nurodoma planuojamos 

teritorijos kategorija turinti 

DETALIZUOTI, tik apibendrina. 

 

Abi kategorijos apima pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtis ir galimus žemės 

naudojimo būdus jose. 

Miesto dalies 

(rajonų) centro 

zona 

Sodininkų 

bendrijų zona; 

Sodininkų 

bendrijų teritorija 

Tapatu. Abi kategorijos apima pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtis ir galimus žemės 

naudojimo būdus jose. 
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Specializuotų 

kompleksų zona 

Socialinės 

infrastruktūros 

teritorija 

Tapatu. Nėra jokio tikslo skaidyti specializuotų 

kompleksų zoną atskirai išskiriant socialinės 

infrastruktūros teritoriją, į kurią patenką 

tokie objektai kaip mokyklos, darželiai ir kt., 

kurie gali būti tiek valstybės išlaikomi tiek 

privatūs. Rengiant TPD tokio išskirstymo net 

nebūtų įmanoma pateikti, nebent esamiems 

objektams, bet norint vėliau pakeisti jų 

paskirtį atsirastų rimtos problemos, reiktų 

keisti TPD. 

 

Abi kategorijos apima pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtis ir galimus žemės 

naudojimo būdus jose. 

Specializuotų 

kompleksų 

teritorija 

Pramonės ir 

sandėliavimo 

zona 

Pramonės ir 

sandėliavimo 

teritorija 

Tapatu Abi kategorijos apima pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtis ir galimus žemės 

naudojimo būdus jose. 

Inžinerinės 

infrastruktūros 

zona 

Inžinerinė 

infrastruktūros 

teritorija 

Tapatu. Abi kategorijos apima pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtis ir galimus žemės 

naudojimo būdus jose. 

Inžinerinės 

infrastruktūros 

koridorių zona 

Inžinerinės 

infrastruktūros 

koridorius 

Tapatu. Abi kategorijos apima pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtis ir galimus žemės 

naudojimo būdus jose. 

Bendro 

naudojimo 

erdvių, atskirųjų 

želdynų zona: 

Intensyviai 

naudojamų 

želdynų zona; 

Ekstensyviai 

naudojamų 

želdynų zona 

Bendro 

naudojimo 

erdvių, želdynų 

teritorija 

Tapatu. Funkcinis zonavimas detaliau nurodo 

želdynų panaudojimo galimybes.  

 

Abi kategorijos apima pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtis ir galimus žemės 

naudojimo būdus jose. 

Paslaugų zona Paslaugų 

teritorija 

Tapatu. Abi kategorijos apima pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtis ir galimus žemės 

naudojimo būdus jose. 

Vandenviečių 

zona 

Vandenvietė Tapatu. Abi kategorijos apima pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtis ir galimus žemės 

naudojimo būdus jose. 

- Aikštė Netapatu. Tikslingiau papildyti funkcinių zonų 

klasifikatorių – viešoji urbanistinė erdvė 

(neužstatyta, mažai apželdinta). Į šią 

funkcinę zoną patektų ne tik aikštės, bet ir 

skverai, kurdonerai. Funkcinė zona būtų 

naudojama savivaldybės lygmens (miestų) ir 

vietovės lygmes TPD rengti. Reikėtų 

įstatyme įvesti sąvoką – „viešoji urbanistinė 

erdvė“ 

- Naudingųjų 

iškasenų 

teritorija 

Netapatu. Nereikalinga funkcinė zona, nes 

naudingosioms iškasenoms atvaizduoti yra 

išskiriamas atskiras žymėjimas, o funkcinė 

zona rodoma tokia, kokia bus išeksploatavus 

telkinį. 

 

Įvertinus planuojamų teritorijų kategorijas galima daryti išvadą, kad funkcinių zonų 
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kategorija yra parengta detaliau bei profesionaliau, ji aiškiai apibrėžia planuojamos teritorijos 

urbanistinę struktūrą ir kaitos galimybes.  

2. „Nustatomi leidžiamieji ... rodikliai“ (žirklės) - pokytis iš nustatomų didžiausių rodiklių yra 

klaidinantis ir perteklinis, nes tai liečia bei apsunkina tik Bendrųjų rengimo procedūrą, o taip pat, 

ima konkuruoti su detaliuoju planavimu. Nėra aišku kokiu principu ir pagal kokią metodiką galėtų 

būti nustatomi mažiausi užstatymo tankio ir intensyvumo rodikliai. Šie rodikliai priklauso nuo sklypo 

dydžio. Bendriesiems planams jie tampa neaktualus, nes BP nenagrinėja sklypų. 

7. Pakeisti 2 straipsnio 24 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„24. Teritorijos planavimo sąlygos – planuojamai teritorijai taikomos ūkio šakų plėtros 

programų ir kitų strateginio planavimo dokumentų nuostatos, rengiamo teritorijų planavimo 

dokumento atžvilgiu aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai ir teisės aktais 

pagrįsti planavimo sąlygas pateikiančios institucijos reikalavimai dėl teritorijų planavimo 

dokumentuose būtinų nustatyti privalomųjų nuostatų, privalomųjų reikalavimų ar teritorijos 

naudojimo reglamento, taip pat inžinerinių tinklų, energetikos objektų, kurie pagal Lietuvos 

Respublikos elektros energetikos įstatymą ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą laikomi 

kilnojamaisiais daiktais, ir susisiekimo komunikacijų prisijungimo reikalavimai.“ 

8. Pakeisti 2 straipsnio 29 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„29. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo programa – dokumentas, 

kuriame nustatomi teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo būdai.“ 

Procedūrinė problema 

Nėra aiškumo kas rengia ir tvirtina įgyvendinimo programą. TPĮ turi būti nustatytos 

planavimo organizatoriaus teisės, pareigos ir atsakomybė. 

9. Papildyti 2 straipsnį 291 dalimi: 

„48. Teritorijų planavimo dokumento techninė klaida – spausdinimo, skaičiavimo, faktinių 

duomenų neatitikimo ar kita klaida 1, kurią ištaisius nekinta patvirtinto teritorijų planavimo 

dokumento sprendinio esmė 2 ir jo atitiktis teritorijos planavimo sąlygoms, pateiktoms rengiant šį 

teritorijų planavimo dokumentą.“ 

Metodinė problema 

1. Būtina aiškiai apibrėžti kas yra „kita klaida“. Taip pat „Teritorijų planavimo dokumento 

techninės klaidos“ apibrėžimą būtina papildyti sąvokomis „spraga“ ir „kolizija“. 

2. Būtina aiškiai apibrėžti kas yra „planavimo dokumento sprendinio esmė“. 

10. Pakeisti 2 straipsnio 38 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„38. Užstatymo aukštis – savivaldybės lygmens bendrojo plano (rengiamo miesto teritorijai) 

ir (ar) vietovės lygmens bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomasis reikalavimas, kuriuo 

nustatomas planuojamos teritorijos (jos dalies) vyraujantis pastatų aukštis.“ 
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Metodinė problema 

Nėra aišku kaip bus įgyvendinamas „jos dalies“ aukščio reglamentavimas bendrųjų planų 

funkcinio zonavimo aplinkoje ar išskiriamas reglamentų lentelėje. Didžiausias leistinas pastatų 

aukštis rengiant bendrąjį planą gali būti nustatomas funkcinei zonai (spalvai), tačiau ne jos daliai. 

Siūlomas perteklinis reikalavimas, kuris realiai yra neįgyvendinamas.  

„Jos dalies“ aukščio reglamentavimas turi būti priskirtas išskirtinai DP kompetencijai. 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 3 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„1) sudaryti sąlygas darniai valstybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės 

integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, 

ekonominius, ekologinius ir susijusius su klimato kaitos pasekmėmis uždavinius 1;“. 

2. Pakeisti 3 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„5) kurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos pasekmėms atsparią 1 gyvenamąją aplinką ir 

visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;“. 

Metodinė problema 

1. Vienas labiausiai klimato atšilimą skatinančių veiksnių yra su žmogaus veikla susijęs 

šiltnamio dujų išmetimas. Pagrindiniai jo šaltiniai yra iškastinio kuro deginimas elektros gamybos, 

transporto, pramonės ir buities sektoriuose; žemės ūkis ir žemės plotų naudojimo pokyčiai, pvz., 

miškų naikinimas; atliekų šalinimas sąvartynuose ir pramoninių fluoruotų dujų naudojimas. 

Rengiamų bendrųjų planų sprendiniai yra orientuoti į erdvinės struktūros kūrimą ir niekaip 

negali reguliuoti išmetamų dujų kiekio į atmosferą. BP sprendiniuose galima tik teritoriškai parodyti 

kur pavyzdžiui bus pramonės ar inžinerinės infrastruktūros teritorijos, bet nėra žinoma kokios tiksliai 

veiklos bus vykdomos jose. Tam yra rengiamos PAV ataskaitos, jau žinant tikslų vykdomos veiklos 

pobūdį. Esmė yra tame, kad rengdami SPAV (privaloma rengiant ar keičiant BP sprendinius) galime 

pasakyti, kad poveikis bus, bet tiksliai koks – neįmanoma. Nėra konkretaus objekto kurį galima būtų 

vertinti. 

Būtent to konkretaus objekto nebūvimas gali tapti rimta problema rengiant bendrųjų planų 

sprendinius. Prasidės bendrųjų planų rengimo proceso stabdymas nenorint gretimoje aplinkoje 

vystyti pramonės ir infrastruktūros teritorijų ir bus prisidengiama pasekmėmis klimatui, kurių TPD 

rengimo kompetencijoje žinoti neįmanoma. Tokie procesai vyksta jau dabar su tokiais projektais kaip 

Pauosčio stoties išplėtimo projektas Klaipėdoje, Rail Baltica projektai, oro uosto tarp Vilniaus ir 

Kauno projektas. Itin daug pasipriešinimo sulaukė šiuo metu jau patvirtintas Klaipėdos valstybinio 

jūrų uosto bendrasis planas (ekonomiškai svarbus objektas), kuris numato plėtrą jūroje, bet vėlgi 

jame nėra aiškių sprendinių dėl įgyvendinimo, jų ir negali būti, nes tai techninio projekto klausimas. 

BP gali numatyti tik teritorines perspektyvas, bet negali įvardinti kokios veiklos tose teritorijose bus 
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galimos. Nesudarykime teisinio pagrindo stabdyti naujų veiklų kūrimuisi, valstybinės reikšmės 

projektų įgyvendinimui. „Klimato kaitai“ galima pripaišyti bet kokius nepatogius vykstančius plėtros 

procesus. Klimato kaita yra tikrai ne teritorijų planavimo dokumentų klausimas. Būtų tikslingiausia 

tokio termino neminėti ir neduoti papildomų įrankių planavimo procesų stabdymui. Įstatymo 

papildymą terminu ir reikalavimais „klimato kaita“ būtina pagrįsti ir aprašyti metodiškai su 

aiškiomis nuorodomis, kaip tai turi būti išdėstoma TPD grafinėje ir tekstinėje apimtyje arba atsisakyti 

visai.  

3. Pakeisti 3 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„6) sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, 

tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, skatinančioms alternatyvių energijos šaltinių ir technologijų 

plėtrą, didinančioms energijos vartojimo efektyvumą 2;“. 

Metodinė problema 

2. Nėra sąsajos su jau galiojančiais apribojimais vėjo, saulės elektrinių statybai. Pavyzdžiui, 

pagal Lietuvos karo vado patvirtintą planą - „Lietuvos Respublikos teritorijos, kuriose gali būti 

ribojami vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimo statybos darbai“ bent trečdalyje LR teritorijos 

tokia statyba ribojama arba visai negalima, tad ir sudaryti sąlygas privačioms investicijoms yra 

neįmanoma. Turi būti sąsajos su Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu ir kitais teritorijose 

veiklą ribojančiais dokumentais.  

4 straipsnis. Teritorijų planavimo lygmenys 

Metodinė problema 

Turi būti aiški hierarchinė sistema nuo aukščiausio lygmens planavimo dokumentų iki 

žemiausio lygmens, t. y. nuo šalies (jei tokį tikslinga rengti) bendrojo plano iki detaliojo plano. 

Kiekvienas iš šių dokumentų turi turėti aiškius savo uždavinius, objektą, reglamentavimo apimtį ir 

kriterijus. Galutinai ir aiškiai įtvirtinti nuostatą, kad rengiamo teritorijų planavimo dokumento 

atžvilgiu yra detalizuojami ir tikslinami aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų 

sprendiniai.  

Taip pat būtina įstatyme aiškiai įtvirtinti nuostatą, kad parengto TPD sprendiniai yra 

vertinami tik tame mastelyje, kuriame jie yra parengti. Šiuo metu įsigalėjusi praktika, kad 

savivaldybės ar didžiųjų miestų TPD sprendiniai parengti 1:50000 – 1:10000 masteliuose teisinėje 

praktikoje yra vertinami kaip mastelyje 1:1. Tokia praktika yra ydinga ir visiškai nekoreliuoja su 

praktiniais ir metodiniais TPD rengimo principais bei sudaro precedentus teisminėje praktikoje.   

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„6 straipsnis. Planavimo organizatoriai ir iniciatyvos teisė 

1. Vyriausybės įgaliotos institucijos organizuoja šių teritorijų planavimo dokumentų rengimą:  
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1) valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų; 

2) valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų, išskyrus šio įstatymo 23 

straipsnio 1 dalyje nurodytus atvejus, kai už atitinkamo valstybei svarbaus projekto įgyvendinimą 

atsakingos Vyriausybės įgaliotos ar Seimo paskirtos valstybės institucijos sprendimu vietovės 

lygmens valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumentui taikoma atitinkamos rūšies 

vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, koregavimo, 

tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka; 

Procedūrinė problema  

Nėra aišku kokiu pagrindu valstybei svarbių projektų planavimas priverstiniu būdu gali būti 

priskiriamas kitoms institucijoms bei supaprastinama rengimo, derinimo, keitimo, koregavimo, 

tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka. Toks pakeitimas suponuoja, 

kad vyriausybės įgaliotos institucijos nenori prisiimti atsakomybės už vykdomus projektus ir jų 

sprendinių kokybę.  

3) saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų; 

4) kituose įstatymuose nurodytų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų. 

2. Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimą 

organizuoja savivaldybės administracijos direktorius, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytus 

teritorijų planavimo dokumentus ir atvejus, kai kiti įstatymai nustato kitus specialiojo teritorijų 

planavimo organizatorius. 

Procedūrinė problema 

Būtina tiksliai nustatyti savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, teises ir atsakomybę 

rengiant TPD. Šiuo metu savivaldybės vyriausiojo architekto, kaip kvalifikuoto savo srities 

specialisto galinčio tinkamai įvertinti rengiamą TPD, funkcija yra sumenkinta santykyje su 

savivaldybės administracijos direktoriumi.  

Būtų tikslinga aiškiai išskirti planavimo organizatoriaus bei jo įgaliotų asmenų pareigas, 

teises ir atsakomybes papunkčiui.   

3. Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai 

turi planavimo iniciatyvos teisę (toliau – planavimo iniciatoriai) ir gali Vyriausybės nustatyta tvarka 

ir sąlygomis tik savo valia ir sprendimu teikti savivaldybei ar kitų įstatymų nustatytiems specialiojo 

teritorijų planavimo organizatoriams pasiūlymus dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo 

dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo, šio įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje 

nurodytais atvejais – dėl savivaldybės lygmens bendrojo plano koregavimo. Savivaldybės 

administracijos direktorius ar kitų įstatymų nustatyti specialiojo teritorijų planavimo organizatoriai 

per 10 darbo dienų privalo priimti sprendimą dėl pasiūlymo arba motyvuotai atmesti pasiūlymą. 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija šio įstatymo 28 straipsnio 
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7 dalyje nurodytais atvejais Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis gali teikti savivaldybei 

pasiūlymus dėl savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendrojo plano koregavimo. Savivaldybės 

administracijos direktorius per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos priima sprendimą dėl 

atitinkamo bendrojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų arba motyvuotai šį pasiūlymą 

atmeta. Sprendimas priimti pasiūlymą kartu su planavimo organizatoriaus sprendimo dėl teritorijų 

planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo tikslų projektu viešinamas šio įstatymo 31 

straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Apie motyvuotą sprendimą atmesti pasiūlymą informuojamas 

planavimo iniciatorius ir sprendimas skelbiamas savivaldybės administracijos ar kitų įstatymų 

nustatytų planavimo organizatorių interneto svetainėse. Savivaldybės administracijos direktorius ar 

kitų įstatymų nustatyti specialiojo teritorijų planavimo organizatoriai neturi teisės reikalauti naudotis 

iniciatyvos teise, kai šiame įstatyme nustatytais atvejais numatytai veiklai įgyvendinti teritorijų 

planavimas nereikalingas. Priėmus sprendimą rengti, keisti ar koreguoti siūlomą teritorijų planavimo 

dokumentą, planavimo iniciatoriai su savivaldybės administracijos direktoriumi ar kitų įstatymų 

nustatytu specialiojo teritorijų planavimo organizatoriumi Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis 

sudaro teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį, numatančią teritorijų planavimo dokumento 

rengimą, keitimą, koregavimą ir (ar) finansavimą (jeigu kitokia teritorijų planavimo dokumentų 

finansavimo tvarka nenustatyta kituose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose). Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis skelbiama 

viešai savivaldybės ar kitų įstatymų nustatyto specialiojo teritorijų planavimo organizatoriaus 

interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų 

planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 

Procedūrinė problema 

Būtina tiksliai nustatyti savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, teises ir atsakomybę 

rengiant TPD. Šiuo metu savivaldybės vyriausiojo architekto, kaip kvalifikuoto savo srities 

specialisto galinčio tinkamai įvertinti rengiamą TPD, funkcija yra sumenkinta santykyje su 

savivaldybės administracijos direktoriumi.  

Būtų tikslinga aiškiai išskirti planavimo organizatoriaus bei jo įgaliotų asmenų pareigas, 

teises ir atsakomybes papunkčiui.   

4. Planavimo iniciatoriai su savivaldybės administracijos direktoriumi ar kitų įstatymų 

nustatytu specialiojo teritorijų planavimo organizatoriumi Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis 

prieš tvirtinant teritorijų planavimo dokumentą sudaro teritorijų planavimo dokumento sprendinių 

įgyvendinimo sutartį, jeigu šiems sprendiniams įgyvendinti reikalingas žemės sklypų pertvarkymas, 

žemės paėmimas visuomenės poreikiams, būsto perdavimas į savivaldybės būsto fondą pagal šio 

įstatymo 15 straipsnio 2 dalį, kitais Vyriausybės nustatytais atvejais. Sprendinių įgyvendinimo 

sutartis įsigalioja patvirtinus 1 teritorijų planavimo dokumentą ir skelbiama viešai savivaldybės ar 
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kitų įstatymų nustatyto specialiojo teritorijų planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso 

valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniams 

įgyvendinti reikalinga inžinerinės ir (ar) socialinės infrastruktūros plėtra, planavimo iniciatorius, 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu, įsipareigoja 

sudaryti savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį. Kai teritorijų planavimo dokumento 

sprendiniuose numatomas prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymas, prie savivaldybės 

infrastruktūros plėtros sutarties pateikiamas jos vystymui reikalingas preliminarus lėšų poreikis. 

Redakcijos klaida 

1. „Įsigalioja patvirtinus“ reikia keisti į „Įsigalioja patvirtinus ir įregistravus bei 

paskelbus...“ 

Procedūrinė problema 

Būtina tiksliai nustatyti savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, teises ir atsakomybę 

rengiant TPD. Šiuo metu savivaldybės vyriausiojo architekto, kaip kvalifikuoto savo srities 

specialisto galinčio tinkamai įvertinti rengiamą TPD, funkcija yra sumenkinta santykyje su 

savivaldybės administracijos direktoriumi.  

Būtų tikslinga aiškiai išskirti planavimo organizatoriaus bei jo įgaliotų asmenų pareigas, 

teises ir atsakomybes papunkčiui.   

5. Teritorijų planavimo dokumentų rengėjus pasirenka planavimo organizatoriai Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai sudarydamas teritorijų planavimo 

proceso inicijavimo sutartį planavimo iniciatorius pasirenka teritorijų planavimo dokumentų rengėją. 

Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai rengiami savivaldybės 

lėšomis, jeigu kiti Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip arba jeigu dėl teritorijų planavimo 

dokumentų rengimo finansavimo susitariama kitaip pagal planavimo iniciatoriaus ir savivaldybės 

tarpusavio sutartį, taip pat teritorijų planavimo dokumentų rengimas gali būti finansuojamas iš 

Europos Sąjungos lėšų.“ 

Procedūrinė (kokybės) problema 

Tikslinga būtų papildyti: „Teritorijų planavimo dokumentų rengėjus pasirenka planavimo 

organizatoriai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka surengus konkursą geriausiai 

urbanistinei idėjai atrinkti Architektūros įstatymo nustatytais atvejais, išskyrus atvejus, kai 

sudarydamas teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį planavimo iniciatorius pasirenka 

teritorijų planavimo dokumentų rengėją.“. Konkursai vykdomi viešųjų pirkimų būdu, kai rengėjas 

pasirenkamas pagal mažiausią kainą neužtikrina kokybiškų TPD sprendinių.   

4 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 
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„1. Seimas tvirtina Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepciją, nustatančią 

ilgalaikes valstybės teritorijos (įskaitant kontinentinį šelfą ir išskirtinę ekonominę zoną Baltijos 

jūroje) erdvinio vystymo kryptis ir teritorijų naudojimo funkcinius prioritetus.“ 

2. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip; 

„3) tvirtina valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentus, išskyrus šio įstatymo 

23 straipsnio 1 dalyje nurodytus atvejus, kai vietovės lygmens valstybei svarbaus projekto teritorijų 

planavimo dokumentui taikoma atitinkamos rūšies 1 vietovės lygmens teritorijų planavimo 

dokumentų tvirtinimo tvarka, ir teritorijų planavimo dokumentus, rengiamus teritorijai, į kurią 

patenka Lietuvos teritorinės jūros ir (ar) kontinentinio šelfo, ir (ar) išskirtinės ekonominės zonos 

Baltijos jūroje dalys 2;“. 

Metodinė problema 

1. Nėra aišku kas yra „atitinkamos rūšies“ vietovės lygmens teritorijų planavimo tvirtinimo 

tvarka. 

2. Nėra aišku kodėl savivaldybės, kurios ribojasi su Baltijos jūra turės privalomai nagrinėti 

Lietuvos teritorinės jūros ir kontinentinio šleifo ir (ar) išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje 

dalis. Toks pakeitimas suponuoja, kad vyriausybės įgaliotos institucijos nenori prisiimti atsakomybės 

už vykdomus projektus ir jų sprendinių kokybę, bei „primesti“ valstybinės reikšmės sprendimus 

savivaldybėms. 

8 straipsnis (būtinas pakeitimas). Visuomenės (viešasis) interesas planuojant teritorijas 

Įstatyme būtina apibrėžti kur pasideda ir baigiasi visuomenės (viešųjų) interesų ribos, o kur 

jau prasideda architekto profesijos diskreditavimas. Reikia tiksliai nurodyti kas yra asmeninis ir 

visuomenės interesas planuojant teritorijos. Neaišku kokiais kriterijais turi būti vertinamas viešasis 

interesas.  

5 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį  ir ją išdėstyti taip: 

„1. Valstybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai privalo būti parengti 1 pagal Lietuvos 

Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepciją 2.“ 

Metodinė problema 

1. Punktas turėtų būti apibrėžiamas taip: „Valstybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai 

privalo būti konkretizuojami pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepciją“ 

Esant šiuo metu siūloma formuluotei yra orientuojamasi į koncepcijoje pateiktų sprendinių 

nukopijavimą sprendinių stadijoje. 

2. Būtina apibrėžti sąvoką „koncepcija“ 

2. Pakeisti 11 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„3) optimizuoti valstybės teritorijos urbanistinę struktūrą, inžinerinės ir socialinės 
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infrastruktūros, rekreacinių teritorijų ir kitas sistemas, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato 

reiškiniams stiprinimo kryptis;“.     

Metodinė problema 

Bendrasis planas yra erdvinę struktūrą reglamentuojantis dokumentas. Erdvinė struktūra 

apima fizinius objektus ir jų parametrus. Rengiant TPD yra tikslinga pasinaudoti informacija dėl 

galimų gamtinių įvykių tam tikrose teritorijose (ar galima statyba, ar negalima, ar galima taikant 

tam tikras priemones), bet TPD iš esmės numatyti atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams 

stiprinimo krypčių negali, nes jos nėra susijusios su erdvinės struktūros vystymu ir neturi fizinės 

apimties.  

Ekstremalūs įvykiai - tai gamtiniai arba dėl neatsargios ar neatsakingos žmogaus veiklos 

kylantys techniniai, ekologiniai ar socialiniai įvykiai, keliantys pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, 

jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai. Gamtiniai įvykiai: potvynis, poplūdis, audra, snygis, 

pūga, šlapdriba, lijundra, plikledis, vėjai, viesulas, ekstremalios temperatūros, pavojingos 

užkrečiamos ligos, gyvūnų užkrečiamos ligos, augalų ligos, parazitų antplūžiai, žemės drebėjimas, 

nuošliaužos, kranto erozija, sufoziniai reiškiniai, gaisras, sniego lavinos, cunamis. 

Būtų tikslinga atsisakyti nuostatos „numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams 

stiprinimo kryptis“. 

3. Pakeisti 11 straipsnio 3 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„4) nustatyti principus racionaliam žemės ūkio naudmenų, miškų, žemės gelmių, kitų gamtos 

išteklių naudojimui ir ekologinei pusiausvyrai palaikyti, gamtiniam karkasui formuoti, gamtos ir 

nekilnojamajam kultūros paveldui, vertingam kraštovaizdžiui išsaugoti, švelninat klimato kaitos 

poveikį ir optimizuojant saugomų teritorijų sistemą;“. 

Metodinė problema 

Įstatymo papildymą terminu ir reikalavimais dėl „klimato kaitos“ būtina pagrįsti ir aprašyti 

metodiškai su aiškiomis nuorodomis, kaip tai turi būti išdėstoma TPD grafinėje ir tekstinėje apimtyje 

arba atsisakyti visai.  

4. Pakeisti 11 straipsnio 7 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„4) detalizuoti valstybės teritorijos bendrajame plane numatytą valstybės teritorijos 

urbanistinę struktūrą, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, rekreacinių teritorijų ir kitas sistemas,  

jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo kryptis;“. 

Metodinė problema 

Įstatymo papildymą terminu ir reikalavimais dėl „klimato kaitos“ būtina pagrįsti ir aprašyti 

metodiškai su aiškiomis nuorodomis, kaip tai turi būti išdėstoma TPD grafinėje ir tekstinėje apimtyje 

arba atsisakyti visai.  

Būtų tikslinga išbraukti nuostatą: „rekreacinių teritorijų ir kitas sistemas,  jų atsparumo 
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ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo kryptis;“. Nėra aišku kas yra „rekreacinių teritorijų 

sistemos“. 

5. Pakeisti 11 straipsnio 7 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„5) detalizuoti valstybės teritorijos bendrajame plane nustatytus racionalaus žemės ūkio 

naudmenų, miškų, žemės gelmių, kitų gamtos išteklių naudojimo ir ekologinės pusiausvyros 

palaikymo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso ir saugomų teritorijų sistemos 

formavimo, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo principus;“. 

Metodinė problema 

Įstatymo papildymą terminu ir reikalavimais dėl „klimato kaitos“ būtina pagrįsti ir aprašyti 

metodiškai su aiškiomis nuorodomis, kaip tai turi būti išdėstoma TPD grafinėje ir tekstinėje apimtyje 

arba atsisakyti visai.  

12 straipsnis. Valstybės lygmens bendruosiuose planuose nustatomos teritorijos 

naudojimo privalomosios nuostatos 

1. Valstybės teritorijos bendrajame plane valstybės ir savivaldybių institucijoms nustatomos 

teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos: 

1) valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptys ir naudojimo funkcinis zonavimas; 

2) valstybės teritorijos gyvenamųjų vietovių sistema – urbanistinių centrų sistema ir jų 

funkciniai ryšiai, urbanistinių centrų plėtojimo perspektyva; 

3) europinės ir nacionalinės reikšmės gamtinio karkaso formavimas; 

4) valstybinių parkų, valstybinių rezervatų ir valstybinių draustinių sistema, valstybės 

saugomų ir nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo vietovių ir kompleksinio kultūros 

paveldo objektų ir jų apsaugos zonų teritorijų sistema; 

5) valstybinės reikšmės magistralinių kelių ir kitos valstybinės reikšmės susisiekimo 

infrastruktūros, valstybinės svarbos energetikos objektų vystymas; 

6) valstybinės reikšmės turizmo, rekreacijos ir kurortų struktūros vystymas; 

7) valstybei svarbių projektų objektų išdėstymas. 

Metodinė problema 

Nėra suderinti teritorijų planavimo įstatymo, kelių įstatymo bei specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymų nuostatai. Nesuvokiama kodėl kelių įstatyme ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatyme yra įrašyta nuostata, kad kelių apsaugos zonos, kuriose yra ribojama ūkinė veikla nesusijusi 

su transporto priemonių ir eismo dalyvių aptarnavimu yra taikomos miestuose, miesteliuose, 

kaimuose ir kitose gyvenamosiose vietovėse. Tokiu būdu yra ne tik griaunama miestų ir miestelių 

susiklosčiusi struktūra, jų istorinės centrinės dalys (įskaitant ir itin vertingas kultūros paveldo 

vietoves, kuriose renovacija, regeneracija ar atkūrimas tampa negalimi) bet ir didinama socialinė 

atskirtis. Iš esmės yra visiškai stabdomas bet koks urbanizuotų vietovių, kurias kerta kelias 
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vystymasis. Racionalus, metodiškai pagrįstas planavimas tampa visiškai nereikalingas.  

 

BŪTINA KOREGUOTI SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO 19 

STRAIPSNĮ, NURODANT, KAD KELIO APSAUGOS ZONOS APRIBOJIMAI TAIKOMI TIK 

NEURBANIZUOTOMS IR NEURBANIZUOJAMOMS TERITORIJOMS.    

6 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 13 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„2) planavimo organizatoriui rengiant sprendinių įgyvendinimo programas, kurios derinamos 

su ilgos, vidutinės ar trumpalaikės trukmės atitinkamais strateginio planavimo dokumentais, 

numatančiais investicinių projektų įgyvendinimo planuojamose teritorijose galimybes ir sudarančiais 

sąlygas pritraukti privačias investicijas. Valstybės teritorijos ar valstybės teritorijos dalių bendrųjų 

planų sprendinių įgyvendinimo programas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo atitinkamų valstybės 

lygmens bendrųjų planų patvirtinimo tvirtina Vyriausybė.“ 

Procedūrinė problema 

Nėra aišku kas turi rengti sprendinių įgyvendinimo programą (planavimo organizatorius ar 

rengėjas). Nesuprantama ar programa yra TPD sudėtinė dalis, nes ji yra tvirtinama parengtus ir 

patvirtinus TPD.  

7 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 14 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Vietovės lygmens bendrieji planai galioja tol, kol parengiami ir patvirtinami nauji (juos 
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keičiantys) vietovės lygmens bendrieji planai, parengti anksčiau suplanuotai arba didesnei teritorijai, 

į kurią patenka anksčiau suplanuota teritorija.“ 

Metodinė problema 

Ne visada yra tikslinga rengti TPD keitimą ankščiau suplanuotai ar didesnei teritorijai, nes 

nemaža dalis bendrųjų planų buvo parengti tikintis demografinio sprogimo, ir buvo numatyta jau 

šiuo metu neįgyvendinama gyvenamųjų teritorijų plėtra. Įvertinus dabartinę, neigiamą demografinę 

situaciją dažnu atveju būtų tikslinga apsiriboti, bent jau miesto administracinėse ribose esančiais 

teritoriniais resursais, nes faktiškai visais atvejais jie yra daugiau nei pakankami. Nėra tikslo 

planuoti žemės ūkio ar miškų ūkio teritorijas, kurios ir taip bus suplanuotos savivaldybės lygmens 

TPD. Miestai turėtų būti vystomi kompaktiškai, nesiorientuojant į Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 

priemiesčių pavyzdį, kur drieka yra nevaldoma. 

Procedūrinė problema 

Sąvoką „patvirtinami“ reikėtų keisti „įsigalioja“, nes teisės aktas ir juo patvirtintas teritorijų 

planavimo dokumentas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos 

teritorijų planavimo dokumentų registre, jeigu sprendime dėl kompleksinio teritorijų planavimo 

dokumento patvirtinimo nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data. 

2. Pakeisti 14 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„5. Savivaldybės lygmens ir (ar) vietovės lygmens bendrieji planai yra privalomi valstybės ir 

savivaldybių institucijoms ir suteikia teisę joms veikti planuojant lėšas ir rengiant detaliuosius planus. 

Savivaldybės lygmens ir (ar) vietovės lygmens bendrieji planai privalomi visiems suplanuotoje 

teritorijoje veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, jeigu detalieji 

planai neparengti.“ 

Procedūrinė (sisteminė) problema 

Esant galimybei pasirinkti „ir(ar)“ - detaliųjų planų rengimas tampa nebereikalingas.  

3. Pakeisti 14 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„6. Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendrųjų planų uždaviniai: 

1) suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo 

kryptis; 

2) optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę 

infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones; 

Metodinė problema 

Įstatymo papildymą terminu ir reikalavimais dėl „klimato kaitos“ būtina pagrįsti ir aprašyti 

metodiškai su aiškiomis nuorodomis, kaip tai turi būti išdėstoma TPD grafinėje ir tekstinėje apimtyje 

arba atsisakyti visai.  

3) numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos 
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išteklių išsaugojimo ir naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo 1, gamtinio karkaso 

formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės 

išsaugojimo priemones, optimalią kraštovaizdžio struktūrą 2; 

Metodinė problema 

1. Įstatymo papildymą terminu ir reikalavimais dėl „klimato kaitos“ būtina pagrįsti ir 

aprašyti metodiškai su aiškiomis nuorodomis, kaip tai turi būti išdėstoma TPD grafinėje ir tekstinėje 

apimtyje arba atsisakyti visai.  

2. Būtina tiksliai apibrėžti terminą „optimali kraštovaizdžio struktūra“. 

3. Papildyti formuluotę „numatyti  aplinkos architektūrinės kokybės stiprinimo principus, 

racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir 

naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir 

nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, 

optimalią kraštovaizdžio struktūrą. 

4) detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų 

sprendinius.“ 

Metodinė problema 

Reikia tiksliai apibrėžti detalizacijos ribas ir numatyti atitinkamus reikalavimus (įvertinus 

rengiamo TPD mastelį) rengiant skirtingo lygmens TPD dokumentus bei atsisakyti nuostatos, kad 

žemesnio lygmens TPD sprendiniai turi atitikti aukštesnio lygmens TPD sprendinius (nuostatos 

neįmanoma įgyvendinti, nes pavyzdžiui savivaldybės lygmens TPD rengimas masteliu 1:50000, o 

vietovės lygmens 1:5000 arba 1:2000 - kardinaliai skiriasi detalizacijos lygmuo ir keliami uždaviniai 

dokumentui).  

8 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„15 straipsnis. Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendruosiuose planuose nustatomi 

teritorijos naudojimo privalomieji reikalavimai 

1. Savivaldybės lygmens bendruosiuose planuose, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo 

dokumentų rengimo taisykles detalizuojant atitinkamų valstybės lygmens bendrųjų planų nuostatas, 

nustatomi šie teritorijos naudojimo privalomieji reikalavimai: 

1) teritorijos funkcinis zonavimas; 

2) teritorijos gyvenamųjų vietovių sistema – savivaldybės urbanistinių centrų sistema ir jų 

funkciniai ryšiai, savivaldybės urbanistinių centrų vystymo galimybės ir urbanizuotų teritorijų 

prioritetinės plėtros kryptys; 

Metodinė problema 

Tikslinga būtų papildyti formuluotę: „teritorijos gyvenamųjų vietovių sistema – savivaldybės 
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urbanistinių centrų sistema ir jų funkciniai ryšiai, savivaldybės urbanistinių centrų vystymo 

galimybės ir urbanizuotų teritorijų prioritetinės plėtros kryptys, teritorijos erdvinės struktūros 

principai (tik miestų savivaldybėms ir miestams). 

3) miškų, saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio apsaugos reikalavimai; 

Metodinė problema 

Miškų atkūrimą, apsaugą bei naudojimą reglamentuoja LR Miškų įstatymas. Rengiant BP yra 

vadovaujamasi šio įstatymo nuostatomis. Ar punktą papildant „miškų“ terminu nėra referuojama į 

papildomus apsaugos reikalavimus? Tokiu atveju kyla klausimas kokie tai turi būti reikalavimai ir 

kaip tai turi būti išdėstoma TPD grafinėje ir tekstinėje apimtyje. 

4) gamtinio karkaso sistema, papildant ją vietinės reikšmės gamtiniu karkasu 1 su į jo sudėtį 

įeinančiu ekologiniu tinklu ir atskiraisiais želdynais 2; 

Metodinė problema 

1. Būtina apibrėžti sąvoką „vietinės reikšmės gamtinis karkasas“. 

2. Atskirųjų želdynų vaizdavimas turėtų būti išskirtinai DP kompetencija, nes „Atskirasis 

želdynas – želdynas, esantis tik jam skirtame sklype“. Sklypas yra DP objektas, tuo tarpu  BP sklypų 

nenagrinėja.  

5) veiklos plėtojimo nekilnojamojo kultūros paveldo vietovių teritorijose ir apsaugos zonose 

reikalavimai; 

6) inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo principai (ar jos išdėstymo reikalavimai), 

inžinerinių komunikacijų koridoriai; 

7) teritorijos, skiriamos objektams, kurių išdėstymas planuojamoje teritorijoje priklauso nuo 

jų veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai; 

8) išskiriamos urbanizuotos, urbanizuojamos ir neurbanizuojamos teritorijos (arba nurodomos 

urbanizuotų teritorijų plėtros kryptys), nustatomos prioritetinės plėtros teritorijos ir galimas plėtros 

mastas, prioritetinės ir kitos galimos veiklos, prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo 

etapai; 

Metodinė problema 

Būtina aiškiai apibrėžti kas yra „kitos galimos veiklos“. Šiuo metu paliekama interpretacijos 

galimybė. 

9) mažmeninės prekybos objektų, kurių bendrasis plotas 1000 m2 ir daugiau, išdėstymo 

privalomieji reikalavimai (miesto teritorijoje), nurodant didžiausią galimą vieno mažmeninės 

prekybos objekto bendrą plotą atskirose planuojamos teritorijos dalyse; 

Metodinė problema 

Mažmeninės prekybos objektų bendro ploto nustatymas nuo 1000 m2 yra neracionalus ir 

nepagrįstas, nes nėra atsižvelgiama į užstatymo tipologiją. 
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Pavyzdžiui Klaipėdos miesto senamiestyje vieną kvartalą apima vienas arba du pastatai.  

Įvertinus tai, kad komercinės patalpos galimai bus įrengiamos tik pirmame aukšte – mažmeninės 

prekybos objektų bendras plotas bus geriausiu atveju 100-200 m2.  

  

Taip pat vieno vidutinio tipo vienbučio namo bendras plotas svyruoja nuo apytiksliai 100 m2 

iki 200 m2 priklausomai nuo statybos laikotarpio ir užsakovo poreikių. Nesuvokiama kaip vienbučių 

namų kvartalo viduje galėtų atsirasti 5-10 kartų didesnis objektas sudarkantis visą kvartalo struktūrą.  

  

Mažmeninės prekybos objektų bendro ploto minimalios reikšmės nuo 1000 m2 nustatymas gali 

tapti prielaida susiklosčiusių urbanistinių struktūrų griovimui. Yra būtina atsižvelgti į užstatymo 

tipologiją ir kontekstą.  

Būtų tikslinga atsisakyti nuostatos dėl mažmeninės prekybos objektų nuo 1000 m2 

reglamentavimo. 

10) miestai, jų dalys, miesteliai, jų dalys ir kitos teritorijos, kurioms būtina rengti vietovės 

lygmens bendruosius planus masteliu M 1:2 000–10 000; 

11) savivaldybei svarbiems objektams rezervuotinos teritorijos; 

12) žemės gelmių išteklių telkiniai;  
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13) valstybei svarbių projektų objektų teritorijos; 

Metodinė problema 

Nėra aišku kaip tokios teritorijos turi būti atvaizduojamos TPD grafinėje dalyje. 

14) teritorijos, kurioms būtina rengti detaliuosius planus ir (ar) šio straipsnio 4 dalyje 

nurodytus vietovės lygmens bendruosius planus.  

2. Rengiant savivaldybės lygmens miestų teritorijų bendruosius planus, papildomai nustatomi 

leidžiamieji 1 užstatymo intensyvumas ir užstatymo aukštis. Šiuose planuose nurodytose teritorijose, 

kai numatyta planavimo darbų programoje, gali būti nustatomos dvi leidžiamojo užstatymo 

intensyvumo rodiklio reikšmės. Tarpinės (didesnės už mažiausiąją, bet ne didesnės už didžiausiąją) 

rodiklio reikšmės gali būti taikomos planuojant statyti (rekonstruoti) pastatus su gyvenamosios 

paskirties patalpomis, kai šios reikšmės įtvirtinamos vietovės lygmens kompleksinio teritorijų 

planavimo dokumentuose, kuriuose nustatytas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas. 

Įgyvendinant šiuos vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, 

pastatų su gyvenamosios paskirties patalpomis statyba, taikant nustatytas tarpines leidžiamojo 

užstatymo intensyvumo rodiklio reikšmes, galima pagal Statybos įstatymo nuostatas, jeigu teisės aktų 

nustatyta tvarka pasirašytas statytojo ir planavimo organizatoriaus susitarimas (arba tai aptarta šių 

dokumentų sprendinių įgyvendinimo sutartyse), kuriame numatyta ne mažiau kaip 20 ir ne daugiau 

kaip 30 procentų papildomai (dėl leidžiamojo užstatymo intensyvumo rodiklių reikšmių skirtumo) 

gauto šiose teritorijose pastatytų (rekonstruotų) pastatų naudingojo ar pagrindinio ploto savivaldybės 

tarybos nustatyta tvarka kaip socialinį būstą 2 ar savivaldybės būstą perduoti į savivaldybės būsto 

fondą. 

Metodinė problema 

1. Metodiškai nesuprantama formuluotė „nustatomi leidžiamieji rodikliai“, nes nėra aišku 

kaip apibrėžti urbanistinės struktūros apimtis. 

2. Nėra aišku ar socialinis būstas turės būti visose gyvenamosiose funkcinėse zonose. 

Įteisinama procedūra, kad bus galima nusipirkti maksimalius leidžiamus rodiklius, kuri prieštarauja 

darnios plėtros principams ir kurios negalima metodiškai apibrėžti.  

3. Vietovės lygmens bendruosiuose planuose nustatomi šie teritorijos naudojimo privalomieji 

reikalavimai 1, atsižvelgus į rengiamo bendrojo plano mastelį ir pagal Kompleksinio teritorijų 

planavimo dokumentų rengimo taisykles detalizuojantys savivaldybės lygmens bendruosius planus: 

Metodinė problema 

Nėra aišku jei yra nustatomi „privalomieji reikalavimai“, tai kaip ir kokiu pagrindu dar turi 

būti nustatomi „leidžiamieji reikalavimai“. 

1) detalizuojami aukštesnio lygmens bendrojo plano nustatyti teritorijos erdvinės struktūros 

elementai (nustatomos atskirų gamtinio karkaso struktūrų ir jų elementų, atskirųjų želdynų ribos, 
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viešosios erdvės ir kita);  

Metodinė problema 

Atskirieji želdynai nėra BP kompetencija. Atskirųjų želdynų vaizdavimas turėtų būti išskirtinai 

DP kompetencija, nes „Atskirasis želdynas – želdynas, esantis tik jam skirtame sklype“. Sklypas yra 

DP objektas, tuo tarpu  BP sklypų nenagrinėja. BP rengimo praktikoje yra visiškai pakankamas 

funkcinio zonavimo skirstymas į intensyviai ir ekstensyviai naudojamus želdynus.  

2) detalizuojami aukštesnio lygmens bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomieji 

reikalavimai, nustatant leidžiamuosius 1 užstatymo intensyvumo rodiklius, galimus užstatymo tipus, 

užstatymo aukštį ir, jeigu vietovės lygmens bendrasis planas (jo dalis) rengiamas masteliu M 1:2 000–

M 1:5 000, – teritorijos naudojimo tipą 2 kartu su didžiausiais leidžiamaisiais užstatymo tankio 

rodikliais. Jeigu vietovės lygmens bendrasis planas rengiamas smulkesniu nei M 1:5 000 masteliu, 

vietoje teritorijos naudojimo tipo jame nurodomas teritorijos funkcinis zonavimas. 

Loginė klaida 

Sumaišyti lygmenys ir masteliai. 

Metodinė problema 

1. Nėra aišku jei yra nustatomi „privalomieji reikalavimai“, tai kaip ir kokiu pagrindu dar 

turi būti nustatomi „leidžiamieji reikalavimai“. 

2. Tikslinga būtų keisti TPD rengimo metodologiją ir atsisakyti „teritorijos naudojimo tipo“ 

kategorijos. 

4. Jeigu miestų, jų dalių ir miestelių, jų dalių, kaimų ir viensėdžių teritorijų bendrieji planai 

rengiami masteliu M 1:2 000, planavimo darbų programoje turi būti numatyta, kad juose nustatomas 

detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas. 

Metodinė problema. 

Detaliųjų planų reglamentų nustatymas bendruosiuose planuose yra ydinga praktika 

įteisinanti nekokybiškus TPD sprendinius. Bendrojo plano objektas gali būti valstybė, savivaldybė, 

miestas, miestelis, kaimas ar kita urbanizuota teritorija, detaliojo plano – sklypas, kitaip sakant 

privati nuosavybė. Atsiranda prieštaravimas, nes bendrasis planas sklypų nenagrinėja, o jame turi 

būti nustatomi reikalavimai statinių statybai, kai net nėra žinoma kokios paskirties, tipologijos 

objektai bus statomi, daugumoje reglamentuojamų teritorijų nėra suformuoti sklypai, kurie net 

neprivalo būti nagrinėjami. Taip pat bendrajame plane sklypų nagrinėjimas negalimas, nes kitokiu 

atveju būtų sudaromos galimybės institucijoms, investuotojams ar net pavieniams asmenims 

įgyvendinti savo privačius interesus. Be to, sklypai, jų konfigūracija ilguoju laikotarpiu gali būti 

jungiami, padalinami, pertvarkomi, tad šios dienos privatus interesas ateityje gali tapti stabdžiu 

koordinuotai miesto plėtrai. Detalusis planas yra rengiamas konkretiems poreikiams įgyvendinti, 

kurie laiko bėgyje kinta. 
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Vadovaujantis detaliųjų planų rengimo taisyklėmis detaliojo teritorijų planavimo uždaviniai 

yra šie (kai bandoma sujungti BP su DP, šie uždaviniai tampa neįgyvendinami) 

1. detalizuoti bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijų 

tvarkymo ir naudojimo reglamentus (būtent detalizuoti BP sprendinius, o ne papildyti BP 

sprendinius neprofesionaliai bandomais apibendrinti DP tvarkymo ir naudojimo režimų 

reikalavimais); 

2. suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai 

plėtoti (BP nenagrinėja ir neformuoja sklypų. Sklypas yra DP objektas); 

3. nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą statinių statybos projektams 

rengti ir žemės sklypui naudoti (BP nėra ir negali būti žinomos tikslios statinių paskirtys); 

4. suformuoti žemės juostas komunikacinių koridorių ir susisiekimo komunikacijų įrengimui, 

inžinerinės bei miesto infrastruktūros plėtrai. (BP neįmanoma tiksliai pasakyti kur stovės pastatas 

ar statinys, tam kad numatyti žemės juostas komunikaciniams koridoriams, rodomos apibendrintos 

teritorijos). 

Ką jau kalbėti apie teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, kurie rengiant BP 

yra neįgyvendinami. 

 

Pateikiame pavyzdį kaip vizualiai skiriasi bendrojo plano su detaliojo plano reglamentais ir 

detaliojo plano sprendiniai: 

Kairėje – ištrauka iš Vabalninko miesto bendrojo plano, dešinėje – Žiežmarių miesto 

urbanizuojamos teritorijos šiaurės rytinėje miesto dalyje, prie greitkelio Vilnius – Kaunas, detalusis 

planas.  

Kokybinis TPD skirtumas akivaizdus, kalbant apie detaliųjų planų reglamentavimą, nes 

bendrasis planas nenagrinėja ir neformuoja sklypų struktūros, kas yra padaryta pavyzdiniame 

detaliajame plane, taip pat nenustato servitutų inžinerinės infrastruktūros komunikaciniams 

koridoriams, nenagrinėja topografijos ir kt. 
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BŪTINA NAIKINTI BENDRŲJŲ PLANŲ SU DETALIOJO PLANO REGLAMENTAIS 

KATEGORIJĄ IR ĮTEISINTI PRIVALOMĄ DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMĄ ! 

 

Rengiant bendruosius planus masteliu 1:2000 būtų tikslingiau orientuotis architektūrinės – 

urbanistinės miesto ar jo dalies struktūros kokybinius parametrus.  Atsižvelgiant į struktūros vertę 

(pvz. kultūros paveldo vietovė, sovietmečiu statytas blokinių gyvenamųjų namų kvartalas, vienbučių 

gyvenamųjų namų kvartalas), jai turi būti priskiriami vienokio ar kitokio griežtumo urbanistiniai 

architektūriniai reikalavimai bei teritorijos naudojimo rodikliai: Užstatymo tankis, intensyvumas, 

aukštis, užstatymo tipas (morfotipas). Teritorijose, kurioms numatomi griežti urbanistiniai 

reikalavimai, gali būti numatomas gatvių pločio ir pastatų aukščio santykio reglamentavimas, 

medžiagiškumas, spalva, pastato stogo konfigūracija, pastatų statymo būdas, pastato mastelis, šlaitų 

užstatymo principai, automobilių saugojimo tipas ir kt. Visais atvejais svarbu numatyti gatvių 

išklotinių formavimo principus, viešųjų erdvių planavimo kriterijus. Taip pat rengiant BP masteliu 

1:2000 turėtų būti pateikiamos miesto ar jo dalies erdvinės struktūros vystymo principų schemos, kur 

galėtų būti atvaizduotas preliminarus pastatų išdėstymas, numatomas pagal reglamentuojamą 

užstatymo tipą (Šiluvos miesto bendrasis planas, Vabalninko miesto bendrasis planas). Taip pat turi 

būti įvertinami panoraminiai miesto vaizdai, nustatomi aiškūs aukštybinių pastatų statybos kriterijai. 

Pateikiame pavyzdį kaip galėtų vizualiai atrodyti rengiamos schemos bendrųjų planų, 

rengiamų masteliu 1:2000, reglamentavimui: 

 

 



25 

 

 

Pavyzdžiai Lietuvoje: 

Kairėje – Šiluvos miestelio teritorijos bendrojo plano Erdvinės kompozicijos brėžinys, dešinėje – 

Vabalninko miesto teritorijos bendrojo plano Architektūrinės erdvinės struktūros schema. Abiejose 

bendruosiuose planuose parodomos kvartalų užstatymo galimybės, formuojant užstatymo išklotines 

(išdėstomi pastatai) pagal nustatytą teritorijos naudojimo tipą, išryškinama viešųjų erdvių struktūra.  

  

Aiškinamuosiuose raštuose pateikiamos erdvinės struktūros formavimo principų schemos: 

Šiluvos miestelio teritorijos bendrasis planas: 

Kairėje – erdvinės struktūros modelis, dešinėje - užstatymo principai. 

  

Vabalninko miesto teritorijos bendrasis planas: 

Viršuje – laisvo planavimo užstatymo tipologijos galimybės, apačioje – užstatymo aukščio 
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schema. 
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Pavyzdžiai užsienyje: 

Vietovės lygmens planavimas Malmėje: 

Vietovės lygmenyje numatomas preliminarus pastatų išdėstymas, erdvinė sistema išskiriant jos 

tipus, detalizuojami visi galimi susisiekimo sistemos tipai (automobiliai, dviračiai, pėstieji) ir kt.  
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Vietovės lygmens planavimas Jeruzalėje: 

Reglamentuojamas pastatų aukščio ir gatvės pločio santykis: 

 

Pastatų statybos šlaituose būdai: 
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Vietovės lygmens planavimas Kanadoje: 

Parengiami atskiri dokumentai vertingų panoraminių vaizdų išsaugojimui. 

 

 

5. Rengiant savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendruosius planus, jeigu numatyta 

planavimo darbų programoje, kartu planuojama ir su žemynine teritorijos dalimi susijusios Lietuvos 

teritorinės jūros ir (ar) kontinentinio šelfo, ir (ar) išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalys. 

Prieš priimant sprendimą planuoti šią teritoriją, turi būti gautas Vyriausybės pritarimas. 

Procedūrinė problema 

Nėra aišku kodėl savivaldybės, kurios ribojasi su Baltijos jūra turės privalomai nagrinėti 

Lietuvos teritorinės jūros ir kontinentinio šleifo ir (ar) išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje 

dalis. Toks pakeitimas suponuoja, kad vyriausybės įgaliotos institucijos nenori prisiimti atsakomybės 

už vykdomus projektus ir jų sprendinių kokybę, bei „primesti“ valstybinės reikšmės sprendimus 

savivaldybėms. Nesuprantama kaip ir kokia tvarka šis punktas bus įgyvendinamas perduodant 

organizatoriaus teises savivaldybėms. 

6. Atsižvelgdamas į rengiamo bendrojo plano mastelį, planuojamą teritoriją ir jos vertingumą, 
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planavimo darbų programoje suformuluotus bendrojo plano uždavinius, planavimo organizatorius 

planavimo darbų programoje nurodo, kad bendrajame plane nustatomi įstatymais pagrįsti papildomi 

aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, klimato kaitos 

poveikio švelninimo ir atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo, visuomenės 

sveikatos saugos, urbanistiniai, architektūriniai, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir 

kiti privalomieji reikalavimai.“ 

Metodinė problema 

Įstatymo papildymą terminu ir reikalavimais dėl „klimato kaitos“ būtina pagrįsti ir aprašyti 

metodiškai su aiškiomis nuorodomis, kaip tai turi būti išdėstoma TPD grafinėje ir tekstinėje apimtyje 

arba atsisakyti visai.  

9 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas  

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„16 straipsnis. Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendrųjų planų sprendinių 

įgyvendinimas 

1. Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendrųjų planų sprendiniai įgyvendinami: 

1) detalizuojant sprendinius žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose, 

detaliuosiuose planuose ar žemėtvarkos planavimo dokumentuose – žemės valdos projektuose, kurių 

rengimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės įstatymas; 

Metodinė problema 

Turi būti tiksliai apibrėžta kokie savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendrųjų planų 

sprendiniai yra detalizuojami detaliuosiuose planuose, o kokie žemėtvarkos planavimo 

dokumentuose.  

2) išduodant statybą leidžiančius dokumentus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 

nustatyta tvarka šio įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ar kai žemės sklypų formavimo 

ir pertvarkymo projektai, įgyvendinantys vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo 

dokumentų sprendinius, nerengiami; 

Metodinė problema 

Būtina atsisakyti galimybės statybai nerengiant detalaus plano, nes yra įteisinama 

nekoordinuota plėtra, kurios padarinių jau dabar suvaldyti neįmanoma. Detaliųjų planų rengimas 

turi būti privalomas bet kokiu atveju.  

3) rengiant sprendinių įgyvendinimo programas, kurios, atsižvelgiant į sprendinių 

įgyvendinimo lygmenį (savivaldybės, vietovės), derinamos su atitinkamo lygmens strateginio 

planavimo dokumentais, numatančiais valstybės ir savivaldybės investicijų panaudojimo galimybes 

planuojamose teritorijose. Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendrųjų planų sprendinių 

įgyvendinimo programas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo atitinkamų savivaldybės lygmens ir 
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vietovės lygmens bendrųjų planų patvirtinimo tvirtina planavimo organizatorius, išskyrus šio 

įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus, kai sudaroma teritorijų planavimo dokumento 

sprendinių įgyvendinimo sutartis. 

2. Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendrųjų planų sprendiniai gali būti 

įgyvendinami pasinaudojant viešojo ir privataus sektorių partneryste pritraukiant privačias lėšas.“ 

10 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas  

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„17 straipsnis. Detalieji planai, jų objektai ir uždaviniai 

1. Detalieji planai (ar vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų 

teritorijos naudojimo reglamentas) rengiami, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus, 

savivaldybės lygmens ir (ar) vietovės lygmens, jeigu jie parengti, bendruosiuose planuose 

nustatytoms urbanizuotoms ir urbanizuojamoms teritorijoms, kai: 

1) numatomas teritorijos vystymas, o numatomiems sprendiniams nepakanka esamos ir (ar) 

suprojektuotos inžinerinės ir (ar) socialinės savivaldybės infrastruktūros ir ją reikia planuoti; 

Metodinė problema 

Nėra orientacijos į teritorijų urbanistinę – architektūrinę kokybę. Inžinerinės ir socialinės 

infrastruktūros pakankamumas ar trūkumas neužtikrina kokybiško teritorijų vystymo. Detaliųjų planų 

rengimas turi būti privalomas bet kokiu atveju. 

2) numatoma keisti ar koreguoti galiojančius detaliuosius planus, keičiant juose nustatytą 

teritorijos naudojimo reglamentą; 

Loginė klaida 

Koregavimas yra negalimas keičiant nustatytą teritorijos naudojimo reglamentą. 

3) juos privaloma rengti savivaldybės lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės lygmens 

bendrojo plano, jeigu jis parengtas, sprendiniuose nurodytoms gyvenamųjų vietovių plėtrai ir  (ar) 

gamtinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimui reikšmingoms teritorijoms šiuose sprendiniuose 

nustatytomis sąlygomis. 

2. Detalieji planai galioja neterminuotai arba tol, kol suplanuotai arba didesnei teritorijai, į 

kurią patenka anksčiau suplanuota teritorija, parengiami ir patvirtinami nauji (juos keičiantys) to 

paties lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų 

teritorijos naudojimo reglamentas, arba šie detalieji planai pripažįstami negaliojančiais šio įstatymo 

27 straipsnio 6 dalyje nurodyta tvarka.  

Metodinė – procedūrinė problema 

Tikslinga būtų nustatyti detaliųjų planų galiojimo laikotarpį (pavyzdžiui 4-5 metai). 

Galiojimas negali būti neterminuotas, nes DP yra parengtas konkrečiu laiku ir konkretiems 

poreikiams įgyvendinti, kurie laiko bėgyje kinta. Jeigu per numatytą galiojimo laikotarpį vystytojas 
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nepradeda įgyvendinti DP sprendinių – DP naikinamas (nebent planavimo organizatorius 

nusprendžia kitaip).  

Detaliųjų planų galiojimo apribojimas tikslingas nes: 

1. Dauguma seniau rengtų detaliųjų planų nebeatitinka šiuo metu galiojančios teisinės bazės; 

2. Būtų žymiai efektyviau įgyvendinami bendrųjų planų sprendiniai, pavyzdžiui 

konvertuojamos teritorijos, nes dauguma teritorijų yra toliau sėkmingai naudojamos vadovaujantis 

DP, nes DP sprendiniai nenaikinami ir jų galiojimas neterminuotas, nors miesto plėtros kryptis 

pasikeičia iš esmės (šiuo metu dešimtmečius neįgyvendintų DP sprendiniai, tampa kliūtimi 

pramoninių teritorijų konversijai ir netgi tokiems dalykams kaip gatvės trajektorijai pakeisti); 

3. DP vystytojas jaustų atsakomybę įgyvendinti DP sprendinius.  

3. Detalieji planai yra privalomi valstybės ir savivaldybių institucijoms ir suteikia teisę joms 

veikti planuojant lėšas. Detalieji planai privalomi visiems suplanuotoje teritorijoje veikiantiems 

fiziniams ir juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms.  

Metodinė problema 

Koregavimo praktika yra ydinga, nes iš esmės nesutrumpėja procedūros, nepagerėja faktinė 

sprendinių kokybė, nes koregavimo samprata to neleidžia elementariai padaryti.  

4. Detalieji  planai, išskyrus galiojančių detaliųjų planų korektūras, užtikrinančias atitiktį 

savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens bendriesiems planams, jeigu jie parengti,  nerengiami: 

1) neurbanizuotoms ir neurbanizuojamoms teritorijoms. Tokioms teritorijoms, vadovaujantis 

bendraisiais planais ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentais, pagal poreikį rengiami 

žemėtvarkos planavimo dokumentai (specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai arba 

žemės valdos projektai), miškotvarkos projektai (miškų tvarkymo schemos ir vidinės miškotvarkos 

projektai), žemės gelmių naudojimo planai ar kiti specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurie 

nustato viešųjų ir privačių subjektų ūkinės veiklos galimybes; 

Metodinė problema 

Žemėtvarkos projektai turi būti rengiami, tik žemės ūkio paskirties teritorijoms, kuriose 

negalima jokia statyba (įskaitant ūkininko sodybas). Nes iš tokių „ūkininko sodybų“ vėliau atsiranda 

gyvenamieji kvartalai (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos rajonai yra puikus pavyzdys). Fiziniai asmenys 

negalėdami pasikeisti žemės paskirties, pasiima ūkininko pažymėjimą, kad gautų leidimą ūkininko 

sodybos statybai. Keičiant ar koreguojant BP sprendinius minėti asmenys jau nori įsitesinti tuos 

ūkininko sodybų kvartalus kaip gyvenamąsias teritorijas ir tuo pačiu reikalauja savivaldybės 

užtikrinti inžinerinę, socialinę infrastruktūrą. Vyksta nekoordinuota ir nevaldoma plėtra. Detaliųjų 

planų rengimas turi būti privalomas bet kokiu atveju. 

2) jeigu vietovės lygmens bendruosiuose planuose nustatytas detaliųjų planų teritorijos 

naudojimo reglamentas;  
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Metodinė problema 

Vietovės lygmens bendruosiuose planuose detaliųjų planų reglamentus nustatinėti yra 

netikslina, nes skiriasi bendrojo ir detaliojo plano objektas.  

3) teritorijoms, kurioms parengti ir patvirtinti valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo 

dokumentai, o jų sprendiniai yra pakankami statinių projektavimui Statybos įstatymo nustatyta tvarka 

arba juose nustatytas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas; 

4) jeigu tai nustatyta kituose įstatymuose.  

Loginė klaida 

Nėra aišku kokie įstatymai be TPĮ reglamentuoja detaliųjų planų rengimą. 

Metodinė problema (išbraukti punktai dėl atsinaujinančių išteklių ir sodų teritorijų) 

Detaliųjų planų rengimas turi būti privalomas bet kokiu atveju. 

 

5. Detaliųjų planų objektai, išskyrus šio straipsnio 8 dalyje nurodytus atvejus, yra: 

1) esamos arba naujai planuojamos miestų ir miestelių dalys, jų kvartalai; 

Metodinė problema 

Detaliųjų planų rengimas turi būti privalomas bet kokiu atveju visoms urbanizuotoms ir 

urbanizuojamoms teritorijoms. 

2) esamos arba naujai planuojamos kaimų kompaktiškai užstatytos teritorijos, jų kvartalai. 

6. Detaliųjų planų uždaviniai yra: 

1) detalizuoti savivaldybės lygmens bendrajame plane ar vietovės lygmens bendrajame plane, 

jeigu jis parengtas, nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus; 

2) nustatyti urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus; 

3) suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą; 

4) numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai; 

5) numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti; 

6) numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui; 

7) suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą; 

Metodinė problema 

Būtina tiksliai apibrėžti terminą „optimali urbanistinė struktūra“ arba visai jo atsisakyti. 

8) nustatyti prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus. 

Metodinė - procedūrinė problema 

Prioritetiniai vystymo etapai infrastruktūrai bei lėšos jiems nustatomos savivaldybių 

strateginiuose plėtros planuose, nes tik savivaldybė žino kiek ir kokiais metais gali skirti lėšų 

atitinkamų projektų įgyvendinimui.  

Tikslinga būtų visai atsisakyti nuostatos dėl prioritetinių savivaldybės infrastruktūros vystymo 
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etapų nustatymo. 

7. Kvartalo, kaip planuojamos teritorijos, ribos kiekvienu konkrečiu atveju nustatomos 

planavimo darbų programoje, vadovaujantis šio įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje nurodytais požymiais 

ir atsižvelgiant į konkrečius planavimo tikslus ir detaliojo plano uždavinius.  

8. Keičiant ar koreguojant detalųjį planą, planuojama teritorija gali neatitikti kvartalo 

apibrėžties, kai detaliuoju planu anksčiau suplanuota teritorija mažesnė kaip kvartalas arba detaliojo 

plano sprendinius numatoma keisti mažesnėje kaip kvartalas suplanuotos teritorijos dalyje. Šiais 

atvejais planavimo darbų programoje papildomai nurodoma nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką 

patirianti) teritorija, atitinkanti kvartalo apibrėžtį. Mažesnėje kaip kvartalas teritorijoje detaliojo plano 

sprendiniai keičiami, atsižvelgus į nagrinėjamos teritorijos kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas 

urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.   

Metodinė problema 

1. Nagrinėjama teritorija neatitinka kvartalo apibrėžties ir negali jos atitikti iš esmės. 

Nagrinėjamos teritorijos dydis turi būti nustatomas kiekvienu atveju atskirai, priklausomai nuo 

urbanistinės sandaros ypatumų (nagrinėjamos teritorijos kaip teritoriniai vienetai gali būti nustatomi 

bendruosiuose planuose). Skirtingais atvejais, priklausomai nuo projektuojamo objekto, nagrinėjama 

teritorija gali apimti kvartalą, kvartalų grupę, miesto dalį ar net visą miestą, taip pat gamtinėmis 

struktūromis (miškai, vandenys ir kt.) bei antropogeniniais elementais (gatvės, keliai ir kt.) ribojamas 

teritorijas.  

Pateikiame nagrinėjamos teritorijos dydžio pavyzdžius bendruosiuose planuose: 

Kairėje – nagrinėjama teritorija apima kvartalą (Žiežmarių miesto bendrasis planas), 

dešinėje – nagrinėjama teritorija apima kvartalų grupę (Klaipėdos miesto bendrasis planas). 
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Kairėje – nagrinėjama teritorija apima miesto dalį (Kaišiadorių rajono savivaldybės 

bendrasis planas), dešinėje – nagrinėjama teritorija apima miestelį ir gretimas urbanizuojamas 

teritorijas, apima miško masyvą, žemės ūkio žemės plotus (Klaipėdos rajono savivaldybės bendrasis 

planas) 

  

2. Įstatyme būtinas tikslus sąvokų „miestovaizdis“ ir „kraštovaizdis“ išaiškinimas, tiksliau 

visų kraštovaizdžio tipų išaiškinimas. Sąvoka kraštovaizdis dažnu atveju suprantama kaip 

apibrėžianti gamtines struktūras ir jų vaizdą.    

Pateikiame pavyzdžius kaip dažnu atveju įvairios institucijos suvokia terminus 

„kraštovaizdis“ ir „miestovaizdis: kairėje – „kraštovaizdis“, dešinėje – „miestovaizdis“. 

  

Turi būti tiksliai išaiškinti kraštovaizdžio tipai – urbanistinis (miestovaizdis), gamtinis, 

kultūrinis ir kt. 

9. Planavimo organizatorius 1, įvertinęs konkrečius visuomenės poreikius, socialinius, 

ekonominius, urbanistinius planuojamos teritorijos ypatumus, strateginio planavimo dokumentus, 

gamtinį ir (ar) kultūrinį kraštovaizdį 2, planuojamoje teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų ir 

vietovių vertingąsias savybes ir jų apsaugai taikomus paveldosaugos reikalavimus, rengiamo 
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detaliojo plano mastelį, planavimo darbų programoje nustato papildomus teisės aktais pagrįstus 

detaliojo plano uždavinius.“ 

Procedūrinė problema 

1. Būtina tiksliai nustatyti savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, teises ir atsakomybę 

rengiant TPD. Šiuo metu savivaldybės vyriausiojo architekto, kaip kvalifikuoto savo srities 

specialisto galinčio tinkamai įvertinti rengiamą TPD, funkcija yra sumenkinta santykyje su 

savivaldybės administracijos direktoriumi.  

Būtų tikslinga aiškiai išskirti planavimo organizatoriaus bei jo įgaliotų asmenų pareigas, 

teises ir atsakomybes papunkčiui.   

2. Būtina tiksliai apibrėžti terminą „kultūrinis kraštovaizdis“ ir išaiškinti visos kraštovaizdžio 

sampratos ir jos sudėtinių dalių metodinius principus.  

11 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 18 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„2) leidžiamasis pastatų aukštis;“. 

Metodinė problema. 

Metodiškai nesuprantama formuluotė „leidžiamasis pastatų aukštis“, nes nėra aišku kaip 

apibrėžti urbanistinės struktūros apimtis. 

2. Pakeisti 18 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„3) leidžiamasis žemės sklypų užstatymo tankis;“. 

Metodinė problema 

Metodiškai nesuprantama formuluotė „leidžiamasis sklypų užstatymo tankis“, nes nėra aišku 

kaip apibrėžti urbanistinės struktūros apimtis. 

3. Pakeisti 18 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„4) leidžiamasis žemės sklypų užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio tankis (pramonės 

ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose);“.   

Metodinė problema 

Metodiškai nesuprantama formuluotė „leidžiamasis žemės sklypų užstatymo intensyvumas ar 

užstatymo tūrio tankis“, nes nėra aišku kaip apibrėžti urbanistinės struktūros apimtis. 

12 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas  

Pakeisti 20 straipsnį ir jį išdėstyti taip:  

„20 straipsnis. Teisė statyti ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų taikymas 

1. Žemės sklype, esančiame urbanizuotoje ir urbanizuojamoje teritorijoje, kuriai neparengti ir 

(ar) nepradėti rengti 1 detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas 

detaliesiems planams privalomas teritorijos naudojimo reglamentas, gali būti vykdoma statyba, 

atitinkanti savivaldybės lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės lygmens bendrojo plano 2, jeigu jis 
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parengtas, sprendinius, vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis, išskyrus šio įstatymo 17 

straipsnio 1 dalyje nurodytus atvejus, kai teritorijai turi būti parengtas detalusis planas arba vietovės 

lygmens bendrasis planas, kuriame nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas. 

Žemės sklype, esančiame neurbanizuotoje ir neurbanizuojamoje teritorijoje, kuriai nėra parengto 

galiojančio detaliojo plano, gali būti vykdoma statyba, atitinkanti savivaldybės lygmens bendrojo 

plano ir (ar) vietovės lygmens bendrojo plano, jeigu jis parengtas, sprendinius, žemės sklypo 

pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą, vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis.   

Metodinė problema 

1. Nesuprantamas detaliųjų planų statusas – „neparengti ir (ar) nepradėti rengti“. Reikia 

tikslaus išaiškinimo. 

2. Būtina atsisakyti galimybės statybai nerengiant detalaus plano, nes yra įteisinama 

nekoordinuota plėtra, kurios padarinių jau dabar suvaldyti neįmanoma. Detaliųjų planų rengimas 

turi būti privalomas bet kokiu atveju. 

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais: 

1) savivaldybės administracijos direktorius 1 ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, 

atsižvelgdamas į savivaldybės lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės lygmens bendrojo plano, jeigu 

jis parengtas, sprendinius, esamos ar suplanuotos urbanistinės struktūros užstatymo tipą, užstatymo 

aukštį, statinių parametrus, gamtinį ir kultūrinį kraštovaizdį, viešąsias erdves, vykdomą ar suplanuotą 

vykdyti veiklą ir statytojo pateiktus projektinius pasiūlymus, specialiuosiuose architektūros 

reikalavimuose statiniui projektuoti nurodo statybai numatyto žemės sklypo teritorijos naudojimo 

reglamento parametrus 2. Apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant 

statinių projektinius pasiūlymus informuojama Statybos įstatymo nustatyta tvarka; 

Procedūrinė problema 

1. Būtina tiksliai nustatyti savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, teises ir atsakomybę 

rengiant TPD. Šiuo metu savivaldybės vyriausiojo architekto, kaip kvalifikuoto savo srities 

specialisto galinčio tinkamai įvertinti rengiamą TPD, funkcija yra sumenkinta santykyje su 

savivaldybės administracijos direktoriumi.  

Būtų tikslinga aiškiai išskirti planavimo organizatoriaus bei jo įgaliotų asmenų pareigas, 

teises ir atsakomybes papunkčiui.   

2. Būtina atsisakyti galimybės statybai nerengiant detalaus plano, nes yra įteisinama 

nekoordinuota plėtra, kurios padarinių jau dabar suvaldyti neįmanoma. Detaliųjų planų rengimas 

turi būti privalomas bet kokiu atveju. 

2) kai, vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, planuojamai statybai ir numatomai 

veiklai vykdyti privaloma pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) pakeisti 

ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą, jie keičiami ar nustatomi 
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Vyriausybės nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriaus 1 sprendimu pagal 

savivaldybės lygmens bendrąjį planą 2 ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jeigu jis parengtas. 

Sprendimas dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo ir (ar) žemės sklypo 

naudojimo būdo keitimo ar nustatymo kitą darbo dieną nuo jo priėmimo dienos paskelbiamas 

atitinkamos savivaldybės interneto svetainėje. 

Metodinė ir procedūrinė problema 

1. Būtina tiksliai nustatyti savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, teises ir atsakomybę 

rengiant TPD. Šiuo metu savivaldybės vyriausiojo architekto, kaip kvalifikuoto savo srities 

specialisto galinčio tinkamai įvertinti rengiamą TPD, funkcija yra sumenkinta santykyje su 

savivaldybės administracijos direktoriumi.  

Būtų tikslinga aiškiai išskirti planavimo organizatoriaus bei jo įgaliotų asmenų pareigas, 

teises ir atsakomybes papunkčiui.   

2. Būtina atsisakyti galimybės statybai nerengiant detalaus plano, nes yra įteisinama 

nekoordinuota plėtra, kurios padarinių jau dabar suvaldyti neįmanoma. Detaliųjų planų rengimas 

turi būti privalomas bet kokiu atveju. 

3. Statyba krašto apsaugos tikslams skirtoje teritorijoje esančiame žemės sklype vykdoma 

pagal savivaldybės lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės lygmens bendrojo plano, jei jis parengtas, 

sprendinius, vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis.  

Redakcinė klaida 

Būtina papildyti nuostatą: „...vadovaujantis Teritorijų planavimo, Architektūros ir Statybos 

įstatymų nuostatomis“ 

4. 30 m ir aukštesnių ypatingųjų inžinerinių statinių, atsinaujinančių išteklių energetikos 

objektų statyba turi būti numatyta teritorijų planavimo dokumentuose (išskyrus atvejus, numatytus 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme). 

Metodinė problema 

30 m ir aukštesnių ypatingųjų inžinerinių statinių, atsinaujinančių išteklių energetikos objektų 

statyba turi būti numatyta detaliuosiuose planuose, kurie turi būti rengiami bet kokiu atveju.  

5. Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektais: 

Procedūrinė problema 

Būtina tiksliai nustatyti savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, teises ir atsakomybę 

rengiant TPD. Šiuo metu savivaldybės vyriausiojo architekto, kaip kvalifikuoto savo srities 

specialisto galinčio tinkamai įvertinti rengiamą TPD, funkcija yra sumenkinta santykyje su 

savivaldybės administracijos direktoriumi.  

Būtų tikslinga aiškiai išskirti planavimo organizatoriaus bei jo įgaliotų asmenų pareigas, 
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teises ir atsakomybes papunkčiui.   

1) įgyvendinami šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 19 straipsnio 2 dalies 1 punkte 

nustatytais atvejais kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai; 

Metodinė problema 

Būtina atsisakyti  žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų praktikos urbanizuotose 

ir urbanizuojamose teritorijose.  

2) formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto 

kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį; 

3) žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami, išskyrus atvejus, kai tai 

draudžia įstatymai, ir jeigu keitimai nesiejami su žemės sklypų ribų ir ploto pakeitimu laisvoje 

valstybinėje žemėje ir nepažeidžiamas teisės aktuose ir (ar) teritorijų planavimo dokumentuose 

nustatytas leidžiamasis užstatymo intensyvumas ir (ar) tankis (išskyrus atvejus, kai faktinį užstatymo 

intensyvumą ir (ar) tankį numatoma mažinti, planuojant padidinti žemės sklypo plotą). Pertvarkant 

sodybų, vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties 

pastatais skirtus žemės sklypus, taikomas teisės aktais leidžiamas užstatymo tankis, išskyrus atvejus, 

kai teritorijų planavimo dokumentuose šis teritorijos naudojimo reglamentas nustatytas mažesnis; 

Metodinė problema 

Detaliųjų planų rengimas turi būti privalomas bet kokiu atveju. 

4) formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir 

kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams 

eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms; 

5) įsiterpęs valstybinės žemės plotas Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais sujungiamas su 

besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus 

dydžio ir ribų žemės sklypo; 

Metodinė problema 

Detaliųjų planų rengimas turi būti privalomas bet kokiu atveju. 

6) suformuojami nauji valstybinės žemės sklypai, išskyrus atvejus, kai sklypai formuojami 

Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka. 

Metodinė problema 

Detaliųjų planų rengimas turi būti privalomas bet kokiu atveju. 

6. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai nerengiami teritorijoms (išskyrus 

laisvųjų ekonominių zonų ar pramonės parkų teritorijas), kurios patenka į detaliaisiais planais (arba 

vietovės lygmens bendraisiais planais, kuriuose nustatytas detaliųjų planų teritorijos naudojimo 

reglamentas) suplanuotas teritorijas arba į teritorijas, kurioms šie planai pradėti rengti ir (ar) pagal 

savivaldybės lygmens bendrąjį planą numatomi rengti, išskyrus atvejus, kai pagal šiuose planuose, 
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numatančiuose tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principus, nustatytus teritorijos 

naudojimo reglamentus, vadovaujantis šiuose planuose numatytais principais, suformuojami nauji 

žemės sklypai ar pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės 

naudojimo paskirtis, naudojimo būdas.   

Metodinė problema 

Visais atvejais žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai negali būti rengiami miestų, 

miestelių ir kaimų teritorijose (visose urbanizuojamose ir numatomose urbanizuoti teritorijose), 

nepriklausomai nuo to ar parengtas bendrasis planas ar ne. Detaliųjų planų rengimas turi būti 

privalomas bet kokiu atveju. Žemėtvarkos projektų rengėjų kvalifikacija tam yra netinkama, nes nėra 

supratimo apie urbanistinių struktūrų komponavimo principus. 

7. Žemės ūkio paskirties žemės sklype esančioje užstatytoje teritorijoje, kurioje yra žemės 

naudotojui priklausantys gyvenamosios paskirties pastatai ir jų priklausiniai, galima statyba 

nesuformavus atskirų žemės sklypų, didžiausią leidžiamąjį žemės sklypo užstatymo tankį 

skaičiuojant aplinkos ministro nustatyta tvarka pagal Nekilnojamojo turto kadastre nurodytų žemės 

naudmenų (užstatytos teritorijos) plotą. 

Metodinė problema 

Neapibrėžta, kokia „galima statyba“, nes nesuformavus atskirų žemės sklypų galima pastatyti 

nepamatuotą kiekį gyvenamųjų namų. Detaliųjų planų rengimas turi būti privalomas bet kokiu atveju. 

8. Kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklype (jo dalyje, kai tai numatyta 

teritorijų planavimo dokumentuose), skirtame vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties 

pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais, gali būti statomas tik vienas gyvenamosios 

paskirties vieno ar dviejų butų pastatas su pagalbinio ūkio paskirties pastatais,  jei teritorijų planavimo 

dokumentuose nenustatyta kitaip.“ 

Metodinė problema 

Detaliųjų planų rengimas turi būti privalomas bet kokiu atveju. 

13 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„23 straipsnis. Valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų rengimo,   

derinimo, keitimo, koregavimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo 

ir ginčų sprendimo tvarka  

1. Valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentams taikoma atitinkamos rūšies 

valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, koregavimo, 

tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka, išskyrus šiame straipsnyje 

nustatytas išimtis. Kai numatomi vietovės lygmens valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo 

dokumento sprendiniai atitinka savivaldybės lygmens bendrojo plano sprendinius, už atitinkamo 
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valstybei svarbaus projekto įgyvendinimą atsakingos Vyriausybės įgaliotos ar Seimo paskirtos 

valstybės institucijos sprendimu šiam teritorijų planavimo dokumentui gali būti taikoma atitinkamos 

rūšies vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, koregavimo, 

tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka, netaikant šiame straipsnyje 

nustatytų išimčių. 

Procedūrinė problema 

Nėra aišku kokiu pagrindu valstybei svarbių projektų planavimas priverstiniu būdu gali būti 

priskiriamas kitoms institucijoms bei supaprastinama rengimo, derinimo, keitimo, koregavimo, 

tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka. Pakeitimas ne tik kad 

neišsprendžia, bet ir apsunkina galimybes savivaldybėms savarankiškai priimti sprendimus, kai jų 

teritorijose rengiami tokio tipo TPD.  Toks pakeitimas suponuoja, kad vyriausybės įgaliotos 

institucijos nenori prisiimti atsakomybės už vykdomus projektus ir jų sprendinių kokybę.  

Nėra metodiškai išaiškinta kodėl yra supaprastinama derinimo tvarka, trumpinami terminai. 

Valstybei svarbiems projektams būtinai turėtų būti atliekamas nešališkas ekspertinis vertinimas TPD 

rengimo proceso metu, nes šiuo metu planavimo organizatorius (pvz. Aplinkos ministerija, 

Susisiekimo ministerija, KVJUD, Lietuvos geležinkeliai ir kt.) turi galimybę atmesti derinančių 

institucijų pastabas kaip nemotyvuotas ir derinti projektą bet kokiu atveju arba visai atsisakoma 

tokios praktikos. Tokia praktika suponuoja galimą TPD rengimo neskaidrumą, tam tikrų įmonių ar 

asmenų konkretiems tikslams įgyvendinti. 

Taip pat būtina numatyti, kad valstybei svarbių projektų TPD atitiktų planavimo hierarchiją 

t. y. atitikti LR BP sprendinius ir jei valstybei svarbus projektas rengiamas vietovės lygmeniu jis turi 

būti suderintas su jau galiojančiais savivaldybių teritorijų bendraisiais planais.  

2. Valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentai pradedami rengti ir (ar) 

keičiami Vyriausybei priėmus nutarimą. Valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų 

planavimo organizatorius yra už atitinkamo valstybei svarbaus projekto įgyvendinimą atsakinga 

Vyriausybės įgaliota ar Seimo paskirta valstybės institucija, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytą 

atvejį, kai vietovės lygmens valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumentui už 

atitinkamo valstybei svarbaus projekto įgyvendinimą atsakingos Vyriausybės įgaliotos ar Seimo 

paskirtos valstybės institucijos sprendimu taikoma atitinkamos rūšies vietovės lygmens teritorijų 

planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, koregavimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, 

viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka. Sprendimą dėl valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo 

dokumentų koregavimo proceso pradžios ir planavimo tikslų priima planavimo organizatorius. 

Valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų korektūros tvirtinamos valstybei svarbaus 

projekto teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančio subjekto sprendimu ir registruojamos šio 

įstatymo nustatyta tvarka. 
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Procedūrinė problema 

Nėra aišku kokiu pagrindu valstybei svarbių projektų planavimas priverstiniu būdu gali būti 

priskiriamas kitoms institucijoms bei supaprastinama rengimo, derinimo, keitimo, koregavimo, 

tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka. Pakeitimas ne tik kad 

neišsprendžia, bet ir apsunkina galimybes savivaldybėms savarankiškai priimti sprendimus, kai jų 

teritorijose rengiami tokio tipo TPD.  Toks pakeitimas suponuoja, kad vyriausybės įgaliotos 

institucijos nenori prisiimti atsakomybės už vykdomus projektus ir jų sprendinių kokybę.  

Nėra metodiškai išaiškinta kodėl yra supaprastinama derinimo tvarka, trumpinami terminai. 

Valstybei svarbiems projektams būtinai turėtų būti atliekamas nešališkas ekspertinis vertinimas TPD 

rengimo proceso metu, nes šiuo metu planavimo organizatorius (pvz. Aplinkos ministerija, 

Susisiekimo ministerija, KVJUD, Lietuvos geležinkeliai ir kt.) turi galimybę atmesti derinančių 

institucijų pastabas kaip nemotyvuotas ir derinti projektą bet kokiu atveju arba visai atsisakoma 

tokios praktikos. Tokia praktika suponuoja galimą TPD rengimo neskaidrumą, tam tikrų įmonių ar 

asmenų konkretiems tikslams įgyvendinti. 

Taip pat būtina numatyti, kad valstybei svarbių projektų TPD atitiktų planavimo hierarchiją 

t. y. atitikti LR BP sprendinius ir jei valstybei svarbus projektas rengiamas vietovės lygmeniu jis turi 

būti suderintas su jau galiojančiais savivaldybių teritorijų bendraisiais planais.  

3. Prieš pradėdamas rengti valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumentą, 

planavimo organizatorius raštu kreipiasi į aplinkos ministro patvirtintame tvarkos apraše nurodytas 

institucijas dėl planavimo sąlygų valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumentui rengti 

išdavimo. Šios institucijos privalo išduoti valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento 

teritorijos planavimo sąlygas per 15 darbo dienų nuo planavimo organizatoriaus prašymo institucijoje 

gavimo dienos. Išduotos teritorijos planavimo sąlygos galioja viso teritorijų planavimo proceso metu, 

bet ne ilgiau kaip 5 metus. Teritorijos planavimo sąlygos išduodamos, keičiamos ir jų galiojimo 

terminai pratęsiami aplinkos ministro nustatyta tvarka. Teritorijos planavimo sąlygos keičiamos ir jų 

galiojimo terminai pratęsiami šio įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nurodytomis sąlygomis. 

Redakcinė klaida 

Turi būti „teritorijų planavimo“, pagal Teritorijų planavimo sąlygų tvarkos aprašą. 

4. Planavimo organizatorius apie parengtą valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo 

dokumentą, susipažinimo su šiuo dokumentu ir jo viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką turi paskelbti 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso 

valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savo interneto svetainėje, seniūnijos skelbimų lentoje, 

taip pat apie tai raštu pranešti žemės sklypų, kurie patenka į valstybei svarbaus projekto teritoriją ir 

kurie su šia teritorija ribojasi, valdytojams ir naudotojams bei kito nekilnojamojo turto, esančio 

tokiuose žemės sklypuose, savininkams ar naudotojams. Šie pranešimai siunčiami Žemės paėmimo 
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visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 16 straipsnyje 

nustatyta tvarka. 

5. Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių 

planavimo organizatoriui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų 

rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą 

teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Po viešo svarstymo 

pateikti pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių 

nepriimami. Planavimo organizatorius per 10 darbo dienų 1 nuo viešo svarstymo dienos išnagrinėja 

visuomenės pateiktus pasiūlymus, parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo 

medžiagą ir motyvuotai raštu atsako pasiūlymus pateikusiems asmenims. Šie asmenys per 10 darbo 

dienų nuo atsakymo gavimo dienos, o tais atvejais, kai planavimo organizatorius per nustatytus 

terminus atsakymo nepateikė, – per 10 darbo dienų 2 nuo tos dienos, kurią atsakymas turėjo būti 

pateiktas, turi teisę kreiptis su skundu į apygardos administracinį teismą dėl planavimo 

organizatoriaus pateikto atsakymo arba dėl to, kad atsakymas nebuvo pateiktas. Teismas, gavęs tokį 

skundą, nustato planavimo organizatoriui 10 darbo dienų terminą raštu pateikti savo atsiliepimą į 

skundą. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo planavimo organizatoriaus atsiliepimo į skundą 

pateikimo dienos teismas nutartimi išsprendžia klausimą, ar dėl paduoto skundo reikia stabdyti 

tolesnę valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento rengimo, derinimo ir tvirtinimo 

procedūrą. Priimdamas šią nutartį, teismas įvertina, ar: 

1) galioja Seimo ar Vyriausybės nutarimas dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu 

projektu; 

2) galioja Vyriausybės nutarimas pradėti rengti valstybei svarbaus projekto teritorijų 

planavimo dokumentą; 

3) buvo išduotos ir galioja valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento 

planavimo sąlygos; 

4) valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūros buvo 

vykdytos šio įstatymo nustatyta tvarka; 

5) laikantis šio įstatymo nustatytų terminų ir tvarkos, skundą padavusiam asmeniui buvo 

pranešta apie teritorijų planavimo dokumentą, susipažinimo su šiuo dokumentu ir jo viešo svarstymo 

tvarką, vietą ir laiką. 

Procedūrinė problema 

1. 10 darbo dienų terminas planavimo organizatoriui išnagrinėti gautus visuomenės 

pasiūlymus yra per trumpas (tiek valstybės, tiek savivaldybės lygmens TPD), nes valstybinės 

institucijos neturi tiek žmogiškųjų resursų. Būtų tikslinga apklausos būdu, pasikonsultavus su 

savivaldybėmis nusistatyti pavyzdžiui į kiek pasiūlymų savivaldybės skyrius gali atsakyti per 5 darbo 
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dienas ir pagal tai nustatyti galutinį terminą (pavyzdžiui jei yra gauta 300 pasiūlymų, o per 5 darbo 

dienas įmanoma atsakyti į 100, nustatomas 15 darbo dienų terminas). Jeigu progresyvaus termino 

apibrėžti neįmanoma teisiškai, būtina prailginti terminą bent jau dvigubai.  

2. Nesuprantama jeigu po 10 d. d. bus nepateiktas planavimo organizatoriaus atsakymas ir 

pareiškėjas per sekančias 10 d. d. neapskųs teismui, tai jau bus nebeįmanoma niekur skųstis ir 

atsakymas taip pat nebus gautas. Tokios praktikos įteisinimas suponuoja galimus piktybinius 

planavimo organizatoriaus veiksmus visuomenės atžvilgiu, kuri galimai gali būti pilnai 

nesusipažinusi su viešinimo procesu bei teisės aktais. Tuo naudojantis planavimo organizatorius  

neatsakinės į pasiūlymus, kurie jam yra nepalankūs, tikintis, kad visuomenė nepastebės laiku ir 

neapskųs. Būtina šios nuostatos atsisakyti.  

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatyta apygardos administracinio teismo nutartis per 5 darbo 

dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam 

teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – Administracinių bylų 

teisenos įstatymas) nustatyta tvarka paduodant atskirąjį skundą. Lietuvos vyriausiasis administracinis 

teismas tokį atskirąjį skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atskirojo skundo 

gavimo dienos. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas skundas apygardos administraciniame teisme turi 

būti išnagrinėtas iš esmės per 30 darbo dienų nuo šio straipsnio 5 dalyje nurodytos nutarties priėmimo 

dienos, o apeliacinis skundas – per 30 darbo dienų nuo apeliacinio skundo priėmimo dienos.  

7. Valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendiniai derinami su 

institucijomis, pateikusiomis teritorijos planavimo 1 sąlygas. Derinimo procedūros atliekamos ir 

derinimo išvada ar atsisakymo derinti valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumentą 

motyvuota išvada paskelbiamos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir 

teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Šios institucijos ne 

vėliau kaip per 15 darbo dienų 2 nuo teritorijų planavimo dokumento pateikimo joms dienos 

išnagrinėja teritorijų planavimo dokumentą ir pateikia derinimo išvadą ar atsisakymo derinti valstybei 

svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumentą motyvuotą išvadą. Teritorijų planavimo 

dokumentas yra suderintas, jeigu jam pritarė ir išvadas pateikė visos derinant teritorijų planavimo 

dokumentą dalyvaujančios derinančios institucijos. Jeigu per nustatytą terminą institucija nepateikia 

pastabų dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento, laikoma, kad ši institucija 

pastabų neturėjo ir valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumentą suderino. Tais 

atvejais, kai per nustatytą terminą institucija motyvuotai atsisako derinti valstybei svarbaus projekto 

teritorijų planavimo dokumentą arba šis teritorijų planavimo dokumentas derinamas su išlygomis, 

planavimo organizatorius, atsižvelgdamas į planavimo sąlygas išdavusios institucijos motyvus dėl 

atsisakymo derinti valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumentą arba į nurodytus 

teritorijų planavimo dokumento sprendinių pakeitimus, gali atitinkamai pakeisti valstybei svarbaus 
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projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinius. Tais atvejais, kai planavimo organizatorius 

pagrįstai mano 3, kad teritorijos planavimo 4 sąlygas išdavusios institucijos nurodyti valstybei 

svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių pakeitimai nereikalingi, arba kai 

atsisakoma derinti valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumentą nenurodant motyvų, 

planavimo organizatorius, pateikdamas motyvuotą paaiškinimą, turi teisę teikti valstybei svarbaus 

projekto teritorijų planavimo dokumentą teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai 

institucijai tikrinti ir išvadai dėl tikrinimo pateikti, o Vyriausybei – šį dokumentą tvirtinti ir be 

atitinkamos institucijos suderinimo. Vyriausybė, įvertinusi planavimo organizatoriaus pateiktus 

motyvus, turi teisę patvirtinti su atitinkama institucija nesuderintą valstybei svarbaus projekto 

teritorijų planavimo dokumentą 5. 

Procedūrinės problemos, redakcinės klaidos. 

1. Turi būti „teritorijų planavimo“, pagal Teritorijų planavimo sąlygų tvarkos aprašą. 

2. Nėra aišku kokiu pagrindu valstybei svarbaus projekto TPD tikrinimui yra skiriamas 

trumpesnis laikas nei savivaldybės lygmens TPD. 

3. Būtina keisti terminą „pagrįstai mano“. Įstatyme neturi būti „manymo“, net ir „pagrįsto“. 

4. Turi būti „teritorijų planavimo“, pagal Teritorijų planavimo sąlygų tvarkos aprašą. 

5. Nėra suvokiama kodėl valstybė  sau nusimato išskirtines teises patvirtinti su atitinkama 

institucija nesuderintą valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumentą. Tokia praktika 

suponuoja galimą TPD rengimo neskaidrumą, tam tikrų įmonių ar asmenų konkretiems tikslams 

įgyvendinti. Nėra suprantama kodėl atitinkamiems TPD lygmenims sudaromos išlygos arba 

nustatomos kitos taisyklės. Valstybei svarbiems projektams būtinai turėtų būti atliekamas nešališkas 

ekspertinis vertinimas TPD rengimo proceso metu, nes šiuo metu planavimo organizatorius (pvz. 

Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, KVJUD, Lietuvos geležinkeliai ir kt.) turi galimybę 

atmesti derinančių institucijų pastabas kaip nemotyvuotas ir derinti projektą bet kokiu atveju arba 

visai atsisakoma tokios praktikos. 

8. Prieš valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą teritorijų 

planavimo valstybinę priežiūrą atliekanti institucija ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teritorijų 

planavimo dokumento gavimo dienos patikrina ir pateikia išvadą dėl valstybei svarbaus projekto 

teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo. Jeigu teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą 

atliekančios institucijos išvada yra neigiama, planavimo organizatorius privalo nedelsdamas ištaisyti 

išvadoje nurodytus trūkumus. Kai išvadoje nurodyti trūkumai ištaisyti, teritorijų planavimo 

valstybinę priežiūrą atliekanti institucija, laikydamasi šioje dalyje nustatytų terminų ir tvarkos, iš 

naujo teikia išvadą dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo.“ 

14 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 25 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 
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„2. Parengiamuoju etapu planavimo organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus numato 

planuojamą teritoriją, parengia ir patvirtina planavimo darbų programą. Planavimo darbų programoje 

numatomi konkretūs teritorijų planavimo dokumento uždaviniai, nurodoma, ar turi būti atliekami 

tyrimai, galimybių studijos, ar rengimo etapu bus rengiama teritorijos vystymo koncepcija 1 (toliau – 

koncepcija) ir ar numatoma atlikti koncepcijos nepriklausomą profesinį vertinimą. Koncepcija 

rengiama, valstybės ir savivaldybės lygmens bendriesiems planams. Vietovės lygmens bendriesiems 

planams ir detaliesiems planams koncepcija rengiama, kai planuojama urbanistiniu, kraštovaizdžio, 

valstybiniu ar visuomenės (viešojo) intereso požiūriu reikšmingų objektų teritorija, kai numatomos 

kelios rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinių alternatyvos (tarp jų – rengiant strateginį 

pasekmių aplinkai vertinimą (toliau –  SPAV)) arba planavimo organizatoriaus pasirinkimu. Šiuo 

etapu planavimo organizatorius viešai paskelbia apie priimtą sprendimą 3  dėl teritorijų planavimo 

dokumento rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą. Parengiamuoju etapu 

atliekami planuojamos teritorijos galimos taršos tyrimai, kai planuojama pramoninių teritorijų 

konversija, jeigu planavimo darbų programoje numatyta, atliekami kiti tyrimai, galimybių studijos. 

Be to, Vyriausybės nustatyta tvarka nustatoma, ar bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai 

vertinimas (toliau – SPAV).“  

Procedūrinė problema 

1. Reikia tiksliai apibrėžti terminą „koncepcija“ 

2. Nesuprantamas terminas „visuomenės (viešojo) intereso požiūriu reikšmingų objektų 

teritorija“. Reikalingas išaiškinimas.  

3. Būtinas papildymas „surengus konkursą geriausiai urbanistinei idėjai atrinki Teritorijų 

planavimo nustatytais atvejais (įvardinti atvejus, panašiai kaip Architektūros įstatyme). Reikėtų 

konkurso rengimo būtinybę nurodyti ne planavimo darbų programoje, o sprendime. 

2. Pakeisti 25 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Prieš pradėdamas rengti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą, planavimo 

organizatorius ar jo įgaliotas asmuo aplinkos ministro nustatyta tvarka kreipiasi į Kompleksinio 

teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad šios per 15 darbo dienų 

(dėl savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų – per 10 darbo dienų) 

nuo prašymo gavimo dienos pateiktų teritorijos planavimo sąlygas. Jeigu teritorijos planavimo 

sąlygos per nustatytą terminą nebuvo išduotos ir planavimo organizatoriui apie neišdavimo priežastis 

nepranešta, planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti kompleksinio teritorijų planavimo 

dokumentą. Išduotos teritorijos planavimo sąlygos galioja viso teritorijų planavimo proceso metu, bet 

ne ilgiau kaip 5 metus (kai rengiami bendrieji planai) arba 3 metus (kai rengiami detalieji planai). 

Teritorijos planavimo sąlygos išduodamos, keičiamos ir jų galiojimo terminai pratęsiami aplinkos 

ministro nustatyta tvarka. Teritorijos planavimo sąlygos keičiamos ir jų galiojimo terminai pratęsiami 
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šiomis sąlygomis: 

1) teritorijos planavimo sąlygos turi būti keičiamos naujomis šias sąlygas išdavusios 

institucijos iniciatyva, kai po teritorijos planavimo sąlygų išdavimo įsigalioja patvirtinti nauji teisės 

aktai ir (ar) planuojamoje teritorijoje – nauji teritorijų planavimo dokumentai, kurių reikalavimai turi 

įtakos rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniams (ši nuostata netaikoma patvirtintiems 

teritorijų planavimo dokumentams); 

Procedūrinė problema 

Kiekvieną karta pasikeitus teisės aktams keisti planavimo sąlygas yra netikslinga, nes TPD 

rengimas išsitęs neribotam laikui. 

2) teritorijos planavimo sąlygos turi būti keičiamos naujomis planavimo organizatoriaus 

iniciatyva, kai teritorijų planavimo proceso metu keičiasi teritorijų planavimo dokumento uždaviniai; 

Procedūrinė problema 

Nėra aišku kokiu pagrindu planavimo proceso metu gali būti keičiami teritorijų planavimo 

dokumento uždaviniai. Keičiant uždavinius TPD rengimo metu, atsiranda pagrindas keisti TPD 

koncepciją bei sprendinius, kitaip sakant, pakeitus uždavinius, pasikeičia sąlygos ir visas TPD 

rengimo procesas pradedamas iš naujo. TPD rengimas išsitęs neribotam laikui.  

3) teritorijos planavimo sąlygų galiojimo terminas teritorijų planavimo proceso metu gali būti 

pratęsiamas pagal motyvuotą planavimo organizatoriaus prašymą teritorijų planavimo procesui 

pabaigti, jeigu teritorijų planavimo proceso pabaigti nepavyko dėl objektyvių, nuo planavimo 

organizatoriaus nepriklausančių, aplinkybių,  tačiau ne daugiau kaip 2 kartus ir kiekvieną kartą ne 

ilgesniam kaip 2 metų terminui.“ 

Procedūrinė problema 

Sąlyga veiks ir paspartins TPD rengimą tik tuo atveju, jei bus atsisakyta aukščiau minėtų 

nuostatų. 

3. Pakeisti 25 straipsnio 5 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„2) bendrųjų sprendinių formavimas – atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir 

planuojamą teritoriją, atitinkamai teritorijai taikomų valstybės ir regionų strateginio planavimo 

dokumentų nuostatas, nustatomos svarbiausios teritorijos vystymo kryptys, parengiama koncepcija, 

jeigu planavimo darbų programoje numatyta ją rengti. Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas 

SPAV, jeigu parengiamuoju etapu priimamas sprendimas šį vertinimą atlikti. Šioje stadijoje teritorijų 

planavimo dokumentų rengėjas gali kreiptis į planavimo sąlygas išdavusias institucijas dėl planavimo 

sąlygų įvykdymo, o planavimo sąlygas išdavusios institucijos šiuo atveju privalo teikti konsultacijas. 

Koncepcijai atitinkamu sprendimu turi pritarti teritorijų planavimo dokumentą tvirtinantis 

subjektas;“. 

Metodinė problema 
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Reikia tiksliai apibrėžti terminą „koncepcija“ 

4. Pakeisti 25 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„7. Kiekviena kompleksinio teritorijų planavimo proceso etapo stadija gali būti pradedama tik 

užbaigus ankstesniąją. Savivaldybės bendrojo plano, savivaldybės dalies bendrojo plano ar detaliojo 

plano savivaldybės teritorijoje rengimo atvejais kompleksinio teritorijų planavimo proceso rengimo 

etapo metu savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo 

architekto funkcijas, turi pritarti kiekvienos šio straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytos rengimo 

etapo stadijos sprendiniams.“ 

15 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 26 straipsnio 4 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„3) Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos, atsakingos už aplinkos apsaugą, atstovas – 

aplinkos ministro nustatytais atvejais;“. 

2. Pakeisti 26 straipsnio 4 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„6) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovas – kai į planuojamą 

teritoriją patenka kultūros paveldo objektai ir vietovės, jų teritorijos ir (ar) apsaugos zonos, išskyrus 

savivaldybės saugomais paskelbtus kultūros paveldo objektus ir vietoves, jų teritorijas ir (ar) 

apsaugos zonas;“. 

3. Pakeisti 26 straipsnio 4 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„7) kiti teritorijos planavimo sąlygas išdavusių (turėjusių jas išduoti) institucijų (jų padalinių) 

atstovai.“ 

Papildyti 26 straipsnio 8 punktą: 

26 straipsnio 8 punkte yra nuostata „Jeigu Teritorijų planavimo komisijos narys nepritaria 

sprendimui, jis nepritarimo motyvus raštu per 5 darbo dienas nuo planavimo organizatoriaus 

prašymo derinti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą pateikimo dienos pateikia Teritorijų 

planavimo komisijos pirmininkui.“, kurios niekada nėra laikomasi. Apie 90 % derinančių institucijų 

nederinimo motyvus pateikia likus 1-3 dienoms iki derinimo proceso pabaigos. Teritorijų planavimo 

komisijos pirmininkas neturi laiko įvertinti ar atsisakymas derinti yra motyvuotas ar ne.  Tokiu atveju 

arba derinančioms institucijoms turi būti taikomos sankcijos arba neįkėlus nepritarimo motyvų per 

5 darbo dienas, TPD sprendiniams turi būti pritariama bet kokiu atveju. 

Papildyti 26 straipsnį nuostata: 

Tikslinga įrašyti nuostatą, kad derinančios institucijos teikiančios pastabas TPD, pastabas 

teiktų tik 1 kartą, t. y. jei TPD derinamas ne vieną kartą, derinanti institucija negali pateikti naujų 

pastabų, kurios nebuvo teiktos pirmąjį kartą. Galima teikti tik tas pačias jeigu į jas nebuvo motyvuotai 

atsakyta. Tai yra pastovi problema praktinėje veikloje, nes derinančios institucijos pastoviai keičia 

nuomone derinimo metu (pavyzdžiui dėl vidinių įmonės pokyčių pasikeitus valdžiai keičiasi norai – 
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tokie dalykai neturi įtakoti TPD rengimo ir susitarimų dėl sprendinių). Derinanti institucija taip pat 

turi prisiimti atsakomybę už savo norus ir tuo pačiu nestabdyti TPD rengimo proceso. 

Papildyti 26 straipsnį nuostata: 

Įstatyme turi būti aiškiai nurodytas procedūrinių dokumentų sąrašas (papunkčiui) reikalingas 

viešinimo procedūroms pagrįsti (nuotraukos, dokumentai, kurie turi būti pasirašyti, susirašinėjimo 

kopijos, privalomieji nurodymai, raštai ir pan.), tam kad teikiant dokumentus tikrinimui (keliant į 

TPDRIS sistemą) visiems būtų aiškiai pateikti vienodi reikalavimai. Nes šiuo metu tokia informacija 

pateikiama pagal kiekvieno supratimo lygį ir VTPSI skirtingais atvejais prašo tai daugiau tai mažiau 

pagrindžiančių dokumentų.   

16 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 27 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Detaliuosius planus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Detalusis planas 

patvirtinamas ar atsisakoma jį tvirtinti per 10 darbo dienų nuo teritorijų planavimo valstybinę 

priežiūrą atliekančios institucijos kompleksinio teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto 

gavimo dienos.“ 

Procedūrinė problema 

Būtina tiksliai nustatyti savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, teises ir atsakomybę 

rengiant TPD. Šiuo metu savivaldybės vyriausiojo architekto, kaip kvalifikuoto savo srities 

specialisto galinčio tinkamai įvertinti rengiamą TPD, funkcija yra sumenkinta santykyje su 

savivaldybės administracijos direktoriumi.  

Būtų tikslinga aiškiai išskirti planavimo organizatoriaus bei jo įgaliotų asmenų pareigas, 

teises ir atsakomybes papunkčiui.   

2. Pakeisti 27 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„6. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, jeigu sprendime dėl kompleksinio 

teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data. Vyriausybės 

nutarimai, kuriais patvirtinti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai, ir nuoroda į šiuos 

dokumentus skelbiami Teisės aktų registre. Oficialus informacinis pranešimas apie kompleksinio 

teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą skelbiamas kompleksinio teritorijų planavimo 

dokumentą tvirtinančios institucijos interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 

dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 

Teritorijų planavimo dokumentai, parengti iki 1996 m. sausio 1 d. ir įregistruoti Lietuvos Respublikos 

teritorijų planavimo dokumentų registre kaip detalieji planai, ir kurie neatitinka šiame įstatyme ir jo 

įgyvendinamuosiuose teisės aktuose teritorijų planavimo dokumentams nustatytų formos ir turinio 

reikalavimų, vadovaujantis kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo 
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stebėsenos išvadomis, kaip savivaldybės bendrąjį planą įgyvendinantys žemesnio lygmens teritorijų 

planavimo dokumentai, gali būti pripažinti netekusiais galios savivaldybės tarybos sprendimu. Teisės 

aktas, kuriuo detalusis planas pripažintas netekusiu galios, įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, jeigu sprendime dėl detaliojo plano 

pripažinimo netekusiu galios nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data. Informacija apie detaliojo 

plano pripažinimą netekusiu galios skelbiama savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės 

priežiūros informacinėje sistemoje. Iki detaliojo plano pripažinimo netekusiu galios atsiradusios šio 

plano sprendinių įgyvendinimo teisinės pasekmės lieka galioti.“ 

3. Pakeisti 27 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„7. Jeigu savivaldybės administracijos direktorius nepatvirtina detaliojo plano per šiame 

įstatyme nustatytus terminus arba atsisako patvirtinti detalųjį planą ir nepraneša atsisakymo tvirtinti 

motyvų, planavimo iniciatorius turi teisę per 10 darbo dienų kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo 

ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kurios pareigūnai Lietuvos Respublikos 

administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, 

taip pat planavimo iniciatorius turi teisę kreiptis į teismą su prašymu įpareigoti savivaldybės 

administracijos direktorių per nustatytą terminą, ne ilgesnį kaip 7 darbo dienos, priimti sprendimą 

tvirtinti arba motyvuotai atsisakyti tvirtinti detalųjį planą.“ 

17 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas  

Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„28 straipsnis. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų keitimas ir koregavimas 

Metodinė problema 

Koregavimo praktika yra ydinga, nes iš esmės nesutrumpėja procedūros, nepagerėja faktinė 

sprendinių kokybė, nes koregavimo samprata to neleidžia elementariai padaryti.  

1. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai keičiami sprendimą rengti atitinkamą 

dokumentą priėmusios valstybės ar savivaldybės institucijos sprendimu dėl dokumento keitimo, 

taikant šiame įstatyme numatytą teritorijų planavimo procesą ir tą pačią dokumento tvirtinimo 

procedūrą. Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai 

turi iniciatyvos teisę siūlyti planavimo organizatoriui keisti vietovės lygmens kompleksinio teritorijų 

planavimo dokumentą šio įstatymo 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka. 

2. Sprendimą dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimo proceso pradžios 

ir planavimo tikslų priima planavimo organizatorius. Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų 

padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai turi iniciatyvos teisę siūlyti planavimo organizatoriui 

koreguoti vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą šio įstatymo 6 straipsnio 3 

ir 4 dalyse nustatyta tvarka. Krašto apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija turi iniciatyvos teisę 
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siūlyti planavimo organizatoriui koreguoti ir savivaldybės lygmens bendrąjį planą šio įstatymo 6 

straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka.  

Metodinė problema 

Koregavimo praktika yra ydinga, nes iš esmės nesutrumpėja procedūros, nepagerėja faktinė 

sprendinių kokybė, nes koregavimo samprata to neleidžia elementariai padaryti.  

3. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų korektūros rengimo, derinimo, tikrinimo, 

tvirtinimo ir įsigaliojimo tvarka nustatyta šiame įstatyme ir Kompleksinio teritorijų planavimo 

dokumentų rengimo taisyklėse. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento korektūra tvirtinama 

teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančio subjekto sprendimu ir registruojama šio įstatymo 

nustatyta tvarka. 

Metodinė problema 

Koregavimo praktika yra ydinga, nes iš esmės nesutrumpėja procedūros, nepagerėja faktinė 

sprendinių kokybė, nes koregavimo samprata to neleidžia elementariai padaryti.  

4. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai keičiami, kai sprendimą rengti atitinkamą 

teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės ar savivaldybės institucijos nusprendžia rengti 

naują (jį keičiantį) to paties lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą anksčiau 

suplanuotai arba didesnei teritorijai, į kurią patenka anksčiau suplanuota teritorija (išskyrus atvejus, 

kai planuojama teritorija sumažėja, pasikeitus administracinių vienetų ar gyvenamųjų vietovių 

teritorijų riboms).  

5. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas turi būti keičiamas, kai numatomi 

kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniai neatitinka teritorijos planavimo sąlygų, 

pateiktų rengiant patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, ir reikia kreiptis visų naujų teritorijos 

planavimo sąlygų visoje anksčiau suplanuotoje teritorijoje ir (ar) kai visoje anksčiau suplanuotoje 

teritorijoje numatoma keisti visas galiojančiame kompleksinio teritorijų planavimo dokumente 

atitinkamai pagal teritorijų planavimo lygmenį nustatytas teritorijos naudojimo privalomąsias 

nuostatas, privalomuosius reikalavimus arba privalomą teritorijos naudojimo reglamentą. Taip pat 

kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas turi būti keičiamas, kai šio dokumento sprendinių 

įgyvendinimo stebėsenos ataskaitoje nurodoma, kad jį reikia keisti. 

Procedūrinė problema 

Nėra aišku kokių teritorijų planavimo sąlygų neatitinka, kai TPD yra parengtas, suderintas, 

patvirtintas ir įregistruotas. Pasikeitus teisės aktams keisis ir teritorijų planavimo sąlygos. Atsiranda 

galimybė, kad TPD gali būti keičiamas kas pusmetį ar metus jei keisis įstatymai ar poįstatyminiai 

teisės aktai. 

Loginė klaida 

Patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas negali būti rengiamas. Turi būti perfrazuojama. 
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6. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai gali būti koreguojami 1, jeigu jų 

neprivaloma keisti pagal šio straipsnio 5 dalį (taisant technines klaidas, keičiant kompleksinio 

teritorijų planavimo dokumento sprendinius , nustatant papildomus sprendinius 2 ar kai yra priimtas 

atitinkamas teismo sprendimas dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinio 

(sprendinių) neteisėtumo, jeigu dėl teismo sprendimo neatsiranda pagrindas naikinti arba keisti 

kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą).   

Metodinė problema 

1. Koregavimo praktika yra ydinga, nes iš esmės nesutrumpėja procedūros, nepagerėja 

faktinė sprendinių kokybė, nes koregavimo samprata to neleidžia elementariai padaryti.  

Loginė klaida 

2. Lieka prieštaravimas, nes pagal šią formuluotę, koreguojant galima keisti sprendinius.  

7. Krašto apsaugos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos iniciatyva savivaldybės lygmens ir 

vietovės lygmens bendrieji planai koreguojami, kai krašto apsaugai užtikrinti būtinas teritorijų 

vystymas nenumatytas savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens bendruosiuose planuose. Šiuo 

atveju savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendrojo plano koregavimas finansuojamas iš 

Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. 

8. Planavimo organizatorius, norėdamas keisti 1 aukštesnio ar to paties lygmens kompleksinio 

teritorijų planavimo dokumento sprendinius, išskyrus sprendinius tų teritorijų planavimo dokumentų, 

kurių planavimo organizatoriumi yra jis pats, pateikia norimo keisti ar koreguoti kompleksinio 

teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui motyvuotą pasiūlymą dėl dokumento 

keitimo ar koregavimo 2. Norimo keisti ar koreguoti 2 kompleksinio teritorijų planavimo dokumento 

planavimo organizatorius, įvertinęs pateiktą pasiūlymą, per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo pateikimo 

dienos: 

Redakcinė klaida 

1. Pirmame sakinyje kalbama tik apie TPD keitimą, toliau apie keitimą ir koregavimą. Turi 

būti patikslinta apie kokį procesą kalbama.  

Metodinė problema 

2. Koregavimo praktika yra ydinga, nes iš esmės nesutrumpėja procedūros, nepagerėja 

faktinė sprendinių kokybė, nes koregavimo samprata to neleidžia elementariai padaryti.  

1) priima sprendimą dėl galiojančio kompleksinio teritorijų planavimo dokumento 

koregavimo arba motyvuotai atmeta pasiūlymą;  

2) perduoda pasiūlymą valstybės ar savivaldybės institucijai, priėmusiai sprendimą rengti 

atitinkamą kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą, ir ji per vieną mėnesį priima sprendimą dėl 

galiojančio kompleksinio teritorijų planavimo dokumento keitimo arba motyvuotai atmeta pasiūlymą. 

9. Detaliuosiuose planuose (arba vietovės lygmens bendruosiuose planuose, kuriuose 
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nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas) 1 nustatyta statinių statybos zona, 

statybos riba ir statybos linija, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) 

komunikacinių koridorių ribos, konkretus pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas nekeičiant užstatymo 

tipo ir nemažinant šių erdvių ploto, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas 2, apželdinama teritorijos 

dalis 3, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai ir susisiekimo komunikacijų 

išdėstymo principai, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikis gali būti koreguojami šiuos 

teritorijų planavimo dokumentus tvirtinančio subjekto sprendimu, jeigu tai nepažeidžia įstatymų ir 

kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo 

dokumento sprendinių ir nesikeičia nustatytos pasekmės ar poveikis aplinkai 4. Prieš tai šiam 

kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimui turi raštu pritarti visi žemės sklypo 

valdytojai ir naudotojai bei Teritorijų planavimo komisija. Informacija visuomenei apie šioje dalyje 

nurodytą kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimo procesą skelbiama Vyriausybės 

nustatyta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų supaprastinta tvarka planavimo 

organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo 

ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.  

Metodinė problema 

1. Vietovės lygmens bendruosiuose planuose detaliųjų planų reglamentus nustatinėti yra 

netikslina, nes skiriasi bendrojo ir detaliojo plano objektas. 

2. Automobilių vietų išdėstymas yra techninio projekto kompetencijoje. 

3. Būtina tiksliai apibrėžti terminą „apželdinama teritorijos dalis“ arba jos atsisakyti. 

4. Nėra aišku kokiu būdu ir forma turės būti įrodoma ar keičiasi nustatytos pasekmės ir 

poveikis aplinkai. Reikia metodinio išaiškinimo. 

10. Šio straipsnio 9 dalyje nurodyta detaliojo plano (arba vietovės lygmens bendrojo plano, 

kuriame nustatomas detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentas 1) sprendinių keitimo tvarka 

netaikoma, jeigu numatomi koreguojamo detaliojo plano (arba vietovės lygmens bendrojo plano, 

kuriame nustatomas detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentas) sprendiniai neatitinka 

teritorijos planavimo sąlygų (jų dalies), pateiktų patvirtintam šioje dalyje nurodytam teritorijų 

planavimo dokumentui, ir reikia kreiptis dėl naujų teritorijos planavimo sąlygų. Taip pat šio straipsnio 

9 dalyje nurodytas koregavimas neturi pažeisti ar suvaržyti teisės aktuose garantuojamų ir saugomų 

trečiųjų asmenų teisių 2 ir teisėtų interesų labiau, negu iki tokių korekcijų atlikimo, arba turi būti gauti 

šių asmenų rašytiniai pritarimai (susitarimai) dėl šioje dalyje nurodyto plano sprendinių koregavimo. 

Metodinė ir procedūrinė problema 

1. Vietovės lygmens bendruosiuose planuose detaliųjų planų reglamentus nustatinėti yra 

netikslina, nes skiriasi bendrojo ir detaliojo plano objektas. Būtina atsisakyti tokios praktikos. 

2. Bendrajame plane sklypų nagrinėjimas negalimas, nes kitokiu atveju būtų sudaromos 
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galimybės institucijoms, investuotojams ar net pavieniams asmenims įgyvendinti savo privačius 

interesus ir gali paliesti trečiųjų asmenų interesus. 

11. Savivaldybės tarybos patvirtinti savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens specialiojo 

teritorijų planavimo dokumentų (išskyrus specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentus) 

sprendiniai, savivaldybės tarybos sprendimu pripažinti savivaldybės bendrojo plano sudedamąja 

dalimi, registruojami kaip atitinkamų teritorijų planavimo dokumentų korektūros. 

12. Informacija apie kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimo procesą, 

viešinimą ir registravimą, išskyrus šioje dalyje nurodytus atvejus, skelbiama Vyriausybės nustatyta 

teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų bendrąja tvarka. Vyriausybės nustatyta bendroji 

tvarka netaikoma šio straipsnio 9 dalyje nurodytais atvejais, kai taikoma Vyriausybės nustatyta 

supaprastinta tvarka, ir kompleksinio teritorijų planavimo dokumento techninių klaidų taisymo 

atvejais, kai kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas koreguojamas tik jį tvirtinančio subjekto 

sprendimu pateikus techninės klaidos taisymo aiškinamąjį raštą ir šio dokumento grafinę dalį, jeigu 

techninė klaida buvo padaryta grafinėje dalyje. Informacija apie priimtą sprendimą ištaisyti 

kompleksinio teritorijų planavimo dokumento techninę klaidą skelbiama planavimo organizatoriaus 

interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų 

planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.“ 

Procedūrinė problema 

Suponuoja galima TPD rengimo neskaidrumą. Nėra suprantama kodėl atitinkamiems TPD 

lygmenims sudaromos išlygos arba nustatomos kitos taisyklės. Sukuriamas precedentas 

pakartotiniam neviešinimui užsitikrinti. 

18 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 30 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„5. Prieš pradėdamas rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, planavimo 

organizatorius ar jo įgaliotas asmuo Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka raštu kreipiasi 

į specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad šios 

pateiktų teritorijos planavimo sąlygas. Teritorijos planavimo sąlygos išduodamos arba motyvuotas 

atsakymas apie neišdavimo priežastis pateikiamas per 15 darbo dienų (dėl savivaldybės lygmens ir 

vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų – per 10 darbo dienų) nuo prašymo gavimo dienos. 

Jeigu teritorijos planavimo sąlygos per nustatytą terminą nebuvo išduotos ir planavimo organizatoriui 

nepranešta apie neišdavimo priežastis, planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti specialiojo 

teritorijų planavimo dokumentus. Išduotos teritorijos planavimo sąlygos galioja viso teritorijų 

planavimo proceso metu, bet ne ilgiau kaip 5 metus. Teritorijos planavimo sąlygos išduodamos, 

keičiamos ir jų galiojimo terminai pratęsiami aplinkos ministro nustatyta tvarka. Teritorijos 

planavimo sąlygos keičiamos ir jų galiojimo terminai pratęsiami šio įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje 
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nurodytomis sąlygomis.“ 

2. Pakeisti 30 straipsnio 7 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„1) specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešinimas – parengto teritorijų 

planavimo dokumento viešinimas Vyriausybės nustatyta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo 

procedūrų bendrąja tvarka, atsižvelgus į šio dokumento teritorijų planavimo lygmenį, išskyrus 

koreguojamų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų viešinimą, kai taikoma Vyriausybės 

nustatyta supaprastinta tvarka. Vyriausybės nustatyta supaprastinta tvarka netaikoma tais specialiojo 

teritorijų planavimo dokumento koregavimo atvejais, kai specialiojo teritorijų planavimo dokumente 

taisomos techninės klaidos tik specialiojo teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančio subjekto 

sprendimu, o informacija apie priimtą sprendimą skelbiama planavimo organizatoriaus interneto 

svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo 

proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje;“. 

3. Pakeisti 30 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„8. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai rengiami, koreguojami, keičiami, derinami, 

tikrinami ir tvirtinami vadovaujantis šiuo įstatymu, specialiojo teritorijų planavimo dokumentų 

rengimą organizuojančių subjektų veiklą reglamentuojančiais įstatymais ir Vyriausybės įgaliotų 

institucijų vadovų kartu su aplinkos ministru patvirtintomis tam tikromis specialiojo teritorijų 

planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, kuriose nustatoma specialiojo teritorijų planavimo 

dokumento organizavimo, rengimo, koregavimo, keitimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo tvarka. 

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai keičiami sprendimą rengti atitinkamą dokumentą 

priėmusios valstybės ar savivaldybės institucijos sprendimu dėl dokumento keitimo, taikant šiame 

įstatyme numatytą specialiojo teritorijų planavimo procesą ir tą pačią dokumento tvirtinimo 

procedūrą. Sprendimą dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumento koregavimo proceso pradžios 

ir planavimo tikslų priima planavimo organizatorius.“ 

Metodinė problema 

Koregavimo praktika yra ydinga, nes iš esmės nesutrumpėja procedūros, nepagerėja faktinė 

sprendinių kokybė, nes koregavimo samprata to neleidžia elementariai padaryti.  

4. Papildyti 30 straipsnį 9 dalimi:  

„9. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, jeigu sprendime dėl specialiojo teritorijų 

planavimo dokumento patvirtinimo nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data. Vyriausybės, 

Vyriausybės įgaliotos institucijos ar institucijų sprendimai, kuriais patvirtinti specialiojo teritorijų 

planavimo dokumentai, ir nuoroda į šiuos dokumentus skelbiami Teisės aktų registre. Oficialus 

informacinis pranešimas apie specialiojo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą skelbiamas 

specialiojo teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančios institucijos svetainėje ir Lietuvos 
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Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės 

priežiūros informacinėje sistemoje.” 

Būtina papildyti 30 straipsnį nuostata 

Turi būti tikslus išaiškinimas kokia yra SP paskirtis, kaip SP veikia parengtų, patvirtintų ir 

įregistruotų TPD kontekste. 

9 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas  

1. Pakeisti 31 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Teritorijų planavimo viešinimą užtikrina planavimo organizatorius. Teritorijų planavimo 

dokumentų viešinimo procedūrų bendroji ir supaprastinta tvarka, atsižvelgiant į teritorijų planavimo 

dokumentų rūšį ir lygmenį, nustatoma Vyriausybės tvirtinamuose Visuomenės informavimo, 

konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose. Teritorijų 

planavimo dokumentų viešinimo procedūrų bendroji tvarka taikoma rengiant naujus (keičiant) visų 

rūšių teritorijų planavimo dokumentus, koreguojant kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus, 

išskyrus šio įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nurodytus ir kompleksinio teritorijų planavimo 

dokumento techninių klaidų taisymo atvejus. Teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų 

supaprastinta tvarka taikoma koreguojant kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus šio įstatymo 

28 straipsnio 9 dalyje nurodytais atvejais ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, išskyrus 

specialiojo teritorijų planavimo dokumento techninių klaidų taisymo atvejus.“ 

Metodinė problema 

Koregavimo praktika yra ydinga, nes iš esmės nesutrumpėja procedūros, nepagerėja faktinė 

sprendinių kokybė, nes koregavimo samprata to neleidžia elementariai padaryti.  

2. Pakeisti 31 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas likus 

ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jo priėmimo dienos turi būti paskelbiamas savivaldybės ar kitos 

sprendimą rengti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ketinančios* priimti valstybės 

institucijos 1 (kai sprendimą rengti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą priima kita valstybės 

institucija) interneto svetainėje o, rengiant savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens teritorijų planavimo 

dokumentą, – ir seniūnijų 2, kurių teritorijoms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų 

lentoje 3, informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų 

dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.” 

Procedūrinė problema 

1. Nėra aišku kur tiksliai turi būti paskelbiamas sprendimo dėl TPD rengimo ir planavimo 

tikslų projektas, nes pagal nurodytą formuluotę galima laisvai pasirinkti ar skelbti savivaldybės ar 

kitos sprendimą rengti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ketinančios priimti valstybės 

institucijos interneto svetainėje. 
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*Terminas „ketinti“ yra netinkamas vartoti įstatyme. 

2. Ne visi teritoriniai administraciniai vienetai yra suskirstyti į seniūnijas. Nėra aiškumo kur 

tokiu atveju turėtų būti paskelbiamas sprendimas. 

3. Svarstytinas skelbimų lentų būtinumas, nes skelbimai jose neduoda jokios apčiuopiamos 

naudos dėl viešinimo, išskyrus žmogiškųjų ir gamtos išteklių švaistymą bei sukuria biurokratinį 

precedentą TPD tikrinimo stadijoje, kai reikalaujama įrodymų (fotografijų, parašų, pašto žymų, 

elektroninio susirašinėjimo kopijų ir kt.) ar tikrai buvo paviešinta informacija.  

20 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas  

Pakeisti 33 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„33 straipsnis. Informacijos teikimo būdai 

1. Informacija teikiama šiais būdais: 

1) elektroninėje erdvėje – informuojama apie siūlymus (inicijavimą) vykdyti teritorijų 

planavimą, skelbiami sprendimai dėl teritorijų planavimo pradžios ir planavimo tikslų, SPAV 

rengimo, planavimo darbų programa. Jeigu rengiama, – SPAV ataskaita, koncepcija, taip pat 

informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo 

dokumentais tvarką ir jų viešo svarstymo vietą ir laiką, viešam svarstymui pateikti sprendiniai, 

patvirtinto teritorijų planavimo dokumento sprendiniai; 

Redakcinė klaida 

Kokia informacija turi būti teikiama elektroninėje erdvėje reikėtų sunumeruoti punktais, o ne 

dėstyti bendrame tekste. 

Procedūrinė problema 

Skelbimo tvarka elektroninėje erdvėje turi būti sutapatinta su įstatyminėmis nuostatomis. 

Vadovaujantis TPĮ, norint paviešinti TPD sprendinius, pirma turi būti išleidžiamas skelbimas apie 

viešinimą, jo tvarką ir tik po 5 darbo dienų viešinami sprendiniai. TPDRIS sistemoje neįmanoma 

įkelti skelbimo prieš tai neįkėlus sprendinių. Dėl šio ir panašių neatitikimų yra rašomi skundai VTPSI 

ir gaištamas laikas.  

2) planavimo organizatoriaus buveinėje – informuojama apie teritorijų planavimo dokumentų 

rengimo pradžią ir planavimo tikslus, planavimo organizatorius ir teritorijų planavimo dokumentų 

rengėjus, apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu, SPAV 

ataskaita tvarką ir jų viešo svarstymo vietą ir laiką; 

3) seniūnijų skelbimo lentose – informuojama apie teritorijų planavimo dokumentų rengimo 

pradžią ir planavimo tikslus, apie pasiūlymų teikimo tvarką ir parengtų teritorijų planavimo 

dokumentų viešo svarstymo vietą ir laiką; 

Procedūrinė problema 

Svarstytinas skelbimų lentų būtinumas, nes skelbimai jose neduoda jokios apčiuopiamos 
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naudos dėl viešinimo, išskyrus žmogiškųjų ir gamtos išteklių švaistymą bei sukuria biurokratinį 

precedentą TPD tikrinimo stadijoje, kai reikalaujama įrodymų (fotografijų, parašų, pašto žymų, 

elektroninio susirašinėjimo kopijų ir kt.) ar tikrai buvo paviešinta informacija. 

4) registruotais laiškais – Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais informuojama apie teritorijų 

planavimo dokumentų rengimo pradžią ir planavimo tikslus, apie pasiūlymų teikimo tvarką ir 

parengtų teritorijų planavimo dokumentų viešo svarstymo vietą ir laiką; 

Procedūrinė problema 

Informavimas registruotais laiškais turi būti privalomas tik tuo atveju jei yra paliečiama 

privati nuosavybė, t. y., rengiant detaliuosius planus ir specialiuosius planus. 

5) žodžiu ar raštu pagal suinteresuotų asmenų žodinius ir rašytinius prašymus. 

2. Planavimo organizatorius gali naudoti papildomus informacijos apie teritorijų planavimo 

procesą teikimo būdus. 

Procedūrinė problema. 

Būtų tikslinga nurodyti kokie papildomi informacijos apie teritorijų planavimo procesą būdai 

yra galimi. 

1 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas  

1. Pakeisti 35 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„2. Visuomenę su parengtais teritorijų planavimo dokumentais supažindina planavimo 

organizatorius ar jo įgaliotas asmuo. Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumentais 

Vyriausybės nustatyta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų supaprastinta tvarka 

skiriamas ne trumpesnis kaip 10  darbo dienų laikotarpis, iš jo ne mažiau kaip 5 darbo dienos viešai 

ekspozicijai. Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumentais Vyriausybės nustatyta 

teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų bendrąja tvarka skiriamas: 

1) valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentams ne trumpesnis kaip 2 mėnesių 

laikotarpis, iš jo ne mažiau kaip vienas mėnuo – viešai ekspozicijai;  

2) savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentams ne trumpesnis kaip vieno mėnesio 

laikotarpis, iš jo ne mažiau kaip 15 darbo dienų – viešai ekspozicijai; 

3) vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentams ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų 

laikotarpis, iš jo ne mažiau kaip 5 darbo dienos viešai ekspozicijai.“ 

2. Pakeisti 35 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Planavimo organizatoriai parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinius, 

susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką turi paskelbti Lietuvos Respublikos 

teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros 

informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės ar 

savivaldybės institucijos interneto svetainėje. Planavimo organizatoriai apie parengtą savivaldybės ar 
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vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą 

ir laiką taip pat turi paskelbti seniūnijų, kuriose yra planuojama teritorija, skelbimų lentoje, o 

Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais – registruotais laiškais.“ 

Procedūrinė problema 

Informavimas registruotais laiškais turi būti privalomas tik tuo atveju jei yra paliečiama 

privati nuosavybė, t. y., rengiant detaliuosius planus ir specialiuosius planus. 

3. Pakeisti 35 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„5. Apie parengtą detaliojo plano projektą planavimo organizatorius privalo registruotais 

laiškais pranešti žemės sklypų valdytojams ir naudotojams, kurių teisės naudotis žemės sklypais 

suvaržomos specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis, taikomomis detaliajame plane nustatomose 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose.“ 

22 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 37 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„37 straipsnis. Pasiūlymų teikimas ir nagrinėjimas 

1. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ar 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso 

valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo 

laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, o viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. 

Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos 

Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės 

priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo 

organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo 

valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai. Planavimo organizatoriams atsakyme nurodoma, kad 

planavimo organizatorius pritaria visuomenės pasiūlymams arba motyvuotai juos atmeta. Kai 

pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento priimami, teritorijų planavimo dokumentas 

atitinkamai pakoreguojamas ir planavimo organizatoriaus sprendimu teikiamas pakartotiniam viešam 

svarstymui, jeigu pagal priimtus pasiūlymus keičiami teritorijų planavimo dokumento sprendiniai, 

apie kuriuos nebuvo informuota visuomenė, išskyrus atvejus, kai šie sprendiniai keičiami pagal 

derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo 

dokumento derinimo stadijoje (šiais atvejais visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento 

sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir 

teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti 

teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės 

interneto svetainėje). Planavimo organizatorius apie parengtą ir pagal pasiūlymus, į kuriuos 

atsižvelgta, pataisytą teritorijų planavimo dokumentą, susipažinimo su juo, svarstymo tvarką, vietą ir 
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laiką turi paskelbti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų 

planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų 

planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos ar savivaldybės interneto svetainėje. 

Procedūrinė problema 

Įstatymo pakeitimas tik pablogina situaciją, nes teikiant pakartotiniam viešinimui, pasiūlymus 

vėl bus galima teikti iki susirinkimo pabaigos, vėl į juos reikės atsakyti ir vėl padarius bent minimalų 

keitimą naujas viešinimas. TPD rengimo laikas gali išsitęsti iki begalybės. Papuolama į uždarą ratą. 

Suinteresuotų asmenų dėka, tai gali tapti piktavališku procesu su intencija stabdyti TPD rengimą. 

Turi būti aiškiai nurodyti etapai papunkčiui. Kiekvienas etapas turi turėti aiškią pradžią ir 

aiškią pabaigą. 

Pateikiame schemą kaip galėtų atrodyti TPD sprendinių viešinimo tvarka: 

 

 Iš esmės reikėtų keisti visą viešinimo procesą, nes jis dabar yra ydingas. Visuomenė nėra 

supažindinama su planavimo procesu, TPD dokumentų rengimo tvarka, įstatymine baze, kas TPD 

rengimo eigoje sukelia problemas. Viešo susirinkimo reikėtų jau dokumento rengimo pradžioje 

atlikus esamos būklės vertinimą ir išsiaiškinus pagrindines problemines situacijas. 

2. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs visuomenės pateiktus pasiūlymus 1 dėl teritorijų 

planavimo dokumentų, parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų 2 apibendrinimo medžiagą 

su paaiškinimais, kaip atsižvelgta į visuomenės nuomonę; apibendrinamąją medžiagą, visuomenės 

pasiūlymų kopijas kartu su parengtais teritorijų planavimo dokumentais teikia teritorijų planavimo 

dokumentą tikrinančiai institucijai.“ 
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Procedūrinė problema 

1. Jeigu valstybės, savivaldybės, vietovės lygmens TPD sklypai yra nenagrinėjami, tai 

pasiūlymai dėl konkrečių sklypų turi būti nepriimami arba registrų centro informacija su atnaujintais 

sklypais turi būti neatlygintinai prieinama tiek organizatoriui tiek rengėjui (kitose šalyse tokia 

informacija (nuasmeninta) yra laisvai prieinama – užtenka turėti kadastro arba unikalų numerį ir 

žemės naudojimo būdus sklypuose).  

2. Turi būti tikslus išaiškinimas, kas yra „motyvuotai priimtas arba atmestas pasiūlymas“. 

Nėra aišku kokie yra „motyvuoto atsakymo“ parametrai, nes TPD rengimas remiasi ne tik teisine 

baze, bet ir erdviniais teritorijų planavimo principais, skirtingomis miestų planavimo metodikomis.  

23 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 39 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„3. Teritorijų planavimo dokumentai, parengti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 

dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, ir 

teisės aktai, kuriais šie dokumentai patvirtinami, sprendimai dėl detaliųjų planų pripažinimo 

netekusiais galios šio įstatymo 27 straipsnio 6 dalyje nurodyta tvarka automatiškai perkeliami ir 

įregistruojami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro duomenų bazėje 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka. 

Planavimo organizatoriai duomenis apie patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, pradėtus 

rengti iki Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo 

proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos sukūrimo, ir teisės aktus, kuriais patvirtinti šie 

teritorijų planavimo dokumentai, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro 

nuostatuose nustatyta tvarka privalomai pateikia registruoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo dienos. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 

dokumentų registro tvarkytojas registruoja patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, 

kuriuo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas, tik tuo atveju, jeigu yra pateikti patvirtinto 

teritorijų planavimo dokumento sprendiniai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų 

registro nuostatuose nustatyta tvarka.‘ 

2. Pakeisti 39 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„4. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro valdytojas – Aplinkos 

ministerija.“  

24 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 47 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Teritorijų planavimo procesų procedūras planavimo organizatoriai, teritorijų planavimo 

dokumentų rengėjai, viešojo administravimo subjektai ir kiti teritorijų planavimo proceso dalyviai 

atlieka naudodamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų 
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planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema šios sistemos nuostatuose, kuriuos 

tvirtina aplinkos ministras, nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, jeigu teritorijų planavimo dokumentai 

buvo pradėti rengti iki šios sistemos sukūrimo.”   

25 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas  

Pakeisti 49 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„6. Visuomenės (viešąjį) interesą 1 ginantiems subjektams naikinamasis terminas pareikšti 

reikalavimus dėl patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, jų sprendinių ar juos patvirtinančių 

administracinių aktų ginčijimo yra penkeri metai 2 nuo patvirtinto teritorijų planavimo dokumento 

įsigaliojimo.‘ 

Metodinė problema 

1. Būtina aiškiai apibrėžti ir nurodyti, kas yra laikoma visuomenės intereso objektu 

kompleksinio teritorijų planavimo aplinkoje. 

Procedūrinė problema 

2. Būtinas pagrindimas kodėl numatomas penkerių metų terminas. 

26 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. liepos 1 d. 

2. Vyriausybė ir Vyriausybės įgaliotos institucijos iki 2021 m. birželio 30 d. priima šio 

įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai, dėl 

kurių rengimo kreiptasi teritorijos planavimo sąlygų, baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami 

pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas. 

4. Kai iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos pagal nuo 2014 m. sausio 1 d. galiojantį teritorijų 

planavimo teisinį reguliavimą parengto savivaldybės lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės lygmens 

bendrojo plano sprendiniuose nenurodytos teritorijos, kurioms privaloma rengti detaliuosius planus 

(ar vietovės lygmens bendruosius planus, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo 

reglamentas 1), detalieji planai (ar vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų 

planų teritorijos naudojimo reglamentas 1) rengiami atitinkamai savivaldybės administracijos 

direktoriaus arba savivaldybės tarybos sprendimu pagal motyvuotą savivaldybės vyriausiojo 

architekto pasiūlymą vadovaujantis savivaldybės tarybos nustatytomis sąlygomis 2, iki bus parengtas 

ir patvirtintas savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą keičiantis 

to paties lygmens kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, atitinkantis šiame įstatyme 

išdėstyto Teritorijų planavimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies reikalavimus.   

Metodinė ir procedūrinė problema 

1. Vietovės lygmens bendruosiuose planuose detaliųjų planų reglamentus nustatinėti yra 

netikslina, nes skiriasi bendrojo ir detaliojo plano objektas. Būtina atsisakyti tokios praktikos. 
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2. Turi būti tiksliai įvardinta kokios yra savivaldybės tarybos nustatytos sąlygos. 

5. Šiame įstatyme išdėstyto Teritorijų planavimo įstatymo 49 straipsnio 6 dalyje nurodytas 

penkerių metų naikinamasis terminas taikomas ir iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos patvirtintiems 

teritorijų planavimo dokumentams, jeigu šio įstatymo įsigaliojimo dieną nepraėję dveji metai nuo 

patvirtinto teritorijų planavimo dokumento įsigaliojimo. 

Procedūrinė problema 

Būtinas pagrindimas kodėl numatomas dviejų metų terminas 

6. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos pradėti rengti specialieji architektūros reikalavimai 

statiniui projektuoti baigiami rengti ir išduodami pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias 

Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas. 

7. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, dėl kurių iki šio įstatymo įsigaliojimo 

dienos priimti sprendimai pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus 

teritorijoms, kurios patenka į galiojančiais detaliaisiais planais, parengtais pagal iki 2014 m. sausio 1 

d. galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, suplanuotas teritorijas, baigiami rengti, apie juos 

informuojama visuomenė, derinami, tikrinami ir tvirtinami iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias 

Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas ir laikytini galiojančio detaliojo plano koregavimu. 

Procedūrinė problema 

Detaliųjų planų rengimas turi būti privalomas bet kokiu atveju urbanizuotose ir 

urbanizuojamose teritorijose. Jei iki 2014 m parengti detalieji planai neturi urbanistinių kriterijų, 

juos reikia keisti. 

8. Pagal 1996 m. sausio 1 d. – 2009 m. gruodžio 31 d. galiojusį teritorijų planavimo teisinį 

reguliavimą parengti ir patvirtinti detalieji planai, kuriais buvo formuojami žemės sklypai prie 

naudojamų statinių nenumatant teritorijos vystymo (detaliojo plano sprendiniuose nenustatytas 

teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas arba nurodyta esama padėtis) ir kurie po 2014 m. sausio 1 

d. teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo keisti ar koreguoti, prilyginami žemės valdos projektams. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 

 


