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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO  Nr. I-1120 2, 3, 
6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49 STRAIPSNIŲ 
PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO 

 

Lietuvos architektų rūmai (toliau –Rūmai) išnagrinėję Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų 
projektų registravimo sistemoje pateiktą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 
2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49 straipsnių 
pakeitimo įstatymo projektą (toliau - Projektas), pažymi, kad Projekte siūlomas pasirinktinai 
fragmentinis teritorijų planavimo reglamentavimo keitimo mechanizmas, nepašalins esamų Lietuvos 
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – TPĮ) trūkumų, o tik juos dar labiau pagilins, todėl 
Rūmai teikia Rūmų Urbanistinės plėtros darbo grupės (toliau - UPD grupė) parengtą Projekto analitinį 
vertinimą su konkrečiomis pastabomis ir iliustracijomis konkretiems Projekto straipsniams ar jų dalims 
(žr. pridedamą dokumentą). Analitiniame vertinime pateiktos pastabos Projektui grupuojamos į keturias 
sistemines kategorijas: 

1. Metodinės Projekto problemos (TPD lygmenys; jų hierarchinė sistema; BP, DP, SP 
reglamentavimas ir jų privalomumas TPD procese; kokybinių svertų nebuvimas TPD rengime). 

2. Procedūrinės Projekto problemos (viešinimas, derinimas, tikrinimo tvarka; atsakingi asmenys; 
visuomenės dalyvavimas). 

3. Loginės Projekto klaidos  (neaiškios ir nelogiškos arba dviprasmiškos formuluotės). 
4. Redakcinės klaidos Projekte (ne iki galo ištaisytos pastraipos, linksnių nebuvimas sakiniuose ir 

pan.). 
 

Taip pat Rūmai pateikia TPĮ pakeitimo Projekto vertinimo apibendrinimą, išdėstytą šiuose 
punktuose:   
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1. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ HIERARCHIJOS IR LYGMENŲ 
IŠSAUGOJIMAS – ESMINIS TPĮ KEITIMO UŽDAVINYS 

Galiojantį TPĮ, kaip ir visus kitus įstatymus, galima ir reikia tobulinti ar net keisti. Problemų, 
neišspręstų TPĮ klausimų yra ne vienas, ir ne du. Nei fragmentinės šio dokumento pataisos, kaip šiame 
Projekte, nei kitokie dekoratyvūs TPĮ pataisymai susikaupusių teritorijų planavimo problemų iš esmės 
nesprendžia. Vienas iš ryškiausių šio Projekto metodinių trūkumų yra tame, kad Projekte dar labiau 
gilinama nuo 2014-01-01 su naująja TPĮ atsiradusi nuostata detaliai nebeplanuoti teritorijų, kai statinių 
statybai pagal naująjį teisinį reguliavimą galima neberengti detaliųjų planų (toliau - DP), o statinių 
statybą galima įgyvendinti pagal savivaldybių bendruosius planus (toliau - BP) tik su keliais juose 
nustatytais užstatymo rodikliais. Teritorijų neplanavimas suponuoja nevaldomą urbanizaciją, ypač 
didžiųjų Lietuvos miestų priemiestinių teritorijų suburbanizaciją ir drieką, neracionalų materialinių 
resursų, žemės, inžinerinės, susisiekimo infrastruktūros naudojimą, nesudaro prielaidų tvariai miestų bei 
kitų gyvenamųjų vietovių plėtrai, nei galimybės formuoti kokybišką gyvenamąją aplinką. Urbanizuotose 
ar urbanizuojamose teritorijose turi būti užtikrintas nuoseklus visų lygmenų teritorijų planavimas nuo 
valstybės lygmens LRBP iki vietovės lygmens DP.  

Viena iš didžiausių galiojančio TPĮ bėdų – Lietuvoje nebeliko detaliojo teritorijų planavimo. 
Neplanuojant teritorijų, neįmanoma suformuoti kokybiškos gyvenamosios aplinkos. 

TPĮ Projekto pataisos, kuriomis numatoma, kad Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens bendrųjų 
planų sprendinių įgyvendinimas bus atliekamas „detalizuojant sprendinius žemesnio lygmens teritorijų 
planavimo dokumentuose, detaliuosiuose planuose ar  žemėtvarkos planavimo dokumentuose – žemės 
valdos projektuose...“ (Projekto 9 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas), užtikrins tik žemėtvarkininkų 
bendruomenės ateitį ir nepagrįstus lūkesčius, tačiau neužtikrins kokybiškos visos Lietuvos urbanizuotų 
ar urbanizuojamų teritorijų aplinkos ir gyvenimo kokybės. Profesionalus, meninis aplinkos formavimas 
galimas tik tada, kai teritorijų planavimą atlieka šios sritis profesionalai – architektai urbanistai.  

Žemėtvarkos planavimo dokumentai gali tik įgyvendinti nustatytus konkrečius kompleksinio 
teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. 

2. NEIŠSPRĘSTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO PROCEDŪRINIAI 
KLAUSIMAI 

Projekte bandoma išspręsti ir kitą nuo 2014 m. sausio 1 d galiojančioje TPĮ redakcijoje įteisintą 
problemą, kuri TPĮ 25 str. 4 d. teigia, kad, „jeigu planavimo sąlygos per nustatytą terminą nebuvo 
išduotos ir planavimo organizatoriui apie neišdavimo priežastis nepranešta, planavimo organizatorius 
turi teisę pradėti rengti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą“.  

Ši galiojančio TPĮ nuostata yra ydinga nuo pat savo atsiradimo dienos ir ją kuo skubiau reikia 
naikinti, nes ji leidžia pradėti Lietuvoje rengti bet kurį, bet kurio lygmens kompleksinį TPD (kad ir 
LRBP) be planavimo sąlygų, o parengus tokį TPD, teikti jį derinti teritorijų planavimo komisijai (toliau 
– TPK) arba planavimo sąlygas išduodančioms ir teritorijų planavimo dokumentą derinančioms 
institucijoms.  

Projekte yra numatyta (15 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas) akivaizdžiai nelogiška situacija, jog, 
tuo atveju, kai planavimo sąlygos nebuvo išduotos, o TPD buvo parengtas ir yra teikiamas derinti 
(galiojančio TPĮ nuostatos tai leidžia), tai į TPK kartu su planavimo sąlygas išdavusių institucijų 
atstovais yra kviečiami ir neišdavusių („kiti teritorijos planavimo sąlygas išdavusių (turėjusių jas 
išduoti) institucijų (jų padalinių) atstovai.“ Šie planavimo sąlygas turėjusių išduoti, bet neišdavusių 
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institucijų atstovai tampa pilnateisiais TPK nariais ir pagal neišduotų planavimo sąlygų reikalavimus 
(tik jiems vieniems žinomų sąlygų) derina/nederina pateiktą TPD.  

Ši Projekte nustatoma „derinimo tvarka“ apima tik savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio 
TPD derinimą. Kaip turėtų būti derinami valstybės lygmens TPD, kuriems dėl vienokių ar kitokių 
nebuvo išduotos planavimo sąlygos (gali nutikti ir taip) ir kurie jau yra derinami ne TPK, o derinančiose 
institucijose – šis Projektas atsakymo neduoda, tai yra – sugebėta „išspręsti“ tik dalį esamos problemos. 

3. NESUDARYTOS TEISINĖS PRIELAIDOS KOKYBIŠKAM TERITORIJŲ PLANAVIMUI 

TPĮ Projekte siūloma rengti vietovės lygmens bendruosius planus masteliu M 1:2000, kuriuose pagal 
įstatymo nuostatas turi būti nustatomas detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentas, ir pagal šiuos 
BP vykdyti statybas. Tačiau, tokių bendrųjų planų rengimas nėra aiškus nei planų rengėjams, nei 
planavimo organizatoriams. Turi būti nurodyti konkretūs tokiems bendriesiems planams nustatomi 
reglamentai ir reikalavimai, kuriuos galėtų ir turėtų detalizuoti detalieji planai. 

Būtina tobulinti teritorijų planavimo dokumentų rengimo metodiką. Tam reikia aiškiai nustatyti 
kiekvieno teritorijų planavimo lygmens planavimo objektus, nurodyti skirtingame mastelyje rengiamų 
teritorijų planavimo dokumentų konkretizuotų sprendinių pobūdį, jų grafinį atvaizdavimą ir tekstinį 
aprašymą. Taip pat būtina nustatyti skirtingo lygmens teritorijų planavimo dokumentų detalizavimo 
kompetencijas ir ribas – taip, kad jos būtų logiškos ir nuoseklios. Pažymime, kad nustatytos plėtros zonos 
smulkiame mastelyje M 1:50000, negali būti tiesiogiai perkeliamos į stambesnį mastelį, atitinkamai 
pagal jų sprendinius negali būti vystoma ir statyba, nes tai prieštarauja tiek planavimo logikai, tiek 
kokybei. 

Taip pat, svarbu atkreipti dėmesį dėl žemės sklypo, kaip planavimo objekto traktavimo teritorijų 
planavimo dokumentų rengimu. Šiuo metu praktikoje dažnai piktnaudžiaujama sklypų savininkų 
užgaidomis rengiant savivaldybių bendruosius planus smulkiame mastelyje (M 1:50 000), kurias planų 
rengėjams sudėtinga atmesti dėl įstatymuose tinkamai nenustatytų planavimo objektų skirtinguose 
lygmenyse. Šią problemą taip pat būtina spręsti.  

4. NEIŠSPRĘSTAS VIEŠINIMO PROCEDŪRŲ TOBULINIMO KLAUSIMAS 

Atkreipiame dėmesį į tam tikrą platesnio konteksto teritorijų planavime Projekte stoką. Pavyzdžiui, 
teikiant Projekte pataisas dėl teritorijų planavimo dokumentų (toliau - TPD) viešo svarstymo procedūrų 
ar kelių iš jų vykdymo terminų sutrumpinimo keliomis darbo dienomis (!), tiesiog nusikalstama būtų 
nematyti ir visų kitų gerokai didesnių ir aktualesnių TPD viešinimo procedūrų problematikos realijų dėl 
visuomenės dalyvavimo šiame procese, viešinamų TPD apimties ir sudėties, nereglamentuotų 
„papildomų“ TPD viešinimo procedūrų ar jų „pakartotinio“ viešo svarstymo tvarkos, motyvuotų 
atsakymų į gautus pasiūlymus teikimo tvarkos, terminų ir t. t. Tai labai gerai matoma šiuo metu, rengiant 
aukščiausio valstybės lygmens TPD – Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą (toliau - LRBP), 
kai jo organizatoriai viešinimo procedūrų metu gavo apie 1000 pasiūlymų, į kuriuos pagal TPĮ 
reikalavimus privalo atsakyti per 10 darbo dienų. Išnagrinėti ir motyvuotai atsakyti į 1000 pasiūlymų 
per 10 d. dienų yra fiziškai neįmanoma jokiam planavimo organizatoriui, tačiau tokia yra galiojanti TPĮ 
tvarka, kurios pagal pateiktą Projektą aplinkos ministerija ir dabar nesiruošia keisti. Taip pat atkreipiame 
dėmesį, kad pagal galiojantį reglamentavimą atsakymo terminas į paties žemiausio vietovės lygmens 
vieno kvartalo detaliojo plano viešo svarstymo metu raštu ir žodžiu gautus pasiūlymus – taip pat yra 10 
d. dienų. 

5. DISKUTUOTINAS PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS KLAUSIMAS 
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Projekte eilinį kartą iškyla keista, iki šiol TPĮ galiojanti ir „neišsprendžiama“ problema dėl 
savivaldybės ir vietovės lygmens planavimo organizatoriaus – savivaldybės administracijos direktoriaus 
ir savivaldybės vyriausiojo architekto veiklos santykio teritorijų planavimo srityje, dėl jų teisių, pareigų 
ir atsakomybės.  

Galiojančiame TPĮ „savivaldybės administracijos direktorius“ yra paminėtas dvidešimt vieną (21) 
kartą , o „savivaldybės vyriausiasis architektas“ – du (2) kartus. „Savivaldybių administracijų valstybės 
tarnautojams, atliekantiems savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas“ paminėtas keturis (4) kartus. 

TPĮ būtina nustatyti visų lygmenų teritorijų planavimo organizatoriaus pareigas, teises ir 
atsakomybę.  

6. VARTOJAMOS SĄVOKOS

Projekte pernelyg daug neatitikimų galiojančio TPĮ reglamentuotoms sąvokoms. Pradedant nuo 
„bendrojo plano“ sąvokos (Projekto 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas) ir visomis kitomis sąvokomis: 
„pastatų aukštis“ (kuris taip liko „aukščiu“), „statybos linija“, „statybos zona“, „Teritorijų planavimo 
dokumento techninė klaida“ ir t.t., ir t.t. Į TPĮ sąvokas būtinai reikia įtraukti ir kol kas TPĮ 
nereglamentuotas sąvokas: „TPD koncepcija“, „TPD spraga“ ir „TPD kolizija“. 

TPĮ turėtų būti išaiškinti ir atsiradę naujadarai: „leidžiamieji užstatymo intensyvumo ir užstatymo 
tankio rodikliai“, „optimali kraštovaizdžio struktūra“, „vietovės lygmens bendrieji planai, parengti 
anksčiau suplanuotai  arba didesnei teritorijai, į kurią patenka anksčiau suplanuota teritorija“ ir t.t. 

IŠVADA 

Siūlomame TPĮ pakeitimo Projekte yra teigiamai vertinamų pataisų ir priimtinų Projekto tikslų 
(skatinti vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimą; skatinti socialinių, 
ekonominių, aplinkosauginių interesų derinimą, klimato kaitos poveikio mažinimą; užtikrinti skaidresnį 
teritorijų planavimo procesą; panaikinti keičiamo įstatymo spragas), tačiau bandymas fragmentiškai 
taisyti galiojančio TPĮ nuostatas, neprisidėtų nei prie paties teritorijų planavimo reglamentavimo 
pagerinimo, nei prie egzistuojančių akivaizdžių teritorijų planavimo problemų visumos sprendimo. Nuo 
2014 m. sausio 1 d. galiojančio naujos redakcijos TPĮ nuostatos reikalauja išsamios analizės, objektyvaus 
tos analizės vertinimo ir profesionalių bei metodiškai nuoseklių kompleksinių sprendimų šalinant 
nustatytas problemas.  

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta Rūmai siūlo grąžinti Projektą rengėjams tobulinti. 

Taip pat manome, kad būtų tikslingas Lietuvos architektų rūmų ir Aplinkos ministerijos dalykinis ir 
profesionalus bendradarbiavimas rengiant, keičiant teisės aktų ar poįstatyminių aktų projektus, 
susijusius su teritorijų planavimu, urbanistika, kraštovaizdžiu, statyba ir architektūra. 

PRIDEDAMA: 

Rūmų Urbanistinės plėtros darbo grupės Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo  Nr. I-
1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49 straipsnių 
pakeitimo įstatymo projekto analitinis vertinimas – 63 psl. 

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas Lukas Rekevičius 


