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ĮVADAS 

 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (toliau LR BP) - pagrindinis šalies 

teritorijų planavimo dokumentas, kuriame numatoma ilgalaikė šalies teritorijos 

vystymo perspektyva. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. 

gegužės 31 d. Nr. 389 nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo 

plano rengimo“ pradėtas rengti naujas šalies teritorijos bendrasis planas, kuris 

integruojamas į Lietuvos Respublikos strateginių dokumentų struktūrą.  

Planuojama teritorija – Lietuvos Respublikos sausumos ir jūrinės teritorijos, 

įskaitant Lietuvos Respublikos teritorinę jūrą, taip pat teritorijas, kuriose Lietuva 

įgyvendina suverenias išimtines teises - gretutinę zoną ir išskirtinę ekonominę 

zoną (IEZ), apimant kontinentinį šelfą, pagal ribas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1597 „Dėl Lietuvos 

Respublikos teritorinės jūros, gretutinės zonos, išskirtinės ekonominės zonos ir 

kontinentinio šelfo ribų patvirtinimo ir pavedimo ministerijoms ir Vyriausybės 

įstaigoms parengti reikiamus teisės aktus“. 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etape, po esamos būklės 

analizės ir  įvertinimo, atliekamas koncepcijos - erdvinio vystymo krypčių ir 

teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų parengimas, sprendinių strateginis 

pasekmių aplinkai vertinimas (toliau SPAV). Koncepcijos stadijoje planuojamas ne 

trumpesnis negu 20 metų laikotarpis t.y. – iki 2050 m. Koncepcijoje nustačius 

erdvinio vystymo kryptis ir funkcinius prioritetus bus vykdomas sprendinių 

konkretizavimas. Valstybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo 

dokumentas yra neterminuotas. 

Koncepcijos rengimo metodikos tikslas – remiantis tarptautine praktika bei 

suformuotomis AIT (Austrian institute of technology) rekomendacijomis, 

identifikuoti tinkamiausius Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano 

erdvinio vystymo krypčių ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų nustatymo 

būdus, apibrėžti proceso eigą. 
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                      SIEKIAI 

 

 

 

Bendrieji koncepcijos 

rengimo siekiai 

 

Konceptualieji sprendiniai turi atspindėti šalies 

vertybinius prioritetus. 

Koncepcijos formavimo procesas įtraukus ir atviras 

institucijų, visuomenės, įvairių profesinių grupių pasiūlymams 

bei dialogui. 

Koncepcija pateikiama suprantamai, aiškiai, struktūriškai. 

Suformuoti valstybės lygmens konceptualiuosius sprendinius 

integralius su strateginiais dokumentais, pagrindą 

sprendinių konkretizavimui. 

 

 

 

 

 

  

Koncepcijos 

rengimas 

vadovaujantis 

Kompleksinio 

teritorijų planavimo 

dokumentų rengimo 

taisyklėmis 

 

Vadovaujantis tikrosios būklės analize ir įvertinimu, 

nustatytomis vystymosi tendencijomis ir prognozėmis, 

nustatomi raidos bendrieji uždaviniai ir parengiami 

sprendiniai, nustatantys pagrindines plėtros kryptis: 

 pateikiamos valstybės teritorijos erdvinio 

vystymo kryptys; 

 nustatomi išskirtų arealų teritorijų 

naudojimo funkciniai prioritetai; 

Koncepcijos rengimo stadijoje parengiamas strateginio 

pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo 

dokumentas ir aptariamas su atsakingomis institucijomis, 

atliekamas sprendinių strateginis pasekmių aplinkai 

vertinimas (toliau – SPAV) ir pristatomas viešam aptarimui 

kartu konsultuojantis dėl parengtų sprendinių.  
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I etapas / Lietuvos nacionalinė urbanistinė ambicija ir vertybės 
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I etapas / Lietuvos nacionalinė urbanistinė ambicija ir vertybės 

 

         ~10 TEMŲ SUFORMULAVIMAS 
 

a. Ekspertinis temų 

išgryninimas 

 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo 

plano esamos būklės įvertinimo bei 

sudaromos SSGG analizės informacija 

integruojama identifikuojant temas, kurios 

nustatomos laikantis piramidės principo 

identifikuojamos: 

 pagrindą sudarančios šalies 

vertybės (t.t. vadovaujamasi  

Konstitucija); 

 ambicijos šalies vertybių 

puoselėjimui – ko norime pasiekti?; 

 vizijos – ambicijų įgyvendinimui, 

kurios ir formuoja 10 temų. 

 

Vertybė - tai tam tikros žmonių grupės 

moralinės nuostatos, pagal kurias grupė 

gyvena, dirba, kuria šeimą, valstybę.  

Ambicija – siekis su motyvacija ir ryžtu. 
Vizija - aprašymas, ką norėtume pasiekti 

ilgalaikėje ateityje. Ji skirta pasirinkti būsimus 

veiksmu, išreiškiant norimą ateitį.  

 

Suformuojama apie 10 preliminarių temų, 

grupuojančių numatytas vizijas. 

 

 

b. Galiojančio Lietuvos 

Respublikos teritorijos 

bendrojo plano 

sprendinių tęstinumas 

 

Peržiūrimos preliminarių 10 temų sąsajos su 

galiojančiu Lietuvos Respublikos teritorijos 

bendruoju planu, galimas sprendinių 

tęstinumas. Atitinkamai patikslinamas 10 

temų  turinys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. JT, ES dokumentų ir 

temų sąsajos 

 

Jungtinių tautų Generalinė Asamblėjos 2015 

09 25 priimtoje  Darnaus vystymosi 

darbotvarkėje iki 2030 numatytas žmonėms, 

planetai ir klestėjimui skirtas veiksmų planas. 

Šį planą įgyvendins visos valstybės (t.t. 

Lietuva) ir suinteresuotos šalys, 

bendradarbiaudamos kaip partnerės. 

Darbotvarkėje išskirta 17 darnaus vystymosi 

tikslų (DVT), kurių integravimas į Lietuvos 

dokumentus yra įsipareigojimų tęstinumas.  

Šiai dienai dalis integravimo rekomendacijų 

jau yra parengta (Darnaus vystymosi tikslų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~10 temų 

ambicijos 

vertybės 

vizijos 

~10 temų 
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integravimas į teritorijų planavimo procesą), 

dalis rengiama (Darnios Lietuvos link: 

darnaus vystymosi tikslų integravimas į 

valstybės strateginius dokumentus). Lietuvos 

Respublikos teritorijos bendrojo plano 

sprendiniai pagal tematikų aktualumą ir 

svarbą turi būti integruoti į konceptualiuosius 

sprendinius.  

 

Formuojant temas taip pat atsižvelgiama į 

kitus tarptautinius dokumentus, 

deklaruojamas nuostatas ir jų aktualumą (t.t. 

Teritorinė darbotvarkė, Baltijos jūros regiono 

ilgalaikio vystymo perspektyva iki 2030 m.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Atitikimas rengiamai 

NPP, temų ir strateginių 

dokumentų sąsajos 

 

Bendradarbiaujama su Nacionalinės 

pažangos programos 2030 (toliau NPP) 

rengėjas siekiant 10 temų suderinamumo su 

NPP turiniu. 

 

Atliekama preliminarių 10 temų ir Lietuvos 

strateginių dokumentų integralumo 

nustatymas – formuojama matrica. Siekaima 

identifikuoti galiojančių strateginių 

dokumentų nuostatų turinio atitiktį / 

neatitiktį atskiroms temoms.  

 

 

e. Preliminari ataskaita 

 

Įvertinus a, b, c, d, žingsnius suformuojama 

preliminari pirmojo etapo ataskaita, kuri 

laikoma išeitine medžiaga diskusijoms su 

tikslinėmis darbo grupėmis. 

 

 

f. Darbas su tikslinėmis 

grupėmis 

 

Tikslinėse grupėse (kurias organizatorius 

nustato kartu su rengėju darbo eigoje pagal 

iškilusias problematikas) aptariama 10 temų, 

jų pasirinkimo pagrindas, galimi kiti 

pasiūlymai. 

 

 

 Rengėjas kartu su organizatoriumi įvertina 

pasiūlymus, atitinkamai patikslina ataskaitą. 

 

 

g. II forumas 

 

Rengėjas su organizatoriumi pristato 10 

temų, jų pasirinkimo motyvus. Priima 

pastabas ir pasiūlymus.  

 

 

h.  Etapo galutinė 

ataskaita 

 

Rengėjas teikia patikslintą galutinę I 

koncepcijos rengimo etapo ataskaitą pagal 

forumo dalyvių ir iki šios dienos gautus 

visuomenės pasiūlymus.  

Suformuota ~10 temų šalies 

vystymo temų. 

 

~10 temų 
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II etapas / Lietuvos erdvinio vystymo krypčių ir teminių prioritetų scenarijai 
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II etapas / Lietuvos erdvinio vystymo krypčių ir teminių prioritetų scenarijai 
 

              ALTERNATYVŲ FORMAVIMAS 

 
a. I ir II alternatyvų 

turinio formavimas 

 

Formuojamos dvi alternatyvos 10 šalies 

vystymo temų įgyvendinti. Alternatyvos gali 

ne tik sudaryti vieno tikslo siekiant skirtingais 

būdais, tačiau ir prioretizuojant tuos pačius 

vertybinius aspektus. Nustatoma, kad 

kiekviena tema turės sudėtinius 

paaiškinančius elementus – komponentus. 

Skirtingoms koncepcijos alternatyvoms 

priskiriami skirtingi komponentai, tačiau kai 

kuriais atvejais, pastarieji gali sutapti. 

Komponentų kiekis vienai temai 

nenustatomas, varijuojama pagal temos 

pobūdį.  

 

Koncepcijos alternatyvų komponentai 

parenkami atsižvelgiant į poreikį įvardinti 

temos apimčiai. Komponentai gali būti 

kuriami nauji arba integruojami iš: 

 galiojančio LR BP; 

 LR BP esamos būklės analizės;  

 JT darnaus vystymosi tikslų; 

 kitų ES ir tarptautinių dokumentų;  

 rengiamos NPP;  

 kitų galiojančių strateginio 

planavimo dokumentų; 

 kitų dokumentų (pvz. Lietuvos 

regioninės politikos Baltoji knyga, 

Nacionalinio kraštovaizdžio 

tvarkymo plano). 

 

Komponentų pasirinkimui nustatyti gali būti 

atliekamos prioretizavimo matricos (pagal 

AIT rekomendacijas). 

 

Komponentas, priklausomai nuo jo pobūdžio, 

gali turėti skirtingą apimtį įvertinus mastelį: 

 valstybės lygmuo,  

 regiono lygmuo,  

 vietovės lygmuo. 

 

  

 

b. Komponentų 

rodiklių 

integravimas, 

rekomendacijos 

 

 

Siekiant perspektyvoje pamatuoti 

koncepcijoje nusistatytus siekius, alternatyvų 

komponentams priskiriami rodikliai. 

Pažymima, kad nenustatomos rodiklių 

siektinos reikšmės, o įvardijamas tik pats 

rodiklio pavadinimas, mato vienetas. Tuo 

atveju, jei komonentas yra integruojamas iš 

LR BP esamos būklės įvertinimo ar kito 

 

 

 

 

 

 

 

 

ambicijos 

vertybės 

vizijos 

1 tema:   1.1.  komponentas A 
               1.2.  komponentas B 
               1.n...komponentas C 
2 tema:   2.1.  komponentas D 
               2.2.  komponentas E 
               2.n...komponentas F 
... tema:  ...1. komponentas X 
               ...2.  komponentas Y 
               ...n...komponentas Z 

I alternatyva 

II alternatyva 

1 tema:   1.1.  komponentas G 
               1.2.  komponentas E 
               1.n...komponentas C 
2 tema:   2.1.  komponentas D 
               2.2.  komponentas J 
               2.n...komponentas H 
... tema:  ...1. komponentas L 
               ...2.  komponentas M 
               ...n...komponentas N  
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dokumento (pvz. JT DVT), atitinkamai kartu 

imami ir jo nustayti matavimo parametrai. 

Tiems komonentams, kurie nebus 

integruojami iš kitų dokumentų, o 

formuojami koncepcijos rengimo stadijoje, 

teikiami rekomendacinio pobūdžio rodikliai.  

 

 

 

 

c. Preliminari ataskaita 

 

Įvertinus a ir b žingsnius suformuojama 

preliminari koncepcijos antrojo etapo 

ataskaita, kuri laikoma išeitine medžiaga 

diskusijoms su tikslinėmis darbo grupėmis. 

 

 

d. Darbas su tikslinėmis 

grupėmis 

 

Tikslinėse grupėse (kurias organizatorius 

nustato kartu su rengėju darbo eigoje pagal 

iškilusias problematikas) aptariamos 

alternatyvos, jų komponentai galimi kiti 

pasiūlymai. 

 

 

 Rengėjas kartu su organizatoriumi įvertina 

pasiūlymus, atitinkamai patikslina ataskaitą. 

 

 

e. III forumas 

 

Rengėjas su organizatoriumi pristato 

koncepcijos alternatyvas jų pasirinkimo 

motyvus. Priima pastabas ir pasiūlymus.  

 

 

f. etapo galutinė 

ataskaita 

 

Rengėjas teikia patikslintą galutinę II 

koncepcijos rengimo etapo ataskaitą pagal 

forumo dalyvių ir iki šios dienos gautus 

visuomenės pasiūlymus. 

 

Suformuojamos šalies vystymo 

dvi alternatyvos. 

Š i o  e t a p o  p r o c e s o  m e t u  r e n g ė j a s  b e n d r a d a r b i a u j a  s u  S P A V  r e n g ė j u .
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III etapas / Lietuva 2050: Erdvinė teritorinė koncepcija ir vizija 
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III etapas / Lietuva 2050: Erdvinė teritorinė koncepcija ir vizija 

 

10 TEMŲ ALTERNATYVŲ TERITORINIS LOKALIZAVIMAS 

 
a. I ir II alternatyvų 

teritorinis 

lokalizavimas 

 

Formuojama Lietuvos Respublikos teritorijos 

bendrojo plano koncepcijos alternatyvų ir jų 

komponentų teritorinė išraiška - teritorinis 

identitetas. Temos ir jų variantai, 

priklausomai nuo specifikos, gali būti 

lokalizuoti tiek visos šalies, tiek tam tikros 

dalies teritorijoje, tačiau apskritai, teritoriniai 

sprendiniai pateikiami visoje šalies 

teritorijoje. Taip pat žymimi valstybės 

lygmens pavieniai objektai. Išskiriami ir 

vaizduojami ypatingi strateginiai objektai. 

 

Pagal poreikį, šiame etape temų 

komponentai vis dar gali būti tikslinami.  

 

Siūlomos galimos sinergijos, partnerystes ir 

nacionalinio lygmens teritorinės koalicijos.  

 

  

 

b. Teritorinių 

funkcinių 

regionų 

formavimas 

Pagal tai, kaip koncentruojasi teritoriškai 

lokalizuotos temos ir jų sudėtinės dalys, 

skiriami teritoriniai funkciniai regionai.  

 

 

 

 

c. Preliminari ataskaita 

 

Įvertinus a ir b žingsnius suformuojama 

preliminari koncepcijos etapo ataskaita ir 

grafinė medžiaga, kurie laikomi išeitine 

medžiaga diskusijoms su tikslinėmis darbo 

grupėmis. 

 

 

d. Darbas su tikslinėmis 

grupėmis 

 

Tikslinėse grupėse (kurias organizatorius 

nustato kartu su rengėju darbo eigoje pagal 

iškilusias problematikas) aptariami teritorinę 

išraišką įgavę sprendiniai. 

 

 

 Rengėjas kartu su organizatoriumi įvertina 

pasiūlymus, atitinkamai patikslina ataskaitą ir 

grafinę medžiagą. 

 

 

e. IV forumas 

 

Rengėjas su organizatoriumi pristato 

koncepcijos alternatyvų teritorinę išraišką. 

Priima pastabas ir pasiūlymus.  

 

 

f. etapo galutinė 

ataskaita 

 

Rengėjas teikia patikslintą galutinę III 

koncepcijos rengimo etapo ataskaitą su 

grafine medžiaga pagal forumo dalyvių ir iki 

šios dienos gautus visuomenės pasiūlymus. 

 

Alternatyvos įgauna  

teritorinę išraišką 

Š i o  e t a p o  p r o c e s o  m e t u  r e n g ė j a s  b e n d r a d a r b i a u j a  s u  S P A V  r e n g ė j u .

I alternatyva 

II alternatyva 

? 

? 
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IV etapas / Lietuva 2030: Erdviniai koncepciniai sprendiniai 
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IV etapas / Lietuva 2030: Erdviniai koncepciniai sprendiniai 

 

    PASIŪLYMAI KONCEPTUALIŲJŲ SPRENDINIŲ  

          ĮGYVENDINIMUI, JŲ DETALIZAVIMUI  

 
a.-d. 

Pasiūlymai 

konceptualiųjų 

sprendinių 

įgyvendinimui 

ir detalizacijai 

 

 

Siūlomos galimos Lietuvos strategijų 

sinergijos, partnerystės ir nacionalinio 

lygmens koalicijos. 
Siūlomas LRBP koncepcijos ir urbanistinės 

plėtros teisinis ir praktinis integralumo 

planas 

Teikiamos rekomendacijos koncepcijos 

sprendinių detalizacijai LR BP sprendinių 

rengimo stadijoje 

Teikiamos rekomendacijos rodiklių 

sistemos tobulinimui LR BP sprendinių 

rengimo stadijoje 

  

 

e. Preliminari ataskaita 

 

Įvertinus a ir d žingsnius suformuojama 

preliminari koncepcijos etapo ataskaita, 

kuri laikoma išeitine medžiaga diskusijoms 

su tikslinėmis darbo grupėmis. 

 

 

f. Darbas su tikslinėmis 

grupėmis 

 

Tikslinėse grupėse (kurias organizatorius 

nustato kartu su rengėju darbo eigoje 

pagal iškilusias problematikas) aptariami 

koncepcijos detalizacijos pasiūlymai 

sprendiniams. 

 

 

 Rengėjas kartu su organizatoriumi įvertina 

grupių pasiūlymus, atitinkamai patikslina 

ataskaitą ir grafinę medžiagą. 

 

 

g. V forumas 

 

Rengėjas su organizatoriumi pristato pilna 

apimtimi LR BP koncepciją ir jos 

alternatyvas kartu su SPAV  

 

 

f. etapo galutinė 

ataskaita 

 

Rengėjas teikia patikslintą galutinę 

koncepcijos rengimo medžiagą pagal 

forumo dalyvių ir iki šios dienos gautus 

visuomenės pasiūlymus. 

 

Koncepcija parengta pilna 

apimtimi, paruošta derinimas, 

tvirtinimui. 

 

Š i o  e t a p o  p r o c e s o  m e t u  r e n g ė j a s  b e n d r a d a r b i a u j a  s u  S P A V  r e n g ė j u ,  p a g a l  p o r e i k į  i r  

t o l i a u ,  S P A V  p r o c e d ū r ų  ( t . t .  i š v a d ų  g a v i m o )  m e t u  t i k s l i n a  k o n c ep c i j ą  p a g a l  i n s t i t u c i j ų  

p a s t a b a s .  



KONCEPCIJOS RENGIMO METODIKA /  
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Koncepcijos rengimo stadija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATAI 
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      REZULTATAI 

 

 

 

 

  

Empirinis rezultatas 

 

Visų - organizatoriaus, rengėjo, visuomenės vertybiniu pagrindu 

suformuoti konceptualieji sprendiniai - valstybės erdvinio 

vystymo principai  

Konceptualieji sprendiniai išreikšti teritoriškai. 

Įrankis ir įsipareigojimas tvariai, taip pat ekonomiškai, socialiai 

ir kultūriškai konkurencingai plėtrai.  

Pagrindas sprendinių konkretizavimui. 

 

Darbo apimties 

rezultatas 

 

I - Lietuvos nacionalinė urbanistinė ambicija ir vertybės - atsakaita 

II - Lietuvos erdvinio vystymo krypčių ir teminių prioritetų scenarijai- 

atsakaita 

III - Lietuva 2050: erdvinė teritorinė koncepcija ir vizija- atsakaita 

IV - Erdviniai koncepciniai sprendiniai- atsakaita 

Grafinė dalis 

Santrauka 

 



 

 

 

 

 


