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 ĮVADAS  

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (toliau - Bendrasis planas arba LR BP) rengiamas vadovaujantis 
2017 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 389 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos 
bendrojo plano rengimo". Lietuvos Respublikos bendrojo plano sprendinių konkretizavimo stadija ir baigiamojo 
etapo procedūros yra paskutinysis žingsnis rengiant Bendrąjį planą. 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas – pagrindinis šalies teritorijų planavimo dokumentas ir tuo pačiu 
Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamas ilgos trukmės šalies strateginis dokumentas, kuriame numatoma ilgalaikė 
teritorijų vystymo perspektyva. Konkretizuoti sprendiniai, rengiami trumpesniam laikotarpiui (iki 2030 m.), 
detalizuos Seimo patvirtintas valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptis ir teritorijos naudojimo funkcinius 
prioritetus iki 2050 m. bei spręs esamos būklės įvertinimo stadijos metu identifikuotus šalies raidos iššūkius.  

Konkretizuoti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniai iki 2030 m. formuojami prieš tai atlikus 
šalies esamos būklės analizę ir vertinimą, suformavus bendruosius sprendinius iki 2050 m., atlikus koncepcijos 
sprendinių strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV). LR BP konkretizuoti sprendiniai rengiami vadovaujantis 
LR BP koncepcija iki 2050 m. (šalies vystymo krypčių alternatyva), kitų valstybės ilgos trukmės strateginių 
dokumentų (tokių kaip Nacionalinis pažangos planas (toliau – NPP)) nuostatomis. Konkretizuotuose 
sprendiniuose nustatomos privalomosios nuostatos, privalomieji reikalavimai ir / ar teritorijos naudojimo 
bendrieji reglamentai.  

Planuojama teritorija – Lietuvos Respublikos žemyninė dalis, Lietuvos Respublikos teritorinė jūra, taip pat 
teritorijos, kuriose Lietuva įgyvendina suverenias išimtines teises – gretutinė zona ir išskirtinė ekonominė zona 
(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 bendrasis planas – valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentas. LR BP 
konkretizuoti valstybės lygmens sprendiniai, atitinka dokumentą tvirtinančios institucijos kompetenciją ir apima 
nuostatas dėl tarptautinio, nacionalinio, regioninio lygmenų erdvinių elementų struktūrų ir sistemų vystymo 
krypčių ir tarpusavio sąsajų. Vietovės (lokalaus) lygmens elementai ir jų veikimo principai vietovės lygmeniu  šio 
bendrojo plano apimtyje integruojami tiek, kiek jie yra neatsiejami nuo valstybės lygmens teritorijų planavimo 
procesų ir rezultatų.  

Planavimo proceso metu rengiami konkretizuoti sprendiniai, įgyvendinantys LR Teritorijų planavimo įstatyme 
numatytus valstybės teritorijos bendrojo plano uždavinius laikotarpiui iki 2030 m. Taikant inovatyvius, užsienio 
planavimo praktikoje išbandytus ir šalies specifikai pritaikytus metodus, detalizuojant LR BP 2050 suformuotus 
sprendinius ir formuojant konkrečias nuostatas atsižvelgiama į: visuomenės poreikius, demografines ir socialinės 
raidos projekcijas ir tendencijas, planuojamos teritorijos kraštovaizdžio ypatumus, geografinę padėtį, gamtinius 
procesus, geologines sąlygas, techninius, aplinkosaugos, paveldosaugos, sausumos ir jūrinės teritorijos 
naudojimo ir tvarkymo reikalavimus ir ypatumus, valstybės ir nekilnojamojo turto savininkų ir trečiųjų asmenų 
teises, valstybės ir savivaldybių finansines galimybes, taip pat į sausumos ir jūrinių teritorijų sąsajas, reikmes, 
atsirandančias dėl teritorijos panaudojimo ir joje esančių ir numatomų struktūrų ryšių su sausumoje ir jūroje 
esančiais gamtiniais ir antropogeniniais objektais, valstybės saugumo ir gynybos poreikius, Lietuvos Respublikos 
ir tarptautiniais teisės aktais nustatytus reikalavimus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos joje, į gretimų ir 
kaimyninių šalių teritorijų, infrastruktūros objektų jose esamą ir numatomą panaudojimą. 

Šios bendrojo plano konkretizuotų sprendinių rengimo metodikos tikslas – nustatyti konkretizuotų sprendinių 
rengimo eigą, principus ir gaires, orientuotas į kokybišką ir metodiškai tikslų darbo rezultatą, integruojant įžvalgas 
iš tarptautinės praktikos metodologinių pavyzdžių ir rekomendacijų.  
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SANTRUMPOS IR SĄVOKOS: 

DVT / JT DVT – Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai 

GIS – geografinė informacinė sistema 

IEZ – išskirtinė ekonominė zona 

JT – Jungtinių Tautų organizacija 

LR BP – Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas 

LR BP Koncepcija/ LR BP 2050 – Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano bendrieji sprendiniai (koncepcija), 
LR Seimo patvirtinta koncepcijos alternatyva 

NPP – Nacionalinis pažangos planas 

PO – planavimo organizatorius 

SPAV – strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 

TPD – teritorijų planavimo dokumentas 

TPDRIS – Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso 
valstybinės priežiūros informacinė sistema 

TPSIS – teritorijų planavimo stebėsenos informacinė sistema 

 

 

Darnus (tvarus) vystymasis – Visuma metodų, kuriais siekiama užtikrinti vystymąsi, tenkinantį žmonių gerovę 
dabartyje, nesumažinant žmonių gerovės galimybių ateityje (pagal Bruntland ataskaitą). Sąvoka „darnus 
vystymasis“ vartojama siekiant pabrėžti, kad vystymasis yra suderintas, „tvarus vystymasis“ – kalbant apie 
patvarų, nenutrūkstamą vyksmą1. 

Funkcinis regionas – Lietuvos administracinio suskirstymo nepaisanti regioninės politikos priemonėmis remiama 
ekonominės plėtros, dirbančiųjų judėjimo, miesto ir kaimo vietovių sąveikos sistema, naudojanti bendrą 
infrastruktūrą, transporto ir paslaugų tinklą ir  skirtinga savo tapatybe, gamtiniais ištekliais bei ūkio specializacija.2 

Gardelė – plotinio erdvinių duomenų sluoksnio (geografinio tinklelio) elementas, kurio kraštinių ilgis ir plotas yra 
vienodi ir tame pačiame sluoksnyje esantys objektai nepersidengia. Naudojamos kvadrato formos 2,5 km ilgio 
kraštinės ir 6,25 km2 ploto gardelės. Gardelės koordinuotos LKS-94 koordinačių sistemoje3. 

Konkretizuoti sprendiniai (2030) – atsižvelgiant į planavimo tikslus ir uždavinius, parengti konkretūs sprendiniai, 
vadovaujantis Seimo patvirtintais LR BP 2050 bendraisiais (koncepcijos) sprendiniais, siekiant juos įgyvendinti.  
Konkretizuoti sprendiniai – privalomosios nuostatos, reikalavimai ar konkrečių teritorijų naudojimo reglamentai 
laikotarpiui iki 2030 m. 

Konkretizuotų sprendinių gairės 2030 – identifikuotos principinės nuostatos LR BP koncepcijos sprendiniams 
įgyvendinti, kurių neįgyvendinus, nebus įgyvendinta pasirinkta koncepcijos alternatyva iki 2050 m. 

LR BP kompasas 2030 – Tvarumo kompasas, naudojamas LR BP – valstybės lygmens teritorijų planavimo 
dokumento –  konkretizuotiems sprendiniams iki 2030 m.  formuoti ir pagrįsti. 

 

1 LR BP Koncepcija. https://drive.google.com/file/d/1pKd43pVxdYGNH33mljOwWFCvE60AooxY/view 
2 Papildyta Lietuvos regioninės politikos Baltojoje knygoje naudojama sąvoka. 
 http://www.nrp.vrm.lt/data/public/uploads/2018/01/d1_regionines_politikos_baltoji_knyga-2018_01_03.pdf 
3 Savivaldybių priskyrimo grupėms pagal keliamus ekonominio augimo tikslus metodikos ir tvarkos aprašas. 
 https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/d2a35430f11411e993e1a0efdbde7def/ 

https://drive.google.com/file/d/1pKd43pVxdYGNH33mljOwWFCvE60AooxY/view
http://www.nrp.vrm.lt/data/public/uploads/2018/01/d1_regionines_politikos_baltoji_knyga-2018_01_03.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/d2a35430f11411e993e1a0efdbde7def/
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Nacionalinė regioninė politika – valstybės ir savivaldybių institucijų ir kitų subjektų tikslinė veikla, kuria daromas 
skirtingas poveikis regionų socialinei ir ekonominei plėtrai siekiant mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus 
tarp regionų ir pačiuose regionuose, skatinti visoje valstybės teritorijoje tolygią ir tvarią plėtrą.4 

Partnerysčių modeliai – nustatyti skirtingi partnerysčių formavimo ir veikimo principai. Partnerysčių modeliai 
nusako partnerysčių rangą, projektų, reikalingų partnerystėms įgyvendinti, pobūdį, jų iniaciatorius ir vykdytojus, 
taip pat įgyvendinimo formas. 

Privalomosios nuostatos – nurodymas vadovautis sprendiniuose nustatyta tvarka ir aplinkybėmis.  

Regionas – didelis savitas teritorinis vienetas (gamtinis, istorinis, administracinis, ekonominis, politinis ir kt.)5 

Sprendinių konkretizavimas – atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis, planavimo tikslus ir uždavinius, 
teritorijų planavimo dokumentų konkrečių sprendinių, kuriuose nustatomos privalomosios nuostatos, 
privalomieji reikalavimai ar teritorijos naudojimo reglamentai, parengimas.6 

Teritorijų naudojimo funkciniai prioritetai – vadovaujantis LR BP koncepcijos suformuota teritorijos naudojimo 
funkcinių prioritetų sistema, įvertinančia planuojamos teritorijos dalies gamtinio pagrindo pobūdį, jo atsparumą 
įvairiai antropogeninei apkrovai, nusakančia, kokiu pobūdžiu ir intensyvumu teritorija gali būti naudojama, 
sprendinių konkretizavimo stadijoje parengtos privalomosios nuostatos, apibrėžiančios vyraujančią žemės 
naudojimo paskirtį ir galimas joje veiklas, siekiant antropoekologiškai optimalaus teritorijos žemės dangos ir 
proporcingo žemės išteklių naudojimo. Naudojami rengiant teritorijų naudojimo bendrąsias ir specialiąsias 
nuostatas,  reglamentus, bendrųjų planų brėžinius, jų erdvinius duomenis.  

Tvarumo kompasas – universalus kompleksinio planavimo įrankis teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams 
formuoti ir pagrįsti. 

 

  

 

4 LR Regioninės plėtros įstatymas, 2 str. 
5 Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. http://bkz.lki.lt/ 
6 LR Teritorijų planavimo įstatymas, 25 str. 

http://bkz.lki.lt/
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 SIEKIAI 

KONKRETIZUOTŲ SPRENDINIŲ FORMAVIMO SIEKIAI 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas yra svarbiausias šalies teritorijos planavimo dokumentas, 
nustatantis teritorijos erdvinio vystymo kryptis ir teritorijų naudojimo funkcinius prioritetus, užtikrinantis 
Lietuvoje galiojančių ir kuriamų strateginių planavimo dokumentų, turinčių erdvinę / teritorinę išraišką, 
suderinamumą.  

Konkretizuotų sprendinių formavimo stadijoje siekiama parengti efektyviai veikiantį, gyvybingą ir integralų 
kompleksinį dokumentą, sudarantį sąlygas racionaliai panaudoti turimus šalies išteklius ir teritorinį potencialą. 
Bendrojo plano sprendiniuose derinami fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesai 
dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų, užtikrinamas LR BP koncepcijoje suformuluotų  
sprendinių, integruojant šiai dienai aktualius šiuo metu galiojančio LR teritorijos bendrojo plano sprendinius,  
tęstinumas. Konkretizuojant sprendinius išlaikomas LR BP koncepcijoje suformuluotas siekis perteikti aukščiausią 
Lietuvos vidaus ir užsienio politikos tikslą – stiprinti nacionalinį saugumą. Detalizuojant sprendinius siekiama 
skaidrumo, aiškumo juos taikant ir lankstumo juos įgyvendinant. Konkretizuoti sprendiniai formuojami 
detalizuojant LR BP koncepcijoje suformuluotus sprendinius, Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų kompetencijos 
ribose. 

Taikant inovatyvius kompleksinio planavimo įrankius bei remiantis užsienio patirtimi, siekiama parengti naujos 
kokybės teritorijų planavimo dokumento sprendinius, susietus su valstybės lygmens strateginio planavimo 
dokumentais. Ši sąsaja leistų įvertinti ne tik šalies erdvinių struktūrų teritorinės plėtros perspektyvą, bet ir susieti 
ją su pagrindiniais artimiausią dešimtmetį šalyje siekiamais pokyčiais, užtikrinančiais pažangą socialinėje, 
ekonominėje, gamtinės aplinkos srityse, bei atsižvelgiant į  valstybės saugumo ir gynybos poreikius. Siekiama, 
kad LR BP atsakytų į klausimus: 

● Koks planuojamų funkcinių regionų potencialas, tarpusavio partnerystės principai ir prioritetai, paskirtis 
inicijuojant  tvarios šalies teritorijų raidos tendencijas laikotarpiui iki 2030 m.; 

● Kurioms šalies teritorijoms tikslinga valstybės parama plėtojant socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, 
paslaugas, diegiant inovacijas, gerinant verslumo sąlygas ir kt. laikotarpiu iki 2030 m. 

Sprendinių konkretizavimas – bendrojo plano rengimo etapo stadija, kurioje detalizuojami LR Seimo patvirtinti 
LR BP koncepcijos sprendiniai iki 2050 m., suformuojant LR BP konkretizuotus sprendinius artimiausiam 
laikotarpiui iki 2030 m. LR bendrojo plano konkretizuotų sprendinių stadijoje sprendiniu laikoma: 

- teritorijos ar objekto vystymo / naudojimo / saugojimo / įveiklinimo privalomosios nuostatos; 

- teritorijų naudojimo funkcinių prioritetų zonos ir jas papildantys teritorijų naudojimo 

reglamentai; 

- specialieji raidos uždaviniai (pvz. priekrantės ir kranto sąsajos, veiklos plėtojimo jūrinėse 

teritorijose, būsto politikos gairės ir kt.); 

- konkretūs tematiniai sprendiniai ir privalomosios nuostatos (urbanistinės politikos gairės, 

kompaktiško miesto modelis ir kt.); 

- valstybei svarbūs projektai ir jų objektai.  

 

Formuojant konkretizuotus sprendinius numatoma įtraukti suinteresuotą visuomenę, diskutuoti su 
institucijomis, viešinti proceso eigą, tarpinius ir galutinius rezultatus, siekiama parengti, skaidrius, aiškius, 
visuomenei ir specialistams suprantamus ir patogius taikyti konkretizuotus sprendinius.  

Konkretizuotų sprendinių rengimo metu ir juos parengus ketinama sudaryti sąlygas naudoti interaktyvius 
bendrojo plano duomenis, viešinti išsamią šalies vystymosi ir teritorijų būklės bei potencialo  informaciją. 
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METODIKOS RENGIMO SIEKIAI 

Rengiama metodika – tai konkretizuotų sprendinių stadijos veiksmų gairės, užtikrinančios vieningą kompleksinio 
dokumento rengimo sampratą, rezultato viziją ir žingsnių seką jai įgyvendinti.  

Metodikoje siekiama suformuoti inovatyvius kompleksinio planavimo principus ir įrankius, pritaikomus 
pagrindžiant bei rengiant valstybės ir žemesnių lygmenų teritorijų bendrųjų planų sprendinius, taip pat stebint 
jų įgyvendinimo eigą ir rezultatus. 

Formuojamos gairės naujos kokybės dokumentui, sujungiančiam teritorijų planavimo ir strateginio valdymo 
sistemos principus, rengti. Metodikoje nustatomi inovatyvaus teritorijų planavimo dokumento, atliepiančio tiek 
erdvinio, tiek strateginio planavimo tikslus, rengimo principai ir žingsniai, detaliai (taip pat ir vizualiai) 
paaiškinamas rengimo proceso nuoseklumas ir numatytų rengimo etapų sąsajos. Siekiama, kad ši metodika 
galėtų būti pritaikoma rengiant kitus valstybės ir žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus. 
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 METODAI IR ĮRANKIAI 

LR BP sprendiniams konkretizuoti ir jų lokacijai identifikuoti naudojami kelių tipų sprendinių formavimo metodai 
ir pagrindimo įrankiai. Kiekvienam sprendiniui ar jų grupei gali būti naudojamas vienas ar keli iš žemiau aprašytų 
įrankių, kurie leistų geriausiai įvertinti trumpojo laikotarpio sprendinių aktualumą, poreikį, galimybes juos 
įgyvendinti ir spręsti LR BP esamos būklės analizės formavimo stadijoje identifikuotas problemas, taip pat 
darniam ir tvariam šalies vystymuisi.  

 SPRENDINIŲ FORMAVIMO METODAI 

Pasitelkus skirtingų sričių ekspertų komandą tam tikruose etapuose taikomi atitinkami sprendinių formavimo 
metodai ar jų deriniai, sudarantys galimybes tinkamai suformuoti ir pagrįsti tam tikrus sprendinius ar nuostatas: 

● Ekspertinis vertinimas; 
● Kompleksinė geografinė analizė (naudojant GIS); 
● Vizualaus modeliavimo metodas; 
● Sintezės metodas. 

 

Ekspertinis vertinimas – tai apibendrinta ekspertų grupės nuomonė, kurios gavimui pritaikomos specialistų-
ekspertų žinios, patirtis ir intuicija. Šis metodas yra tinkamas rengiant LR BP konkretizuotus sprendinius tais 
atvejais, kuomet praktiškai neįmanoma pritaikyti kitų objektyvių (skaičiuojamųjų ar empirinio) tyrimo metodų. 
Ekspertinio vertinimo metodai pagrįsti intuityviais ir loginiais problemų analizės metodais, išskiriant ir 
analizuojant svarbiausių pasekmių reikšmingumą ir jų pobūdį. Ekspertiniam vertinimui taikomi kokybiniai ir 
kiekybiniai vertinimo rodikliai, jis gali būti pagrįstas:  

● analogais; 
● moksliniais tyrimais ir straipsniais; 
● teisės aktais, normomis; 
● strateginiais dokumentais. 

Ekspertinio vertinimo diskusijos gali padėti rasti inovatyvius problemų sprendimo būdus, efektyviai išanalizuoti 
dalinę ar nekiekybinę informaciją, užtikrina dalijimąsi informacija ir žiniomis. 

Kompleksinė geografinė analizė  – GIS duomenų analizė, apdorojimas ir tikslingas pavertimas naudinga 
informacija. Analizei naudojami vektoriniai, rastriniai ir erdviniai statistiniai duomenys, kurie apdirbami ir 
modeliuojami siekiant juos įvertinti skirtingais aspektais, nagrinėjamos skirtingų duomenų sąveikos, kuriami 
duomenų deriniai ir jų variacijos. 

GIS duomenų analizės pagrindu rengiami: 

● Brėžiniai – grafinis sprendinio atvaizdavimas koordinačių sistemoje ir konkrečiu masteliu; 
● Schemos – grafinis vaizdas, kuriuo siekiama supaprastintai paaiškinti konkrečią sistemą, temą, struktūrą ir 

t.t., turinio nesiejant su koordinačių sistema ir masteliu. 

Vizualaus modeliavimo metodas – tai tam tikrų vizualiai išreikštų objektų, objektų sistemų veikimo principų 
atskleidimas, sudarant ir tyrinėjant modelius. Modeliuojant aktualius duomenis parengiami vizualiniai modeliai, 
kuriuos tiriant formuojamos įžvalgos ir išvados. 

Sintezės metodas – tam tikrų dalių, elementų jungimas į visumą, vieno objekto arba įvairių vieno objekto 
elementų siejimas į visumą. Šis metodas remiasi faktų lyginimu ir apibendrinimu, o metodo rezultatas – 
suformuota vientisa sistema ar struktūra.   
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 SPRENDINIŲ FORMAVIMO IR PAGRINDIMO ĮRANKIAI 

Sprendinių pagrindimui įrankiai formuojami tarptautinėje praktikoje naudojamų įrankių pavyzdžiu7, pritaikant 
juos Lietuvos situacijai, problematikai ir siekiams. Vienas iš naudojamų įrankių – Tvarumo kompasas – yra 
universalus įrankis, kuris gali būti naudojamas įvairiuose teritorijų planavimo lygmenyse, pagal keliamus 
konkrečius tikslus ir uždavinius adaptuojant įrankio išeitinius duomenis. Pateikiamas ir LR BP konkretizuotų 
sprendinių formavimui ir pagrindimui pritaikytas Tvarumo kompasas – LR BP kompasas 2030 – naudojamas 
valstybės lygmens sprendiniams visoje šalies teritorijoje pagrįsti ir formuoti.  Sprendinių rengimo procese 
naudojami šie įrankiai: 

● Tvarumo kompasas; 
● LR BP kompasas 2030; 
● Rodiklių duomenų bazė;  
● Valstybės lygmens teritorijų naudojimo funkcinių prioritetų zonų klasifikatorius. 
 

3.2.1 TVARUMO KOMPASAS 

Tvarumo kompasas – tai tarptautinėje praktikoje naudojamas universalus kompleksinio planavimo įrankis – 
priemonė vizualiai modeliuoti teritorijos vystymosi potencialą ir aiškiai nustatyti teritorijos vystymo(si) kryptis. 
Įrankis gali būti taikomas įvairaus dydžio teritorijoms ir problematikai, pagal tikslus ir siekius konkrečiose 
teritorijose teritorijų planavimo srityse, modeliuoti ir sprendiniams pagrįsti. Vystant valstybės dalies, regionų, 
savivaldybių teritorijas ar įgyvendinant konkrečius projektus, Tvarumo kompasas gali būti pritaikomas keliant 
konkrečius tikslus ir naudojant aktualius rodiklius.  

                 

 

 

 

7 http://sustainabilitycompass.eu/theory/;  
Luca Bertolini mobilumo infrastruktūros ir miestų plėtros darbotvarkių suderinamumas: 
http://ias.uva.nl/binaries/content/documents/personalpages/b/e/l.bertolini/en/tab-one/tab-
one/cpitem%5B12%5D/asset?1355372596462 
Spatial Compass metodas: 
https://drive.google.com/file/d/1cdxcPgVPWLyVi_f7X7C8HDyZb2rByHyY/view?usp=sharing 

1 PAV. TVARUMO KOMPASO MODELIO KONSTRAVIMO PAGRINDAS 

http://sustainabilitycompass.eu/theory/
http://ias.uva.nl/binaries/content/documents/personalpages/b/e/l.bertolini/en/tab-one/tab-one/cpitem%5B12%5D/asset?1355372596462
http://ias.uva.nl/binaries/content/documents/personalpages/b/e/l.bertolini/en/tab-one/tab-one/cpitem%5B12%5D/asset?1355372596462
https://drive.google.com/file/d/1cdxcPgVPWLyVi_f7X7C8HDyZb2rByHyY/view?usp=sharing
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Kompaso modelis remiasi visapusišku tam tikrų sistemų, sričių ar temų balansu (žr. 1 pav.), t.y. vertinamos 4 
sudėtinės dalys (kompaso diagramos skiltys) kaip visuma. Kompaso modelis leidžia įvertinti aktualių sistemų, 
sričių ar temų balansą (pvz. balansas tarp saugojimo ir naudojimo, ar balansas tarp objektų kiekio ir galimybių 
jais naudotis) (žr. 1 pav.). 

Šalies erdvinė sistema yra sudaryta iš gamtinių ir antropogeninių (žmogaus sukurtų) sistemų. Siekiant tvarumo 
kompaso apimtyje nagrinėjamos tiek gamtinės tiek antropogeninės sistemos, bei jų tarpusavio sąveika. Pagal 
keliamą klausimą ar suformuotą tikslą tam tikrai teritorijai, parenkamos gamtinių ir antropogeninių sistemų 
temos, kur siekiama pusiausvyros ir formuojami sprendiniai.  

Tvarumo kompaso veikimo pagrindas. Tvarumo kompasas veikia kompaso rodiklių duomenų sistemos pagrindu, 
kurią sudaro 4 grupės rodiklių (dvi grupės gamtinės aplinkos ir dvi – antropogeninės aplinkos). Parenkami ir 
naudojami esminiai, bendrą situaciją geriausiai apibūdinantys rodikliai, turintys teritorinę išraišką (kiekvienoje iš 
4 grupių po 3-6 rodiklius). Siekiant tvarumo tiek gamtinėje, tiek antropogeninėje aplinkoje, iš rodiklių duomenų 
bazės (žr. 3.2.3. skyrių) parenkami pusiausvyrą išreiškiantys rodikliai.  

Pavyzdžiui: siekiant tvaraus teritorijos, teritorinio elemento ar kt. naudojimo, nagrinėjamos gamtinės aplinkos 
potencialo ir naudojimo, bei antropogeninės aplinkos potencialo ir naudojimo temos, atitinkamai priešingose 
Tvarumo kompaso diagramos skiltyse gali būti vertinami naudojimą ir potencialą indikuojantys rodikliai, kuomet 
tikslas yra tvarus naudojimas (žr. 2 pav.) 

Tvarumo kompaso rezultatas. Naudojamų rodiklių grupių duomenys apdorojami Tvarumo kompaso pagalba ir 
pavaizduojami kompaso diagramoje ir žemėlapiuose.  

● Kompaso diagrama rodo kiekvienos temos (rodiklių grupės) reikšmę teritorijoje. Siekiant palyginti tam tikras 
teritorijas, konkrečiu atveju kiekvienam naudojamam rodikliui gali būti suteikiamas bendras vertinimo balas. 
Tokiu atveju Tvarumo kompaso diagramos skiltys vaizduotų kiekvienos iš sričių minimalią ir maksimalią 
reikšmes balais nuo 0 iki 5 tam tikroje teritorijoje. 

● Kompaso žemėlapiai – kiekvienos temos duomenims (naudojamų rodiklių grupei) pavaizduoti parengiami 4 
sričių žemėlapiai (sudaryti naudojant erdvinius duomenis, juos sisteminant ir perteikiant vizualiai,  teritoriją 
sudalinus gardelėmis).  
 

    

 

2 PAV. TVARUMO KOMPASO PAVYZDYS IR REZULTATAS: DIAGRAMA IR ŽEMĖLAPIAI 
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Tvarumo kompasas gali būti taikomas formuojant ir / ar pagrindžiant įvairių lygmenų teritorijų planavimo 
dokumentų sprendinius, jį atitinkamai pritaikius. Šis įrankis taip pat  gali pagrįsti / paneigti partnerysčių funkcinio 
papildomumo ir vystymosi galimybes (imant  teritorinius atskaitos duomenis iš skirtingų šalies regionų, o ne visos 
Lietuvos).  

 

3.2.2 LR BP KOMPASAS 2030 

LR BP kompasas formuojamas kuriamo universalaus kompleksinio planavimo įrankio – Tvarumo kompaso – 
pagrindu, pritaikant jį valstybės lygmens sprendiniams formuoti ir pagrįsti visos šalies teritorijos mastu.   

LR BP kompasas 2030 – tai priemonė vizualiai modeliuoti teritorijos vystymosi galimybes ir poreikius, aiškiau 
nustatyti teritorijų vystymo(si) kryptis, planuojant šalies teritoriją valstybės lygmeniu iki 2030 m.  

LR BP kompasas 2030 suformuotas siekiant antropogeninės ir gamtinės (apimant ir antropogenizuotos) aplinkos 
pusiausvyros ir subalansuoto šių sričių sprendinių formavimo. Dviem įrankio temoms vizualizuoti naudojami 
antropogeninės aplinkos duomenys, kitoms dviem – gamtinės ir antropogenizuotos aplinkos duomenys. Siekiant 
tvaraus erdvinio vystymo(si), LR BP valstybės lygmens sprendiniams formuoti ir pagrįsti, atsižvelgiant į turimus 
duomenis, analizuojamos (ir modeliuojamos) šios temos: 

 

Gamtinei ir antropogenizuotai aplinkai: 

● Ūkinis naudojimas; 
● Gamtinis, kultūrinis potencialas. 

Antropogeninei aplinkai: 

● Sociokultūrinis ir ekonominis kapitalas; 
● Mobilumo infrastruktūra. 

 

 

 

 

Šalies gyventojų skaičius ir sklaida vertinami kaip esminiai / baziniai  erdviniai duomenys, todėl atskirose 
kompaso temose nenagrinėjami.  Jie naudojami kaip erdviniai, vektorinio pobūdžio duomenys, 
papildant  Kompaso sričių žemėlapius ar jų sintezės žemėlapius. 

 

LR BP KOMPASO 2030 VEIKIMO PAGRINDAS. LR BP kompasą sudaro keturių rodiklių grupių duomenys, 
atspindintys tiek gamtinės, tiek antropogeninės aplinkos esmę: 

Ūkinis naudojimas – LR BP kompaso 2030 tema, apimanti esminius rodiklius, rodančius gamtinės aplinkos 
naudojimo mastą ir galimybes. Vertinama: dirvožemio našumo balas, ūkiniai miškai, detaliai išžvalgyta geologija, 
jūroje – smėlio kasybos plotai, dampingo vietos, infrastruktūros koridoriai ir kita (žr. 1 lentelę). 

Gamtinis, kultūrinis potencialas  – tema, apimanti esminius rodiklius, rodančius ekosistemų veikimo mastą, 
poreikius. Vertinami: Saugomų teritorijų ir Natura 2000 duomenys, saugotini vaizdingo kraštovaizdžio arealai, 
karstinis regionas, gamtinis karkasas, kultūros paveldo teritorijos ir kita (žr. 1 lentelę). 

Sociokultūrinis ir ekonominis kapitalas – antropogeninę aplinką nagrinėjanti LR BP kompaso 2030 tema, kurioje 
naudojami rodikliai ir erdviniai duomenys, rodantys socialinės, kultūrinės, ekonominės infrastruktūros kiekį, 
poreikį ar perteklių, leidžiantys nustatyti vietos gyvybingumą, vertinant kartu su gyventojų skaičiumi (gyventojų 
skaičius vertinamas kaip baziniai erdviniai duomenys, neįtraukiami į rodiklių grupę). Vertinama: paslaugos pagal 

3 PAV. LR BP KOMPASAS 2030 
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bendrųjų viešųjų paslaugų skirstymo schemą (patvirtintą LR BP koncepcijoje), darbo vietų skaičius ir kita  (žr. 1 
lentelę). 

Mobilumo infrastruktūra – tema, nusakanti galimybes susisiekti ir judėti teritorijoje, taip pat naudoti 
sociokultūrinį ir ekonominį kapitalą. Vertinama: viešojo transporto kursavimas, kelių, geležinkelių ilgis, vandens 
kelių ilgis,  dviračių takų ilgis ir kita (žr. 1 lentelę). 

 

LR BP KOMPASO 2030 REZULTATAS – Kompaso diagrama ir Kompaso žemėlapiai, pritaikomi formuojant ir 
pagrindžiant konkretizuotus šalies bendrojo plano sprendinius. Kompaso diagramos pagalba formuojami 
sprendiniai, atsakant į klausimą “Kiek?”, t. y. pagrindžia sprendinio įgyvendinimo svarbą ir apimtis iki 2030 m. 
Kompaso žemėlapiai leidžia pagrįsti sprendinių (prioritetinę) lokalizaciją šalies teritorijoje iki 2030 m., taigi 
atsako į klausimą “Kur?”.  

Kompaso diagrama visos valstybės teritorijos apimtyje parodo rodiklių grupės dėmenų intensyvumą ir yra 
susieta su kompaso žemėlapiuose vaizduojamų gardelių reikšme. Formuojant sprendinius kompaso diagramos 
skilčių reikšmės (intensyvumas) leidžia prioritetizuoti formuojamus sprendinius ir nustatyti sprendinių poreikį 
artimiausiu laikotarpiu. 

“Drugelio principas” – tai detalizuota LR BP Kompaso 2030 diagramos schema, apimanti antropogeninės aplinkos 
arba gamtinės aplinkos temose naudojamus duomenis, kuri teigia, kad abu “drugelio sparnai” (priešingos 
kompaso diagramos skiltys)  turi veikti balanse, kitaip teritorijos vystymosi potencialas nebus atskleistas. 
Detalizuojant šią diagramą ir naudojamus rodiklius, galima įvertinti, kuriose nagrinėjamos teritorijos vystymo 
srityse teritorijai trūksta išpildymo. Atsižvelgiant į gautus rezultatus ir ekspertinio vertinimo įžvalgas, 
detalizuojami ir tikslinami  LR BP konkretizuoti sprendiniai.  

Kompaso žemėlapiai, kaip LR BP kompaso 2030 vizualaus modeliavimo rezultatas, naudojami įvairiuose 
konkretizuotų sprendinių formavimo etapuose, nuolat pasitikrinant sprendinių pagrįstumą, aktualumą ir 
įgyvendinimo galimybes.  LR BP naudojamos 2,5x2,5 km gardelės. Kompaso žemėlapių naudojimo būdai: 

1. LR BP kompaso 2030 žemėlapių sintezė su konkretizuotų sprendinių 2030 erdviniais duomenimis. 4 sričių 
kompaso žemėlapiai sukertami su parengtomis erdvinių sistemų vystymo iki 2030 m. schemomis (žr. 4 pav.). 
Kiekvienos erdvinės sistemos sprendiniai iki 2030 m. įvertinami tiek gamtinės, tiek antropogeninės aplinkos 
kontekste, išreikštame 4-iais Kompaso žemėlapiais pagal temas – ūkinio naudojimo, mobilumo 
infrastruktūros, sociokultūrinio ir ekonominio kapitalo, gamtinių ir kultūrinių išteklių. Kiekviena tema turi 
stipresnes arba silpnesnes sąsajas su skirtingom erdvinėm sistemom. 

Pavyzdys: nustačius bendrąsias nuostatas dėl susisiekimo sistemos vystymo iki 2030 m. reikia suformuoti 
teritorinius sprendinius, juos lokalizuoti. Tam būtina įvertinti esamą mobilumo infrastruktūrą (kelių tinklą, 
viešojo transporto išvystymą ir kitų naudojamų esminių rodiklių reikšmes kompaso žemėlapyje, išreikštas 
gardelėmis). Sujungus planuojamus sprendinius su aktualiu kompaso žemėlapiu, taikant vizualaus 
modeliavimo metodą, lokalizuojami sprendiniai, argumentuotai juos pagrinžiant.  

2. LR BP kompaso žemėlapių sintezė. Tam tikrų Kompaso žemėlapių (tuo pačiu ir juose naudojamų duomenų) 
sintezė leidžia patikrinti formuojamus konkretizuotus sprendinius, jų svarbą, lokalizavimo tikslumą gamtinės, 
antropogeninės ir visapusiškos aplinkos kontekste. Sujungiant skirtingus žemėlapius tarpusavyje arba visus 
kartu, gaunami vizualiai išreikšti, teritorijų vystymą, sprendinius pagrindžiantys arba formuojantys rezultatai. 
Nagrinėjant gamtinės ar antropogeninės aplinkos kontekstą ar sprendinius, naudojami LR BP kompaso 2030 
duomenys taikant “drugelio principą” – sujungiant priešingų sričių kompaso žemėlapius. LR BP kompaso 2030 
sintezės žemėlapis vizualizuoja 4 sričių vystymo galimybes tarpusavio sąveikoje ir leidžia galutinai pagrįsti 
formuojamus sprendinius, taip pat detalizuoti teritorijų naudojimo funkcinius prioritetus pagal esamus 
išteklius ir teritorijų naudojimo poreikį.  
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3.2.3 RODIKLIŲ DUOMENŲ BAZĖ 

LR BP konkretizuotų sprendinių formavimo stadijoje sprendiniams formuoti, prognozuoti, pagrįsti ir stebėti 

naudojama rodiklių duomenų bazė, kuri yra pradėta formuoti esamos būklės analizės stadijoje, tikslinama ir 

papildoma aktualiais rodikliais, naudojamais NPP ir JT DVT, naudotinais sprendinių konkretizavimo stadijoje, bei 

rodikliais, reikalingais sprendinių įgyvendinimo stebėsenai. 

LR BP naudojami rodikliai dera su bendrais Lietuvos strateginiais rodikliais, naudojamais Valstybės pažangos 
strategijoje, Nacionaliniame pažangos plane, kitose strategijose, atitinka JT Darnaus vystymosi tikslus ir rodiklius.  

 

 

 

LR BP APIMTYJE NAUDOJAMOS ŠIOS RODIKLIŲ SISTEMOS: 

● LR BP kompasui 2030 suformuoti; 

● LR BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenai. 

 

LR BP Kompasui rodikliai parenkami siekiant tvarumo ir balanso, naudojami rodikliai, geriausiai  atspindintys 

antropogeninių ir gamtinių (natūralių) sistemų tvarų veikimą. LR BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių 

4 PAV. LR BP KOMPASO 2030 NAUDOJIMO PRINCIPO IR REZULTATŲ SCHEMA 

5 PAV. RODIKLIŲ DUOMENŲ BAZĖS IR FORMUOJAMŲ RODIKLIŲ SISTEMŲ SĄSAJOS 
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sistema yra platesnė, parenkami geriausiai apibūdinantys konkrečius sprendinius ir rodantys sprendinių 

įgyvendinimo rezultatus tam tikrose srityse rodikliai. Dalis rodiklių, naudojamų LR BP kompase 2030 ir LR BP 

sprendinių įgyvendinimo stebėsenai, gali sutapti. 

 

RODIKLIAI LR BP KOMPASUI 2030 (kartu naudojant ir papildomus teritorinius duomenis) naudojami laikantis 

pusiausvyros tarp gamtinės ir antropogeninės aplinkos,  atliepiantys 4 temas (taip pat ir kompaso diagramos 

skiltis): 

● Sociokultūrinis ir ekonominis kapitalas; 
● Mobilumo infrastruktūra; 
● Ūkinis naudojimas; 
● Gamtinis ir kultūrinis potencialas. 

Vadovaujantis tarptautine šalių, taikančių panašius planavimo įrankius projektuose, patirtimi 8 , taip pat 
ekspertiškai įvertinus kiekvienos temos svarbą, parenkami vertinimo rodikliai, geriausiai atspindintys procesus, 
erdvinių struktūrų pokyčius, tarpusavio sąsajas bei priklausomybes. Kiekvienam vertinimo rodikliui yra 
apibrėžiamas matmuo, šaltinis bei išaiškinama, kaip rodiklio reikšmė yra vertinama LR BP kompaso 2030 
apimtyje. 

VERTINIMO SRITIS VERTINIMO RODIKLIS MATMUO KAIP VERTINAMA DUOMENŲ ŠALTINIS 

Sociokultūrinis ir 
ekonominis 
kapitalas 

Darbo vietų skaičius vnt Darbo vietų skaičius vertinamaisiais 
metais gardelėje 

GIS įrankis „Sumanūs 
regionai 

Būtinojo poreikio 
paslaugų 
pasiekiamumas per 30 
min. 

km2 Paslaugų pasiekiamumas per laiko 
vienetą. Skaičiuojamos gardelės plotas, 
kurį perdengia objekto pasiekiamumo 
teritorijos. Paslaugų pasiekiamumui 
vertinama švietimo infrastruktūra 
(ugdymo įstaigos (darželiai, mokyklos), 
kolegijos), sveikatos priežiūros įstaigos 
(pirminio, antrinio ir tretinio lygio, 
vaistinės), socialinės apsaugos įstaigos 
(stacionari globos veikla, vaikų dienos 
priežiūra, socialinių paslaugų centrai, 
bendruomenės socialiniai centrai), 
kultūrinės įstaigos (bibliotekos, 
koncertinės įstaigos, kultūros centrai, 
muziejai, teatrai, daugiafunkciai centrai ir 
kitos pavienės kultūrinės įstaigos, 
turizmo ir sporto infrastruktūra 

GIS įrankis „Sumanūs 
regionai; 
Kultūros ministerijos 
duomenys; 

 Dažno poreikio 
paslaugų 
pasiekiamumas per 45 
min. 

km2 

 Vidutinio poreikio 
paslaugų 
pasiekiamumas per 60 
min. 

km2 

Mobilumo 
infrastruktūra 

Viešojo transporto 
intensyvumas 

Vidutinis reisų 
skaičius per 
parą 

Vidutinis viešojo transporto (autobusų ir 
geležinkelių) reisų skaičius per parą, 
patenkantis į gardelę 

GIS įrankis „Sumanūs 
regionai“, 
 UAB „LG Keleiviams", 
www.visimarsrutai.lt 

Dviračių takai km Dviračių takų ilgis km., patenkantis į 
gardelę  

Lietuvos automobilių 
kelių direkcija, 
Openstreetmap  

Kelių ilgis km Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių, 
gatvių ilgis km., patenkantis į gardelę  

GDB10LT, 2020 

 

8 http://sustainabilitycompass.eu/theory/;  
Luca Bertolini mobilumo infrastruktūros ir miestų plėtros darbotvarkių suderinamumas: 
http://ias.uva.nl/binaries/content/documents/personalpages/b/e/l.bertolini/en/tab-one/tab-
one/cpitem%5B12%5D/asset?1355372596462 
Spatial Compass metodas: 
https://drive.google.com/file/d/1cdxcPgVPWLyVi_f7X7C8HDyZb2rByHyY/view?usp=sharing 

1 LENTELĖ. LR BP KOMPASO 2030 RODIKLIAI 

http://sustainabilitycompass.eu/theory/
http://ias.uva.nl/binaries/content/documents/personalpages/b/e/l.bertolini/en/tab-one/tab-one/cpitem%5B12%5D/asset?1355372596462
http://ias.uva.nl/binaries/content/documents/personalpages/b/e/l.bertolini/en/tab-one/tab-one/cpitem%5B12%5D/asset?1355372596462
https://drive.google.com/file/d/1cdxcPgVPWLyVi_f7X7C8HDyZb2rByHyY/view?usp=sharing
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VERTINIMO SRITIS VERTINIMO RODIKLIS MATMUO KAIP VERTINAMA DUOMENŲ ŠALTINIS 

Geležinkelių ilgis km Geležinkelių ilgis km., patenkantis į 
gardelę 

GDB10LT, 2020 

Vandens kelių ilgis km Vidaus vandens kelių ilgis km., 
patenkantis į gardelę  

GDB10LT, 2020 

Ūkinis naudojimas Dirvožemio našumo 
balas 

Dirvožemiona
šumo balas, 
sk. 

Vidutinis dirvožemio našumo balas 
gardelėje 

Dirv_DR10LT, 2020 

Ūkiniai miškai km2 Ūkinių miškų plotas, patenkantis į 
gardelę 

Miškų kadastras, 2020 

Detaliai išžvalgytų 
naudingųjų iškasenų 
telkiniai 

km2 Detaliai išžvalgytų naudingųjų iškasenų 
telkiniai, patenkantis į gardelę 

Geologijos tarnybos 
duomenys, 2020 

Įveiklinta žemė jūroje km2 Smėlio kasybos plotai, dampingo vietos, 
infrastruktūros koridoriai, uostų reidai, 
patenkantis į gardelę 

LRBP esamos būklės 
analizės duomenys; 
 LR teritorijos bendrojo 
plano papildymas 
jūrinių teritorijų dalimi 

Gamtinis ir 
kultūrinis 
potencialas 

Saugomų teritorijų ir  
Natura 2000 plotas 

km2 Saugomų teritorijų  ir Natura 2000 
plotas, patenkantis į gardelę 

Saugomų teritorijų 
kadastras, 2020 

Saugotinas vaizdingas 
kraštovaizdis 

km2 Saugotinų vaizdingų kraštovaizdžio 
arealų plotas, patenkantis į gardelę 

Nacionalinis 
kraštovaizdžio tvarkymo 
planas 

Gamtinis karkasas km2 Gamtinio karkaso plotas, patenkantis į 
gardelę 

LRBP koncepcijos 
duomenys 

Karstinis regionas km2 Karstinio regiono plotas, patenkantis į 
gardelę 

Geologijos tarnybos 
duomenys, 2020 

Kultūros paveldo 
teritorijos 

km2 Kultūros paveldo teritorijų plotas, 
patenkantis į gardelę 

Kultūros vertybių 
registras, 2020 

 

LR BP SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SISTEMA parengiama tam, kad būtų galima stebėti 

valstybėje vykstančius aplinkos pokyčius ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos, kultūros srityse, įgyvendinant 

LR bendrojo plano iki 2030 m. sprendinius. Stebėsenos rodiklių sistemoje nurodomos esamos, planuojamos ir 

siektinos rodiklių reikšmės 2030 metams. Šie LR BP kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai yra susieti su interaktyviais, 

erdviniais ir vektoriniais LR BP duomenimis, taip pat su LR BP konkretizuotų sprendinių 2030 įgyvendinimo 

programa (aprašyta 4.6 skyriuje). 

3.2.4 VALSTYBĖS LYGMENS TERITORIJŲ NAUDOJIMO FUNKCINIŲ PRIORITETŲ ZONŲ 
SPECIFIKACIJA 

Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija (toliau – Specifikacija) patvirtinta 2013 m. gruodžio 31 d. LR 
Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1009. Specifikacija  nustato kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo 
dokumentų (toliau – TPD) sprendinių erdvinių duomenų (toliau – TPD erdviniai duomenys), teikiamų į Lietuvos 
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrą turinį, juos sudarančių erdvinių objektų kodavimą ir 
grupavimą, privalomus ir rekomenduojamus šių objektų atributus, jų klasifikavimo principus, TPD erdvinių 
duomenų struktūrą ir jų sudarymo principus.  Specifikacija sudaryta atsižvelgiant į kiekybinius arba kokybinius 
reikalavimus ir rodiklius, taikomus rengiant savivaldybės arba vietovės lygmens kompleksinio planavimo 
dokumentus. 

Siekiant LR BP sprendinius 2030 integruoti į Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo 
proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą (TPDRIS), LR BP konkretizuotų sprendinių rengimo metu 
specifikacija tikslinama, papildant valstybės lygmens teritorijų naudojimo funkcinių prioritetų zonų erdvinių 
duomenų sluoksniu ir jų atributų klasifikatoriumi. Išlaikoma bendra erdvinių objektų sudarymo struktūra, objektų 
kodavimo, grupavimo, atributų pildymo principai. Valstybės lygmens teritorijų naudojimo funkcinių prioritetų 
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erdvinių duomenų ir jų atributų klasifikatorius papildomas detaliu kiekvienos zonos turinio aprašu. Siekiant 
valstybės ar jos teritorijos dalies teritorijų naudojimo reglamentų nuostatas susieti ir naudoti rengiant žemesnio 
lygmens teritorijų planavimo dokumentus, papildomai parengiamas detalus kiekvienos zonos sąsajų su kitais 
klasifikatoriais aprašas.  Darbo rezultatas – naujų sluoksnių specifikacija:  

● Valstybės teritorijos bendrojo plano sprendinių naujas plotinis sluoksnis "Funkcinių prioritetų zonos" (su 2-3 
atributais, iš kurių vienas turi ne mažiau kaip 16 reikšmių klasifikatorių );  

● Valstybės teritorijos bendrojo plano sprendinių naujas taškinis sluoksnis "Strateginiai objektai" (su 2-3 
atributais, neturinčiais klasifikatorių); 

● Valstybės teritorijos bendrojo plano sprendinių naujas plotinis sluoksnis "Strateginiai objektai" (su 2-3 
atributais, neturinčiais klasifikatorių). 

 PROCESAS 

Konkretizuotų sprendinių formavimas yra bendro LR BP rengimo proceso III-asis etapas, todėl konkretizuotų 
sprendinių pagrindas yra LR BP koncepcijos formavimo etapo (II-ojo etapo) rezultatas – bendrieji LR BP 
sprendiniai (koncepcija), patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo. Konkretizuoti sprendiniai rengiami 
vadovaujantis teritorijų planavimą Lietuvoje reglamentuojančiais teisės aktais : Teritorijų planavimo įstatymu ir 
Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, bei kitais susijusiais teisės aktais.  

LR BP konkretizuoti sprendiniai apima nuostatas dėl tarptautinio, nacionalinio, regioninio lygmenų erdvinių 
elementų struktūrų ir sistemų vystymo laikotarpiu iki 2030 m.  Vietovės (lokalaus) lygmens elementai ir jų 
veikimo principai vietovės lygmeniu  šio bendrojo plano apimtyje integruojami tiek, kiek jie yra neatsiejami nuo 
valstybės lygmens teritorijų planavimo procesų ir rezultatų. Konkretizuoti sprendiniai formuojamoje projektinėje 
medžiagoje dėstomi nuosekliai, apjungiant LR BP Koncepcijoje 2050 nagrinėtų lygmenų sprendinius (žr. 8 pav.). 

Bendrojo plano konkretizuoti sprendiniai rengiami 6 etapais, numatant veiklas, siekiamus rezultatus ir tikslus 
kiekviename etape. Kiekvieno etapo veiklos nuosekliai susietos su ankstesnio etapo rezultatu, jį papildo, 
patikslina ir kuria naują rezultatą, kuris, savo ruožtu, tampa pagrindu kito etapo darbams. Sprendinių rengimo 
darbų apimtys ir nuoseklumas susieti su projekto vykdymo grafiku ir komunikacijos planu. Proceso žemėlapis 
pateiktas žemiau (6 pav. ir 1 priedas) apibrėžia nuoseklią veiksmų seką. 

Vadovaujantis tvarumo principais formuojant sprendinius jūrinėse teritorijose siekiama balanso tarp erdvinių ir 
ekonominių sistemų vystymosi išlaikant gerą aplinkos būklę. Visuose proceso etapuose jūrinėje teritorijoje 
numatomi sprendiniai rengiami grafiniu ir tekstiniu pavidalu, grindžiami numatytais įrankiais kartu su žemyninės 
dalies sprendiniais kaip vientisas dokumentas, viena nedaloma planuojama teritorija.  

6 PAV. LR BP KONKRETIZUOTŲ SPRENDINIŲ PROCESO ŽEMĖLAPIS 
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I ETAPAS – parengiamasis. Šiame etape formuojamos LR BP konkretizuotų sprendinių gairės, išgryninat 
patvirtintos LR BP koncepcijos sprendinius ar jų grupes, kurių įgyvendinimas (detalizavus) yra privalomas 
artimiausiu laikotarpiu, siekiant koncepcijos įgyvendinimo ilgalaikėje perspektyvoje. Šiame etape 
identifikuojama, kurios NPP ir kitų aktualių Lietuvos strateginių dokumentų nuostatos turi teritorinę / erdvinę 
išraišką ir  turėtų būti detalizuojamos konkretizuotais sprendiniais iki 2030 m. – nustatomos konkretizuotų 
sprendinių 2030 gairės. 

II ETAPAS – sprendinių formavimas. Vadovaujantis LR BP koncepcijos sprendiniais iki 2050 m., identifikuojamos 
priemonės ir veiksmai (jų etapiškumas), kuriais būtų galima įgyvendinti koncepcijoje suformuluotus siekius, 
apibrėžiant jų pirmojo įgyvendinimo etapo (laikotarpio iki 2030 m.) siekiamus rezultatus. Formuojamos 
bendrosios nuostatos kiekvienai LR BP Koncepcijoje nagrinėtai erdvinei sistemai, taip pat nacionalinio lygmens 
tematiniai ir kompleksiniai sprendiniai, siekiant šalies integracijos BJR ir ES ekonominėse ir kolektyvinio saugumo 
struktūrose. Siekiant balanso tarp antropogeninių ir gamtinių sričių, detalizuojamos šios Lietuvos teritorijos 
erdvinės sistemos ir jas charakterizuojantys elementai: daugiacentrė hierarchinė urbanistinė struktūra, viešųjų 
paslaugų teikimo principai, kultūrinė tapatybė, raiška ir aplinka, susisiekimo  sistemos, inžinerinės sistemos, 
erdvinės ekonominės sistemos, ištekliai (bioprodukciniai, rekreaciniai, žemės gelmių ir kt.), ekosistemos, 
kraštovaizdis, kultūros paveldas  ir kt. 

III ETAPAS – sprendinių pagrindimas. Naudojamas vizualaus modeliavimo metodas, grindžiamas statistiniais ir 
erdviniais duomenimis. Pasirinktas metodas taikomas LR BP konkretizuotiems sprendiniams 2030 pagrįsti ir / 
ar formuoti naudojant įrankį LR BP kompasas 2030.  Naudojant  LR BP Kompasą 2030 gauti rezultatai sudaro 
prielaidas formuoti rodikliais pagrįstas išvadas, apibendrinimus ir privalomąsias nuostatas. Taikant šį įrankį 
sukurti Kompaso žemėlapiai ir erdviniai interaktyvūs duomenys naudojami II etape parengtiems sprendiniams 
detalizuoti ir lokalizuoti, pagrįsti ir tobulinti.  Šiame etape taip pat suformuojami įrankiai tolimesniems veiksmams 
– Teritorijų naudojimo funkcinių prioritetų specifikacija, erdvinių duomenų ir stebėsenos rodiklių 
specifikacijos.  

IV ETAPAS – sprendinių formavimas regionų aspektu.  Įvertinus šalies teritorijos gamtinių sąlygų ypatumus, 
bioprodukcinius ir rekreacinius išteklius, esamų ekonominių veiklų specifiką, urbanistinę struktūrą, pritaikius LR 
BP kompaso 2030 rezultatus, detalizuojama funkcinių regionų specifika. Formuojami regionų tarpusavio sąsajas, 
funkcinius ryšius stiprinantys sprendiniai ir detalizuojamos partnerysčių galimybės. Formuojamos teritorinės 
nuostatos dėl regioninės politikos ir regionalizuoto vystymo (pagal regionų turimą ir numatomą plėtoti 
potencialą ir specializaciją), rengiami partnerysčių modeliai. Rengiant sprendinius naudojami erdviniai ir / ar tam 
pritaikomi statistiniai duomenys gardelėmis, todėl analizės rezultatas nesusietas su administracinėmis apskričių 
ir savivaldybių ribomis.  

V ETAPAS – teritorinių elementų vystymo sprendiniai. Apibendrinus II ir IV etapuose pasiektus rezultatus, 
suformuojamos privalomosios nuostatos dėl teritorinių elementų (sėkmingi, socialūs ir tvarūs miestai, tvarus 
žemės ūkis ir gyvybingos kaimo vietovės, gamtinės teritorijos – ekologinio balanso pagrindas, atsakingai 
naudojama jūra ir pakrantė) vystymo laikotarpiu iki 2030 m.  Šiame etape rengiamos bendros urbanistinės 
politikos nuostatos, kompaktiško miesto modelis, detalizuojamos koncepcijoje patvirtintos kaimo vietovių 
teritorijų naudojimo funkcinių prioritetų sritys ir rajonai, parengiamos nuostatos dėl jūros ir pakrantės tvaraus 
vystymo.  Visi šio etapo sprendiniai yra privalomosios nuostatos rengiant savivaldybių ir vietovės lygmens 
teritorijų planavimo dokumentus.  

VI ETAPAS – sprendinių įgyvendinimo gairės. Rengiami pasiūlymai dėl žingsnių siekiant LR BP koncepcijoje 
suformuotos vizijos, dėl teisės aktų, siejamų su sprendinių įgyvendinimu, keitimo, dėl rodiklių sistemos tikslinimo, 
nustatomi strateginiai projektai, būtini sprendiniams įgyvendinti iki 2030 m., parengiama Sprendinių 
įgyvendinimo programa ir stebėsenos rodiklių specifikacija formatais, tinkamais teikti TPSIS. 

Toliau pateikiamas išsamus rengimo proceso kiekvieno etapo aprašymas, detalizuojant kiekviename etape 
numatytus veiksmus ir jais siekiamus tikslus, apibrėžiant siekiamus rezultatus.  
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 I ETAPAS – PARENGIAMASIS 

 

 

 

TIKSLAS: 

Identifikuoti LR teritorijos bendrojo plano koncepcijos pasirinktos alternatyvos konkretizuotų sprendinių gaires 
iki 2030 m., atsižvelgiant į LR BP koncepcijoje suformuotus Lietuvos erdvinio vystymo pamatinius principus, 
vertybes, ambicijas, vizijas, pasirinktos alternatyvos konceptualiuosius sprendinius, Nacionaliniame pažangos 
plane (NPP) numatytus tikslus ir uždavinius iki 2030 m., darnaus vystymosi tikslus (DVT) bei kitus aktualius 
strateginio planavimo dokumentus.  

PROCESAS: 

Parengiamajame etape ekspertinio vertinimo būdu identifikuojamos LR teritorijos bendrojo plano koncepcijos 
pasirinktos alternatyvos konkretizuotų sprendinių gairės, kurios turi būti detalizuotos ir įgyvendintos iki  2030 m. 
Tai yra pagrindiniai sprendiniai ar jų grupės, kurių neįgyvendinus, nebus įgyvendinta pasirinkta koncepcijos 
alternatyva iki 2050 m. Šie sprendiniai yra esminiai, nulemiantys sėkmingą pasirinktos alternatyvos įgyvendinimą 
ilgalaikėje perspektyvoje. Laikomasi LR BP koncepcijoje suformuluotos nuostatos, kad aukščiausias Lietuvos 
vidaus ir užsienio politikos tikslas – stiprinti nacionalinį saugumą.  

Kiekvienos LR BP nagrinėjamos temos ekspertai formuoja temines konkretizuotų sprendinių gaires laikotarpiui 
iki 2030 m., atsižvelgdamį į aukščiau minėtus dokumentus ir vertindami savo srities aktualius strateginio 
planavimo dokumentus. Ekspertai vertina galimas sprendinių sąsajas su NPP, DVT ir kitais aktualiais strateginio 
planavimo dokumentais. Jei tam tikri formuojami sprendiniai nėra įtraukti į minėtus dokumentus, teikiami 
pasiūlymai juos integruoti.  

REZULTATAS: 

Parengtos LR teritorijos bendrojo plano konkretizuotų sprendinių gairės iki 2030 m., kurios detalizuojamos 
vėlesniuose etapuose rengiant konkretizuotų sprendinių dokumento dalis “Bendrosios nuostatos 2030”, 
“Konkurencinga valstybė 2030”, “Lietuvos regionai 2030”, “Nuostatos dėl teritorinių elementų vystymo”. 

 

7 PAV. I ETAPE NAGRINĖJAMŲ SĄSAJŲ TARP DOKUMENTŲ SCHEMA 
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 II ETAPAS – SPRENDINIŲ FORMAVIMAS 

TIKSLAS:  

Detalizuojant patvirtintos koncepcijos alternatyvos sprendinius (valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptis), 
suformuoti Bendrąsias nuostatas bei konkrečius sprendinius tarptautiniame bei šalies kontekste, susietus su NPP 
tikslais / uždaviniais iki 2030m., aktualiais strateginio planavimo dokumentais.  

PROCESAS: 

LR BP sprendinių konkretizavimo stadijoje laiko perspektyva apima 10 metų laikotarpį, todėl I etape įvertinus 
aktualiuose strateginio planavimo dokumentuose suplanuotus veiksmus ir siekius iki 2030 m., atsižvelgiant į 
aktualius tarptautinius šalies įsipareigojimus, esamos būklės analizės išvadas ir nustatytas problemas, 
problemines situacijas,  taikant ekspertinį vertinimą atrinkti detalizuojami koncepcijos sprendiniai nagrinėjami 
išsamiau, dauguma jų teritoriškai lokalizuojami, apibrėžiant jų pirmojo įgyvendinimo etapo (laikotarpio iki 2030 
m.) siekiamus rezultatus. Formuojamos Bendrosios nuostatos – esminės nuostatos, taikytinos vystant šalies 
teritoriją siekiant sėkmingo koncepcijos sprendinių įgyvendinimo ar įgyvendinimo pirminių veiksmų artimiausiu 
dešimtmečiu. 

Bendrosiose nuostatose formuojami, lokalizuojami tematiniai sprendiniai pagal LR BP koncepcijoje 2050  

išgrynintas erdvines sistemas:  

● urbanistinę,  
● ekonominę,  
● susisiekimo,  
● inžinerinę,  
● išteklių, 
● ekosistemas (tarp jų  kultūrinio kraštovaizdžio, šalies bei regionų identiteto formavimo klausimus) (žr. pvz. 9 

pav.).  
 

II etape formuojami valstybės lygmens konkretizuoti sprendiniai su tarptautiniu aspektu – nagrinėjant  valstybės 

konkurencingumo, urbanistinių centrų stiprinimo, strateginių objektų, valstybės saugumo ir gynybos  ir kt. 

nacionalinio lygmens klausimus,  formuojami sprendiniai temai “Konkurencinga valstybė 2030” (žr. 8 pav.). 

Šiame etape deklaruojami siekiai iki 2030 m. sąveikaujant erdvinėms sistemoms ir teritoriniams elementams (9 
pav.), išgryninamos juos apibrėžiančių rodiklių siektinos reikšmės (vėliau integruojamos į sprendinių 
įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemą). 

Siekiant integruoti jūrinių teritorijų planavimo principus į bendrą šalies žemyninės dalies sprendinių kontekstą, 
susieti koncepcijoje įvardintą jūros ir pakrantės teritorinį elementą su erdvinėmis sistemomis ir iš gautų sąsajų 
formuoti sprendinius, taikomas srauto (angl. flow) vertinimo principas. Įvairių veiklų srautai juda sausuma - jūra 
ir jūra - sausuma kryptimis ir tiesiogiai veikia erdvines sistemas sukurdami tarpusavio sąsajas, ryšius arba kliūtis. 
Atsižvelgiant į tarpusavio ryšių pobūdį (sąsaja, ryšys ar kliūtis), formuojami konkretizuoti sprendiniai vienijantys 
jūrą ir žemyninę šalies teritoriją. Šis principas leidžia sprendinius formuoti visuose lygmenyse, teikiant prioritetą 
aplinkai draugiškiems sprendimams.  (10 pav.). 

 

REZULTATAS: 

● Parengta dalis “Bendrosios nuostatos 2030”; 

● Parengta dalis “Konkurencinga valstybė 2030”; 

● Parengtos  šalies erdvinio vystymo preliminarių siektinų sprendinių iki 2030 m. schemos, naudojamos 

kituose etapuose, detalizuojant sprendinius.  
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8 PAV. SKIRTINGŲ LYGMENŲ STRUKTŪRŲ SĄSAJOS SU FORMUOJAMAIS SPRENDINIAIS (URBANISTINĖS STRUKTŪROS PAVYZDYS) 

 

9 PAV. ERDVINIŲ SISTEMŲ IR TERITORINIŲ ELEMENTŲ SĄVEIKOS 
SCHEMA 

 

10 PAV. VEIKLŲ SRAUTŲ SCHEMA JŪROS IR SAUSUMOS SĄVEIKOJE 

 

 III ETAPAS – SPRENDINIŲ PAGRINDIMAS 

TIKSLAS: 

Šio etapo tikslas – objektyviai pagrįsti II etape suformuluotas bendrąsias nuostatas, jas detalizuoti ir lokalizuoti 
pritaikant LR BP kompasą 2030, formuojant kitų etapų sprendinius. Pritaikyti skirtingus metodus ir įrankius 
tolimesniems sprendiniams, tame tarpe nuostatoms, GIS duomenų paketams, taip pat interaktyviems 
duomenims formuoti.  

PROCESAS: 

Vadovaujantis tarptautine ir kompleksinio planavimo patirtimi, naudojami sprendinių pagrindimo metodai ir 
sukurtas įrankis – LR BP kompasas 2030, skirtas vizualizuoti teritorijos vystymosi potencialą ir argumentuotai 
pagal erdvinius duomenis pagrįsti / paneigti teritorijos vystymo(si) kryptis, detalizuoti LR BP koncepcijoje 
numatytas prioritetines partnerystes ir / ar dominuojančią funkciją (žr. 11 pav.). LR BP kompaso 2030 statistinių 
ir erdvinių duomenų bazėje naudojami duomenys, geriausiai atspindintys 4 vertinamas temas (žr. 3.2.2. skyrių). 

Naudojant LR BP kompaso 2030 žemėlapius ir juos jungiant su detalizuojamais sprendiniais (II etape 
suformuotomis schemomis), taip pat papildomais erdviniais duomenimis, aktualiais formuojamiems 
sprendiniams pagal konkrečią tema, rengiamos žemėlapių, schemų ir duomenų sintezės variacijos (žr. 4 pav.), 
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leidžiančios išsamiai įvertinti teritorijų vystymo poreikius ir galimybes artimiausiu laikotarpiu skirtingame 
kontekste. Taikant LR BP kompasą 2030, sudaroma galimybė stebėti vystymosi pokyčius išreikštus vizualiai,  
siejant juos su rodiklių dinamika. Sukurti žemėlapiai ir erdviniai duomenys pritaikomi II etape suformuotiems 

sprendiniams iki 2030 m. tikslinti, detalizuoti ir lokalizuoti. Įrankis atitinkamai gali būti taikomas ir jūrinių teritorijų 
sprendiniams pagrįsti.  

Šiame etape LR BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenai parengiama stebėsenos rodiklių duomenų bazė, 
aprašyta 3.2.2 skyriuje. 

Parengiamas erdvinių duomenų specifikacijos papildymas valstybės lygmens teritorijų naudojimo funkcinių 
prioritetų klasifikatoriumi. Šis įrankis naudojamas veikloms sausumos ir jūrinėse teritorijose, kurių vystymuisi 
valstybė teikia prioritetą, identifikuoti ir grafiškai pažymėti brėžiniuose.  Numatytieji įrankiai naudojami kituose 
proceso etapuose konkretizuotiems LR BP sprendiniams nustatyti, lokalizuoti, jų efektyvumui patikrinti.  

REZULTATAS: 

● Parengti LR BP Kompaso 2030 ir ankstesniuose etapuose išgrynintų sprendinių sintezės žemėlapiai 
tolimesniam sprendinių konkretizavimui, detalizavimui, lokalizavimui;  

● Erdvinių duomenų specifikacija papildyta valstybės lygmens teritorijų naudojimo funkcinių prioritetų 
klasifikatoriumi; 

● Pradėta rengti sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistema;  
● LR BP kompasas 2030 įkeliamas į planavimo organizatoriaus nurodyta interneto svetainę viešam naudojimui. 

 

11 PAV. LR BP KOMPASAS 2030 

 

12 PAV. VIZUALAUS MODELIAVIMO PAVYZDYS TAIKANT 
LR BP KOMPASĄ 2030 

 

 IV ETAPAS – SPRENDINIŲ FORMAVIMAS REGIONŲ ASPEKTU  

TIKSLAS: 

Detalizuoti sprendinius ir teritorijų naudojimo funkcinius prioritetus šalies regionuose,  juos pagrindžiant 
kiekvieno regiono individualiu potencialu / reikšme / verte / specializacija, kuri sukurtų pagrindą partnerystėms 
ir ilgalaikiam bendradarbiavimui. 

PROCESAS: 

IV etape formuojami valstybės lygmens konkretizuoti sprendiniai regioniniu aspektu. Analizuojami LR BP 
kompaso ir sprendinių sintezės žemėlapiai, siekiant nustatyti teritorijų savybes ir plėtros galimybes.  
Vadovaujantis LR BP Koncepcijoje nustatytais teritorijų naudojimo funkciniais prioritetais ir siūlomu nacionaliniu 
lygmeniu veikiančių urbanistinių centrų partnerysčių prioritetu, atsižvelgiant į šalies dalių geografinius ypatumus, 
gamtinius, žmogiškuosius, kompetencijų išteklius, susiformavusią vykdomų ekonominių veiklų specifiką, 
susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, urbanistinę struktūrą, esamos būklės analizėje nustatytus probleminius 
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arealus, detalizuojami teritorijų naudojimo funkciniai prioritetai ir LR BP Koncepcijoje numatytos partnerystės, 
skirtingų regionų tarpusavio sąsajos ir funkciniai ryšiai.   

Rengiami LR BP grafiniai ir tekstiniai sprendiniai – šalies ir jos dalių (funkcinių regionų) tvaraus vystymosi 
bendrosios gairės, privalomosios nuostatos. Privalomosios nuostatos įgyvendinamos rengiant regionines / 
sektorines plėtros programas, regioninius plėtros planus, teritorijų planavimo dokumentus, taip pat taikant 
partnerysčių principą. Siūlomam partnerysčių skirtinguose lygmenyse įgyvendinimui išaiškinti parengiami 
partnerysčių modeliai. 

Partnerysčių modelis rengiamas LR BP Koncepcijoje 2050 suformuotų partnerysčių pagrindu (žr. 13, 14 pav.) ir 
principais, kurie veikia susiklosčiusioje šalies struktūroje, sudaro sąlygas lanksčiau prisitaikyti prie besikeičiančios 
demografinės situacijos, optimizuoti infrastruktūrą ir jos išlaikymo finansinius išteklius, kad būtų pasiekta aukšta 
gyvenimo kokybė regionuose ir  visoje šalies teritorijoje. Partnerysčių modelio pagrindu sukuriamos sinergijos 
teikiant tarptautinio, nacionalinio ar regioninio lygmens paslaugas padėtų efektyviau naudoti viešuosius 
finansinius, administracinius ir  žmogiškuosius išteklius, išvengti viešųjų funkcijų dubliavimo gretimose 
teritorijose ir palaikytų tvarų konkurencingą valstybės vystymąsi. 

Formuojant konkretizuotus sprendinius įvertinami Lietuvos Respublikos apskričių bendrųjų planų ir LR BP 
papildymo jūrinių teritorijų dalimi plano sprendiniai, jų įgyvendinimo galimybės ir / ar poreikis juos koreguoti ar 
keisti. Įvertinami Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendiniai, jų sąsajos su LR BP koncepcijos 
sprendiniais, galimybės ir / ar poreikis juos integruoti į konkretizuotus sprendinius.  

REZULTATAS: 

● Parengti sprendiniai “Lietuvos regionai 2030”; 
● Parengtos teritorinės nuostatos dėl regioninės politikos ir regionalizuoto vystymo (pagal regionų turimą ir 

numatomą plėtoti potencialą ir specializaciją); 
● Suformuoti regionų tarpusavio partnerystės principai, siekiant tvaraus vystymosi tikslų; 
● Suformuotos šalies ir jos dalių (funkcinių regionų) tvaraus vystymosi privalomosios nuostatos, kuriomis 

turėtų būti vadovaujamasi rengiant tam tikras regionines / sektorines plėtros programas ar regioninius / 
sektorių plėtros planus, turinčius teritorinę išraišką, taip pat teritorijų planavimo dokumentus;  

● Parengti partnerysčių modeliai; 
● Rengiami pasiūlymai dėl apskričių bendrųjų planų koregavimo ar keitimo, dėl Nacionalinio kraštovaizdžio 

tvarkymo plano sprendinių integravimo. 

  

 

13 PAV. BAZINIS VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL 
URBANISTINIŲ CENTRŲ LYGMENIS. ŠIS LR BP KONCEPCIJOS 
SPRENDINYS YRA PAGRINDAS REGIONŲ PARTNERYSČIŲ 
MODELIO KŪRIMUI. 

 

14 PAV. REGIONINIAME LYGMENYJE VEIKIANTYS FUNKCINIO 
PAPILDOMUMO IR REGIONINIO BENDRADARBIAVIMO RYŠIAI 
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 V ETAPAS – TERITORINIŲ ELEMENTŲ VYSTYMAS  

TIKSLAS: 

Apibendrinus II ir IV etapuose pasiektus rezultatus suformuoti privalomąsias nuostatas dėl teritorijų vystymo ir 
planavimo, siekiant įgyvendinti LR BP 2050 koncepcijos sprendinius, savivaldybės ir vietovės lygmenyse.  
Nustatyti valstybei svarbius projektus iki 2030 m., arba projektų etapus, kuriuos siekiama įgyvendinti planuojamu 
laikotarpiu.  

PROCESAS: 

Formuluojamos privalomosios nuostatos, skirtos tvariam teritorinių elementų (miestų, urbanizuotų teritorijų, 
kaimo gyvenamųjų vietovių, agrarinių teritorijų, gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio, jūrinių teritorijų, 
priekrantės ir pakrantės sanglaudos) vystymuisi. Šiame etape formuluojamos bazinės Urbanistinės politikos 2030 
nuostatos, apibrėžiami  kompaktiškų urbanizuotų teritorijų / miestų kūrimo principai bei gairės, siejamos su 
prisitaikymo prie klimato kaitos ir atsparumo klimato kaitos procesams, aplinkos kokybės klausimais. Nuostatos 
dėl teritorijų naudojimo funkcinių prioritetų, gyvenimo kokybės, pridėtinės vertės augimo kaimo vietovėse, 
tvarus žemės ir miškų ūkio, melioracinės, inžinerinės infrastruktūros naudojimo,plėtros ir kaimo vietovių 
gyvybingumo formuojamos siekiant ekologinio balanso, gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio apsaugos bei 
naudojimo tvarumo, vietos identiteto raiškos.  

Temoje “Atsakingai naudojama jūra ir pakrantė” formuojamos nuostatos sausumos ir jūros  sąsajų stiprinimui ir 
vystymui įgyvendinti.  Siekiama stiprinti regioną valstybės ir tarptautiniu mastu, skatinti “mėlynosios 
ekonomikos” augimą, laikantis tvarumo principų, gerinti jūrinės aplinkos kokybę ir atsparumą klimato kaitos 
poveikiui.  

Temoje  „Gamtinės teritorijos – ekologinio balanso pagrindas“ formuojamos biologinės įvairovės apsaugos, 
tvaraus miškų ir žemės išteklių naudojimo,  ekologinio kompensavimo sistemos (gamtinio karkaso) bei saugomų 
teritorijų  sistemos vystymo nuostatos. 

Teritorijos, kurioms taikomi vienokie ar kitokie tvaraus vystymosi principai, taip pat detalizuojami  koncepcijoje 
nustatyti teritorijų naudojimo funkciniai prioritetai, teritoriškai lokalizuojami rengiant sprendinius tema “Tvarus 
žemės ūkis ir gyvybingos kaimo vietovės” brėžiniuose ir schemose. Šiame etape taip pat nustatomos 
rezervuojamos  teritorijos valstybei svarbiems projektams ir kt.  

REZULTATAS: 

● Parengtos „Nuostatos dėl teritorinių elementų vystymo“; 
● Parengtos privalomosios nuostatos ir tematiniai sprendiniai, skirti tvariam teritorinių elementų (sėkmingi, 

socialūs ir tvarūs miestai, tvarus žemės ūkis ir gyvybingos kaimo vietovės, gamtinės teritorijos – ekologinio 
balanso pagrindas, atsakingai naudojama jūra ir pakrantė ) vystymui; 

● Parengtos bendrosios urbanistinės politikos nuostatos; 
● Grafiniuose sprendiniuose (brėžiniuose) nurodomi teritorijų naudojimo funkciniai prioritetai, taip pat 

numatomos teritorijos valstybei svarbiems projektams ir kt. 
 

 VI ETAPAS – SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO GAIRĖS 

TIKSLAS: 

Parengti veiksmų planą (įvardijant nuoseklius žingsnius) koncepcijoje iki 2050 m. suformuotai vizijai pasiekti ir 
parengti LR BP konkretizuotų sprendinių 2030 įgyvendinimo programą kartu su stebėsenos rodiklių sistema 
duomenų formatais, tinkamais teikti Teritorijų planavimo stebėsenos informacinei sistemai (TPSIS), ar kitai PO 
nurodytai informacinei sistemai. 
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PROCESAS: 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio nuostatomis rengiama LR BP 
konkretizuotų sprendinių iki 2030 m. įgyvendinimo programa. Dokumentas rengiamas Vyriausybės įgaliotos 
institucijos nustatyta tvarka. Siekiant įgyvendinti LR BP sprendinius yra būtinybė keisti teisės aktus, rengti, 
koreguoti arba keisti valstybės arba savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus, tęsti arba rengti 
naujus valstybei svarbius projektus, rezervuoti teritorijas valstybės poreikiams. Todėl šiame etape rengiami 
pasiūlymai, susiję su LR BP konkretizuotų sprendinių 2030 įgyvendinimu.   

Pasiūlymai dėl žingsnių, siekiant LR BP koncepcijoje suformuotos vizijos. Pasiūlymai rengiami atsižvelgiant į 
Konceptualiųjų sprendinių įgyvendinimo rekomendacijas proceso žemėlapio pavidalu nurodant proceso etapus, 
kiekvieno etapo siekius, svarbiausius darbus, valstybei svarbius projektus ir etapo apibendrintus rezultatus. 
Pasiūlymuose aptariami 2020-2030; 2030-2040; 2040-2050 metų laikotarpiai.  

Pasiūlymai dėl teisės aktų, siejamų su sprendinių įgyvendinimu, keitimo. Pasiūlymai rengiami atsižvelgiant į 
Konceptualiųjų sprendinių įgyvendinimo rekomendacijas laikotarpiui iki 2030 m. Darbo rezultatai siejami su 
rengiama LR BP konkretizuotų sprendinių 2030 įgyvendinimo programa ir detalizuoja joje numatytas priemones. 

Pasiūlymai dėl LR BP esamos būklės rodiklių sistemos tikslinimo. Tikslinama LR BP esamos būklės analizės 
stadijoje sukurta rodiklių sistema, integruojant pasirinktus NPP rodiklius, taip pat su jais siejamus naujus rodiklius  
ir koncepcijos rengėjo rekomenduojamus rodiklius. Pasiūlymai teikiami tik laikotarpiui iki 2030 m.  Rengiant kito 
laikotarpio LR BP sprendinius rodiklių sistemą tikslinga peržiūrėti ir, esant poreikiui, koreguoti. 

Valstybei svarbių projektų, būtinų sprendiniams įgyvendinti iki 2030, sąrašas. Sąrašas rengiamas vadovaujantis 
LR BP sprendiniuose 2050 pateiktu strateginių projektų ir objektų sąrašu ir tikslinamas visą konkretizuotų 
sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Sąraše pateikiami projektai ir/ar jų dalys, 
įgyvendinami laikotarpiu iki 2030 m. siejami su  LR BP sprendinių 2030 įgyvendinimo programa. 

LR BP sprendinių 2030 įgyvendinimo programą sudaro priemonių planas, kuriame nurodyta: priemonių 
pavadinimai, laukiamų rezultatų trumpi aprašymai, atsakingi vykdytojai, finansavimo šaltiniai, priemonių 
įgyvendinimo terminai, stebimi rodikliai, esant poreikiui jų sąsajos su NPP rodikliais ir su DVT rodikliais ir / ar 
tikslais. Įgyvendinimo programa skirstoma į dalis pagal parengtų LR BP konkretizuotų sprendinių temas ir 
potemes.  

PRIEMONĖS 
PAVADINIMAS 

LAUKIAMAS 
REZULTATAS 

ATSAKINGA 
INSTITUCIJA 
(JOS) 

FINANSAVIMO 
ŠALTINIAI 

ĮGYVENDINIMO 
TERMINAI 

STEBIMI 
RODIKLIAI 

PASTABOS, 
PAPILDOMA 
INFORMACIJA 

SPRENDINIŲ GRUPĖ 

Sprendinys 

.... …. .... .... .... .... .... 

..... .... .... .... .... .... .... 

EFEKTYVIAI VALDOMI GAMTINIAI, ŽEMĖS GELMIŲ, ENERGIJOS IŠTEKLIAI 

Žemės gelmių ištekliai 

Sapropelio įvedimo į 
rinką programa 
2020-2030 

Sapropelio 
gamybos ir 
naudojimo 
apimtys 
išaugo 10 
proc. 

AM Biudžeto 
lėšos 

2022 ... ... 

Bioprodukcinio potencialo naudojimas ir valdymas 

2 LENTELĖ. LR BP SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PAVYZDYS 
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PRIEMONĖS 
PAVADINIMAS 

LAUKIAMAS 
REZULTATAS 

ATSAKINGA 
INSTITUCIJA 
(JOS) 

FINANSAVIMO 
ŠALTINIAI 

ĮGYVENDINIMO 
TERMINAI 

STEBIMI 
RODIKLIAI 

PASTABOS, 
PAPILDOMA 
INFORMACIJA 

Rengti Kaimo plėtros 
kompleksinius 
žemėtvarkos 
projektus 

Gerėja 
dirvožemio 
kokybė 

Mažėja 
pasklidoji 
tarša 

ŽŪM ES paramos 
lėšos 

2030 ... ... 

 

LR BP konkretizuotų sprendinių 2030 įgyvendinimo priemonės paskirtis yra sudaryti teisines, administracines, 
ekonomines, finansines, politines ir kt. prielaidas įgyvendinti sprendinį laikotarpiu iki 2030 m. arba sužadinti 
procesus, sudarančius prielaidas įgyvendinti LR BP konceptualius sprendinius 2050.  

LR BP konkretizuotų sprendinių 2030 įgyvendinimo priemonė – kompleksinė intervencija, apimanti reguliacinius, 
investicinius ir komunikacinius veiksmus, skirtus inicijuoti pokytį numatytoje teritorijoje. Tai gali būti teisės aktų 
pakeitimai ar naujų parengimas, galiojančių teritorijų planavimo dokumentų keitimas ar naujų rengimas, 
galimybių studijų ar kitų projektinių dokumentų, susietų su investicijų ar pokyčių pagrindimu ir / ar poveikio 
vertinimu parengimas.  

Patvirtinta LR BP konkretizuotų sprendinių įgyvendinimo programa talpinama TPSIS arba kitoje PO nurodytoje 
informacinėje sistemoje. 

REZULTATAS: 

● Pasiūlymai dėl žingsnių siekiant LR BP koncepcijoje suformuotos vizijos;  
● Pasiūlymai dėl teisės aktų, siejamų su sprendinių įgyvendinimu, keitimo;  
● Pasiūlymai dėl LR BP esamos būklės rodiklių sistemos tikslinimo; 
● Valstybei svarbių projektų, būtinų sprendiniams įgyvendinti iki 2030 m., sąrašas; 
● LR BP konkretizuotų sprendinių 2030 įgyvendinimo programa ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių 

sistema formatais, tinkamais teikti TPSIS arba kitai, PO nurodytai, informacinei sistemai. 
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 REZULTATAS 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo konkretizuotų sprendinių stadijos rezultatas – 
parengta Konkretizuotų sprendinių projektinė medžiaga – šalies masto, efektyviai veikiantis, strateginius siekius 
atliepiantis, gyvybingas ir integralus kompleksinis dokumentas (taip pat interaktyvūs duomenys), sudarantis 
sąlygas: 

● racionaliai naudoti turimus šalies išteklius ir teritorinį potencialą;  
● suderinti skirtingų sektorių interesus;  
● užtikrinti sprendinių tęstinumą, aiškumą juos taikant, lankstumą juos įgyvendinant. 
 
Parengtas LR bendrasis planas – svarbiausias šalies teritorijos planavimo dokumentas, nustatantis teritorijos 
erdvinio vystymo kryptis ir teritorijų naudojimo funkcinius prioritetus, užtikrinantis Lietuvoje galiojančių ir 
kuriamų strateginio planavimo dokumentų, turinčių erdvinę / teritorinę išraišką, suderinamumą.  

Rengiant LR BP išanalizuota, įvertinta, išdiskutuota, aptarta su suinteresuotomis grupėmis ir pasiūlyta bendra ir 
integrali teritorijos erdvinio, aplinkosauginio, socialinio ir ekonominio vystymo vizija, suformuoti naudojimo ir 
apsaugos prioritetai ir kryptys, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis ir kitais teisės aktais, 
remiantis tarptautinėmis rekomendacijomis ir gerąja Europos Sąjungos šalių integralaus planavimo praktika. 

Sukurti inovatyvūs kompleksinio planavimo įrankiai bei panaudoti metodai konkretizuotiems sprendiniams 
formuoti ir pagrįsti gali būti pritaikomi (įvertinus konkrečius siekius) rengiant valstybės ar žemesnio lygmens 
teritorijų planavimo dokumentus. Sukuriamas naujas požiūris į teritorijų erdvinio planavimo galimybes, 
kompleksiškumą ir sąsajas su strateginiu planavimu.  

Konkretizuotų sprendinių apimtyje nustatytos šalies teritorijų ir objektų vystymo / naudojimo / saugojimo / 
įveiklinimo ir kt. privalomosios ir bendrosios nuostatos, įvertinti arba nustatyti valstybei svarbūs objektai. 
Suformuoti LR BP konkretizuoti sprendiniai aiškiai identifikuoja ir pagrindžia šalies teritorijos erdvinio vystymo 
kryptis, nustato funkcinius prioritetus, specifinių teritorijų ir erdvinių elementų raidos uždavinius. Bendrojo plano 
konkretizuoti sprendiniai užtikrina konceptualiųjų sprendinių tęstinumą ir nustato jų įgyvendinimo galimybes ir 
poreikį artimiausiu 10 metų laikotarpiu.  

Konkretizuoti sprendiniai parengti tarptautiniu (pvz. šalies konkurencingumo didinimo sprendiniai) ir valstybės 
lygmeniu (pvz. funkcinių regionų sąveika, partnerysčių modeliai), kiekviename lygmenyje detalizuojant numatytų 
erdvinių sistemų (urbanistinės, ekonominės, susisiekimo, inžinerinės, ekosistemos, išteklių) ir jas sudarančių 
elementų (tame tarpe kultūrinio kraštovaizdžio, identiteto, žemės gelmių išteklių, bioprodukcinio ūkio, gamtinio 
karkaso, jūros ir pakrantės ir kt.) sprendinius ir jų tarpusavio sąsajas. Taip pat suformuotos nuostatos sprendinių 
pagal teritorinius elementus įgyvendinimui (pvz. kompaktiškų miestų vystymo principai). Bendrojo plano 
apimtyje taip pat suformuoti sausumos ir jūrinių teritorijų struktūrų sklandžios sąveikos sprendiniai.  

Konkretizuotų sprendinių rengimo stadijoje atsižvelgta į esamos būklės įvertinimo ir analizės metu iškeltus 
aplinkos, gamtinius iššūkius (įskaitant klimato kaitą), o konkretūs sprendiniai numato valstybės teritorijos 
vystymą, neviršijantį valstybės teritorijos ekologinio pajėgumo ir nepadidina neigiamo poveikio aplinkai, taip pat 
užtikrina LR aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimus ir skatina darnų valstybės gamtinio kapitalo ir 
ekosisteminių paslaugų valdymą. 

Visa LR BP konkretizuotų sprendinių rengimo etapo rezultato projektinė medžiaga pateikiama grafinėje 
(brėžiniai) ir tekstinėje (aiškinamasis raštas) dalyse, kartu su išsamiomis paaiškinančiomis schemomis ir 
interaktyviais duomenimis. Brėžiniuose grafiškai pateikiami ne tik sektoriniai (tematiniai), bet ir 
tarpsektoriškumą, bei sprendinių kompleksiškumą perteikiantys sprendiniai ir principai.  

Sprendinių tęstinumui užtikrinti parengti siūlymai – nuoseklūs žingsniai – LR BP Koncepcijos iki 2050 metų vizijai 
pasiekti, siūlymai LR teisės aktų, susijusių su numatytų sprendinių įgyvendinimu, keitimui.  
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