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PROGRAMA PROGRAMA

8.30 – 9.00  Registracija

9.00 – 9.30  FORUMO ATIDARYMAS

Sveikinimo žodis 
- Kęstutis Navickas, Lietuvos Respublikos Aplinkos 
ministras 

Forumo temos pristatymas
- Marius Narmontas, Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento 
direktorius

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano kontekstas 
– Donatas Baltrušaitis, Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos Erdvinio planavimo, urbanistikos ir 
architektūros skyriaus vyr. specialistas

9.30 – 12.00  I SESIJA:
 
„Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas 
pasauliniame kontekste“

9.30 – 10.00 „JT 2030 Darnios plėtros darbotvarkės 
urbanistiniai ir teritoriniai aspektai, Naujoji miestų 
darbotvarkė, jų įgyvendinimas: kokia prasmė, kokia nauda 
ir kam to reikia?“

- Paulius Kulikauskas, Jungtinių Tautų Gyvenviečių 
programos atstovas Europoje ir Europos institucijose

10.00 – 10.30 „LR teritorijos bendrojo plano esamos 
situacijos analizės etapas“

- Kristina Gaučė, UAB TAEM URBANISTAI atstovė, LR 
teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos būklės 
įvertinimo dalies rengėjai

10.30 – 12.00 Apibendrinanti diskusija

- Martynas Marozas, moderatorius

12.00 – 12.45 Pertrauka

12.45 – 13.00 Popietinė kava

13.00 – 17.30   II SESIJA:
 
„Lietuva šiandien. Kur esame ir kur link judame?“

13.00 – 15.30 Kūrybinės dirbtuvės (vykstančios pagal 
dirbtuvių temą atskirose auditorijose vienu metu)

Esamos situacijos analizės temų pristatymas ir diskusijos: 
temas pristato rengėjo atstovai, moderuoja 
organizatoriaus atstovai

15.30 – 17.30 Uždaromoji diskusija (’world cafe’ principu)

17:30 – 18:00  FORUMO UŽDARYMAS

4. APLINKOS KOKYBĖ IR 
ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIAI

5. SUSISIEKIMO 
STRUKTŪROS

6. SOCIALINĖS IR 
EKONOMINĖS STRUKTŪROS

1. URBANISTINĖS 
STRUKTŪROS

2. INŽINERINĖS 
STRUKTŪROS

3. KRAŠTOVAIZDIS, GAMTINĖ 
APLINKA IR NEKILNOJAMASIS 

KULTŪROS PAVELDAS

Globali ir Lietuva forumas, pirmasis iš tęstinių bendrojo 
plano forumų, skirtas suprasti, ar mūsų pastebėtos 
įžvalgos, numatomos tendencijos yra teisingos. Forumas 
skirtas Lietuvos pozicionavimui pasauliniame ir 
europiniuose kontekstuose. Renginyje klausiame: kaip 
pritaikyti Lietuvos kontekstui Jungtinių Tautų Naująją 
miestų darbotvarkę, kokia to prasmė ir nauda? Ar darnaus 
vystymosi tikslai gali padėti suprasti kur mes esame ir link 
kur judame?

Bendrojo plano rengimo procese planuojama ypatingai 
daug dėmesio skirti profesionalų įtraukimui. Ekspertų 
įžvalgos turės tiesioginę įtaką analizės išvadoms, vėliau 
koncepcijos ir detalizuojamiems plano sprendiniams.

Planuojama, kad rengimo procesas taps nauju skaidrumo ir 
bendradarbiavimo kultūros standartu Lietuvos teritorijų 
planavime. Forumai ir planuojami renginiai sieks kurti gyvą 
planavimo sistemą, kurs integralią struktūrinę viziją ir 
veiksmų planą užsibrėžtiems tikslams pasiekti.

FORUMAS
GLOBALI IR LIETUVA

Bendrasis teritorijos planas yra įrankis kokybiškai 
suderinti įvairias šalyje vykdomas veiklas – verslo, žemės 
ūkio, turizmo, rekreacijos, aplinkos ir kultūros paveldo 
apsaugos, infrastruktūros. Dabartinio Bendrojo plano 
(BP) galiojimas baigsis 2020 metais, tad iki tol turi būti 
parengtas naujos kartos strateginis dokumentas, 
tarnausiantis įvairių sričių specialistams.

Šio projekto svarbą pažymi tai, kad dabartinė 
Vyriausybė jį įtraukė į Strateginių projektų portfelį, 
kuriame – prioritetiniai visų ministerijų darbai. Bendrasis 
Lietuvos planas, tikimasi, taps pagrindiniu šalies 
vystymosi dokumentu, kurio suformuluoti sprendiniai 
galios iki 2030 metų, o pasiūlyta vizija – net iki 2050 
metų. Sprendiniai yra ypač svarbūs ir siekiant Jungtinių 
Tautų Darnaus vystymosi tikslų, mat šiems pasiekti 
kiekviena šalis turi pati numatyti tam tikras priemones.

Naujos kartos Bendrasis planas turi būti parengtas ir 
patvirtintas per trejus metus. Pirmasis etapas – esamos 
būklės analizė – turėtų būti baigta šių metų gegužę. 
Vėlesniais etapais bus formuojama BP koncepcija, kurią 
turės patvirtinti Seimas, o konkrečius sprendinius – 
Vyriausybė.
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Analizės dalies bendrojo plano rengėjas (UAB TAEM 
Urbanistai jungtine veikla su VGTU, VŽF, SWECO) paruošia 
darbo metodines nuostatas ir parenka rodiklius, kuriais
bus apibūdinama šalies teritorijos raidos būklė. Rodiklių 
sistema suderinta su Europos, Jungtinių Tautų ir ESPON 
teritorijų raidos stebėjimo indikatorių sistema.

Svarbiausi naujosios Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 
2030 m. elementai:

Naujieji Darnaus vystymosi tikslai numato konkrečius 
veiksmus besivystančioms ir išsivysčiusioms šalims, o 
veiksmų spektras apima visas tris darnaus vystymosi 
dimensijas - ekonominę, socialinę, aplinkosauginę. Esminis 
naujosios darbotvarkės principas yra „nepalikti nei vieno 
nuošalyje“ – tikslai bus laikomi pasiektais tik tada, jeigu jie 
bus pasiekti visose šalyse ir visoms visuomenės grupėms. 
Numatyta naujus darnaus vystymosi tikslus įgyvendinti iki 
2030 m.

Naują vystymosi darbotvarkę sudaro preambulė, 
deklaracija, 17 darnaus vystymosi tikslų ir 169 uždaviniai, 
įgyvendinimo priemonės, monitoringas ir peržiūra.

Naujoji darbotvarkė turi nuoseklią pažangos stebėsenos ir 
tikslų peržiūros sistemą. Stebėsena bus vykdoma trimis 
lygiais – nacionaliniu, regioniniu ir pasauliniu. Pasauliniu 
lygiu pagrindinė priežiūros institucija yra JT Aukšto lygio 
politinis forumas, kuriam teikiamos savanoriškos 
Darbotvarkės 2030 įgyvendinimo ataskaitos.

Internetinė platforma www.bendrasisplanas.lt skirta 
komunikuoti, įtraukti, edukuoti visuomenę ir ekspertus 
apie visus su plano rengimu susijusius renginius, darbus ir 
planavimo procesus. Taip pat bus formuojama interaktyvi 
GIS duomenų bazė, kurioje atsispindės analizės, 
koncepciniai ir detalizuojami bendrojo plano užduoties 
sprendiniai.

DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI


