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KAS YRA BENDRASIS PLANAS?

• LR teritorijos bendrasis planas yra erdvinio teritorijų planavimo
dokumentas:

• a. nustatantis teritorijos erdvinio vystymo kryptis ir teritorijų
naudojimo funkcinius prioritetus,

• b. užtikrinantis Lietuvoje galiojančių ir kuriamų strateginių
planavimo dokumentų, turinčių erdvinę (teritorinę) išraišką,
suderinamumą;

LR bendrasis planas 
iki 2020



P r o c e s a s LR BP esamos būklės įvertinimas
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IV ETAPAS / REKOMENDACIJOS LIETUVAI 2030, ERDVINIŲ KONCEPCIJOS SPRENDINIŲ 
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• Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą 2002 m. spalio 29 d. patvirtintą
LR Seimo nutarimu Nr. IX-1154;

• LR BP 2002 dalį “Jūrinės teritorijos” LR Seimo patvirtintą 2015 birželio 11 d.
“Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano dalies “Jūrinės teritorijos”
patvirtinimo”;

• Visų apskričių bendruosius planus.

• Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro 2015 spalio 2d.p pripažįstamas LRBP sudėtine
dalimi.

•

Patvirtinas LRBP keičia:

LR bendrasis planas 
iki 2020



Nustatomi raidos bendrieji uždaviniai ir

parengiami sprendiniai, nustatantys pagrindines

plėtros kryptis:

▪ pateikiamos valstybės teritorijos erdvinio

vystymo kryptys;

▪ nustatomi išskirtų arealų teritorijų

naudojimo funkciniai prioritetai;

Atliekamas sprendinių strateginis pasekmių

aplinkai vertinimas (toliau – SPAV)

Koncepcijos stadijoje planuojamas ne trumpesnis

negu 20 metų laikotarpis – iki 2050 m.

Ko n c e p c i j o s  t i k s l a i B e n d r i e j i  s i e k i a i

▪ Konceptualieji sprendiniai atspindi šalies

vertybinius prioritetus.

▪ Koncepcijos formavimo procesas įtraukus ir

atviras institucijų, visuomenės, įvairių

profesinių grupių pasiūlymams bei dialogui.

▪ Koncepcija suprantama, aiški, struktūriška.

▪ Suformuoti valstybės lygmens

konceptualieji sprendiniai integralūs su

strateginiais dokumentais, pagrindą

sprendinių konkretizavimui.



NAŠIOS BIOPRODUKCINĖS TERITORIJOS

Dirvožemio, žemės gelmių, miškų, kraštovaizdžio gamtinių,
rekreacinių išteklių tvarus naudojimas šalies ekonomikos ir
jos konkurencingumo augimui užtikrinti, planuojamas
siekiant, jog vieno iš jų įsisavinimas nedarytų neigiamo
poveikio aplinkai bei kitų išteklių potencialo panaudojimo
galimybėms ateityje.

GYVYBINGOS EKOSISTEMOS

Ekologinio kompensavimo sistemos (užtikrinant ekosistemų
gyvybingumą, atsparumą) efektyviai integruotos į
bioprodukcinio ūkio ir urbanizuotas teritorijas formuos
optimalią kraštovaizdžio struktūrą, kuri užtikrins jų teikiamų
ekosisteminių paslaugų efektyvumą, biologinės įvairovės
gausėjimą, kultūrinių, sveikatinimo ir rekreacinių paslaugų
teikimą visuomenei.

ERDVINIŲ SISTEMŲ VYSTYMO VIZIJOS:

LRBP KONCEPCIJOS  FORMAVIMO  VERTYBINIS  MODELIS
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LRBP 2030 konkretizuoti sprendiniai:

✓ bendrosios nuostatos dėl erdvinių struktūrų vystymosi krypčių iki 2030 
(tekstas);

✓ privalomosios nuostatos dėl erdvinių struktūrų vystymosi prioritetų iki 2030 
(tekstas ir grafiniai sprendiniai)

✓ privalomosios nuostatos dėl teritorijų ūkinio naudojimo (tekstas)
✓ teritorijos zonavimas pagal teritorijų naudojimo funkcinius prioritetus 

(grafiniai sprendiniai);
✓ teritorijos zonavimas pagal ūkinio naudojimo prioritetus (grafiniai sprendiniai)
✓ strateginiai objektai 2030 (sąrašas)
✓ teritorijų rezervavimas valstybės poreikiams (grafiniai sprendiniai)
✓ .....

Kas yra sprendinys  (LR TPĮ )?
Teritorijų planavimo dokumento sprendinys –
grafiškai ir raštu išreikštas teritorijų planavimo uždavinių sprendimo rezultatas.



•

Paslaugų bei veiklų sistema, urbanistiniuose centruose veikianti
bendradarbiavimo, paslaugų funkcinio papildomumo ir dalinimosi
principais.

PARTNERYSTĖS

Horizontalios partnerystės modelis numato to paties rango
institucijų bendradarbiavimą.
Vertikalios partnerystės modelis numato skirtingo rango
institucijų bendradarbiavimą.
Mišrus partnerystės modelis numato skirtingo rango
institucijų, privataus ir viešo sektorių bendradarbiavimą,
regionų plėtros tarybų, miestų savivaldybių, bendruomenių
organizacijų, verslo struktūrų, asociacijų bendradarbiavimą.



URBANISTINĖ SISTEMA

• Urbanistinės sistemos struktūra. Išlaikant šalies Bendrojo plano (2002 m.)
svarbiausių nuostatų tęstinumą, plėtoti urbanistinę policentrinę hierarchinę
struktūrą, sudarančią prielaidas tolygiai teritorijų raidai. Stiprinti urbanistinę
struktūrą urbanistinių centrų, regionų ir institucijų partnerystėmis, dalinantis
funkcijomis, paslaugomis, infrastruktūra.

• Šalies urbanistinei struktūrai nustatyti šiuos lygmenis:

• 1) tarptautinio lygmens urbanistinė struktūra;

• 2) nacionalinio lygmens urbanistinė struktūra;

• 3) regioninio lygmens urbanistinė struktūra;

• 4) vietovės lygmens urbanistinė struktūra.



URBANISTINĖ SISTEMA Lietuvos urbanistiniai centrai

Kompaktiško miesto sprendiniai ir kompaktiškumo principai siejami su urbanistinių centrų hierarchine sistema



URBANISTINĖ SISTEMA Lietuvos urbanistiniai centrai



Intensyvių ir ekstensyvių kompaktiškų urbanizuotų teritorijų funkcinių prioritetų susiejimas su teritorijų 
dominuojančiu užstatymo morfotipu

URBANISTINĖ SISTEMA Užstatymo morfotipas



URBANISTINĖ SISTEMA    Prioritetinio užstatymo principų schemos

Dominuojantiems užstatymo morfotipams taikomų prioritetinių vystymo principų schema



EKOLOGINIO KOMPENSAVIMO SISTEMA – GAMTINIS KARKASAS

KONCEPCIJA



• N – Esamo teritorijų natūralumo palaikymas vykdant tausojanti,
ekonomiškai ir ekologiškai pagrįstą gamtinių resursų naudojimą;

• A - Natūralumo atstatymas taikant dirbtines ir (arba) natūralias
(savaiminės renatūralizacijos) priemones;

• U – Natūralumo atkūrimas taikant tradicinio ir alternatyvaus
želdinimo būdus.

Numatoma gamtinio karkaso (GK) teritorijų ploto dalis turėtų sudaryti ne mažiau 
kaip 65% teritorijos. 

EKOLOGINIO KOMPENSAVIMO SISTEMA – GAMTINIS KARKASAS

KONCEPCIJA



GAMTINIO KRAŠTOVAIZDŽIO, BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS 
APSAUGA, GAMTINIS KARKASAS

Kraštovaizdžio apsauga ir formavimas. 343 – 364 3psl.
347. Kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros užtikrinimo ir jo įvairovės išsaugojimo srityje prioritetas

teikiamas: stiprinti ekologines kompensacinesypač migracijos koridorių, kur yra didžiausias
procentas pažeistų ar degradavusių teritorijų visoje gamtinio karkaso struktūroje. Saugoti pelkinį
kraštovaizdį ir karstinį regioną, plėtoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose ir
numatomose urbanizuoti teritorijose. gamtinio karkaso funkcijas,

348. Veisti miškus kraštovaizdžio ekologinio stabilumo požiūriu mažai miškingose bioekologiškai
nuskurdintose teritorijose, tokios šalyje yra Žiemgalos ir Šešupės lygumos, Žemaičių vandenskyra
ir Žemaitijos žemumos pietinė dalis, Suvalkų ir Kuršo aukštumų šlaitai, Rytų Aukštaičių plynaukštė,
Mūšos ir Nevėžio vandenskyra bei karstinis regionas, Sudūvos ir Žiemgalos agrarinės plynumos.
Miškų veisimui šiose teritorijose teikiamas prioritetas (Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės
pusiausvyros brėž.)

Sprendiniai



GAMTINIO KRAŠTOVAIZDŽIO, BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS 
APSAUGA, GAMTINIS KARKASAS

359. Kraštovaizdžio struktūros optimizavimas ir formavimas urbanizuotose teritorijose.
Identifikuoti, palaikyti, puoselėti ir eksponuoti išskirtinės vertės urbanizuotų teritorijų istorinį
kraštovaizdį, jam būdingą savitą užstatytų ir atvirų erdvių santykį, panoraminius vaizdus, istoriniu
urbanistiniu ir gamtiniu aspektu vertingo ir vaizdingo kraštovaizdžio plotus.

364. Siekiant padidinti teikiamų ekosisteminių reguliacinių ir kultūrinių paslaugų kokybę ir
pasiekiamumą, formuoti linijinę rekreacinę infrastruktūrą, išnaudojant miškingas gamtinio
karkaso jungtis urbanizuotose teritorijose. Miestų, priemiesčių ir urbanizuotų vietovių bei jų
artimos aplinkos miškuose sudaryti sąlygas reguliacinėms ir kultūrinėms ekosisteminėms
paslaugoms teikti, gyvenamosios aplinkos mikroklimatui saugoti.

Gamtinio karkaso formavimas. 365– 372 1psl.
372.2 didinti vyraujančio žemo geoekologinio potencialo teritorijose gamtiniam karkasui

priklausančių teritorijų natūralumą, sudaryti palankias sąlygas gamtinių medžiagų bei biologinių
organizmų gyvenimui ir migracijai, formuoti žaliosios infrastruktūros objektus.

Sprendiniai



GAMTINIO KRAŠTOVAIZDŽIO, BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS 
APSAUGA, GAMTINIS KARKASAS

Biologinės įvairovės apsauga. 373 – 375 1psl.
373.2 išsaugoti esamą bioįvairovės tinklą, sukuriant reikiamas prevencines bei technines priemones.

Saugoti, atkurti miškų, vandenų, pelkių ir šlapynių, natūralių pievų ekosistemas – palaikyti jose
biocenozių rūšinės sudėties įvairovę; vengti gyvūnų, paukščių ir žuvų migracijos kelių įprastinės
aplinkos keitimo. Išsaugoti arba atkurti biologine įvairove turtingus kraštovaizdžio elementus;

374.1 taikyti teisinę apsaugą ne mažiau 20 proc. Lietuvos teritorijos, užtikrinti biologinės įvairovės
apsaugą gamtiniame karkase;

374.2 siekiant biologinės įvairovės apsaugos, užtikrinant natūralių gamtinių procesų eigą taikyti
griežtą apsaugą Europos Bendrijos svarbos Vakarų taigos gamtinėms buveinėms ir Punios šilui.
Nemuno kilpų regioninio parko Punios šilo botaninį–zoologinį draustinį išplėsti į Punios šilo
gamtinį rezervatą.

Sprendiniai



• Numatomas saugomų teritorijų tinklo vystymo planų tęstinumas, bei
naujų saugomų teritorijų (draustinių, gamtinių apyrubių) steigimas ir
apsaugos rėžimo palaikymas visuomeninių organizacijų ir privačios
žemės savininkų iniciatyva.

Numatomas saugomų teritorijų sistemos vystymas, kurio pagrindu saugomų
teritorijų plotas Lietuvoje padidėtų 2,71 % ir sudarytų 20,35 % nuo šalies
teritorijos ploto.

EKOLOGINIO KOMPENSAVIMO SISTEMA – SAUGOMOS TERITORIJOS

KONCEPCIJA



GAMTINIO KRAŠTOVAIZDŽIO, BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS 
APSAUGA, GAMTINIS KARKASAS

Saugomos teritorijos. 376 – 382 1psl.
380. Optimizuojant saugomų teritorijų sistemą išplėsti Aukštaitijos nacionalinį parką, apjungiant jį

su Labanoro regioniniu parku. Pagal poreikį bei užtikrinant steigimo tikslų įgyvendinimą ir
vertybių apsaugą koreguoti saugomų teritorijų ribas.

SAUGOMAS KULTŪRINIS KRAŠTOVAIZDIS IR KULTŪROS PAVELDO
IŠTEKLIAI 383 - 466 25psl.

...

Sprendiniai



• Įvertinus LR teritorijos gamtinio pamato ypatybes, numatytos
prioritetinės intensyvaus ir ekstensyvaus ūkinio naudojimo teritorijos,
kuriose atsižvelgiant į prigimtinį jų potencialą, rekomenduojamos
vystyti skirtingo pobūdžio žemės ūkio veiklos kryptys ir specializacijos

Numatomas agrarinio kraštovaizdžio ekologinio stabilumo išlaikymas, formuojant
efektyvią ekologinio kompensavimo sistemą, taikant žemės ūkio naudmenų
naudojimo intensyvumo, bei žemėnaudų dydžio reguliavimo priemones.

IŠTEKLIŲ SISTEMA – ŽEMĖS IŠTEKLIAI 

KONCEPCIJA



IŠTEKLIŲ SISTEMA – BIOPRODUKCINIŲ RESURSŲ  VYSTYMAS

KONCEPCIJA



IŠTEKLIŲ APSAUGA IR NAUDOJIMAS, BIOPRODUKCINIO ŪKIO 
VYSTYMAS

Dirvožemis 475-476 0,5 psl.
475.1 mažinti dirvožemio alinimą dėl žmogaus ūkinės veiklos netinkamai naudojant trąšas, augalų

apsaugos produktus, nuotekų dumblą ir kitas chemines medžiagas, taip pat dėl intensyvaus žemės
dirbimo, monokultūrų auginimo, urbanizuotų teritorijų plėtros ir intensyvios durpynų
eksploatacijos;

Paviršinio vandens (vidaus vandenų išteklių) apsauga ir naudojimas 477 – 483 1 psl.
477.3 išsaugoti natūralaus hidrografinio tinklo struktūrą, jeigu yra galimybių, atkurti natūralius

paviršinius vandens telkinius;

484.3 stabdyti dirvožemio degradaciją, atnaujinti melioracijos sistemas, taikyti inovatyvias žemės
ūkio vandentvarkos priemones;

486 vidutinio ekologinio jautrumo teritorijose (moreninių banguotų plynaukščių ir iš dalies
aukštumų agrarinių teritorijų vidutinio našumo dirvožemiuose) vystyti vidinę žemės ūkio veiklų
konversiją į mažesnio intensyvumo veiklas (gilus arimas keičiamas nearimine tiesioginės sėjos
žemdirbyste ar nearimine minimalia dirbimo technologija (kol nesuprastėja dirvos kokybė),
ariamoji žemdirbystė – į daugiamečius žolynus ar derinama su agromiškininkyste ir kt.), diegti
mišrias gyvulininkystės ir augalininkystės ūkių veiklas;

Sprendiniai



IŠTEKLIŲ APSAUGA IR NAUDOJIMAS, BIOPRODUKCINIO ŪKIO 
VYSTYMAS 

Bioprodukcinio žemės ūkio išteklių naudojimas ir apsauga. 484 – 509 5psl.
487. Atsižvelgiant į prigimtines gamtines sąlygas bei esamą ir planuojamą Lietuvos teritorijos

naudojimą, išteklių apsaugą, įvertinus bendrą kraštovaizdžio pobūdį, urbanistinio ir gamtinio
karkaso plėtojimo veiksnius, nustatyti šie bioprodukcinio ūkio teritorijų naudojimo prioritetai,
kurie pateikti brėžinyje Bioprodukcinio ūkio veiklos ir skatinamos priemonės:

496. Pietų Lietuvos partnerysčių grupės didžiojoje regiono dalyje prioritetą teikti intensyviam žemės
ūkiui. Perspektyvi ūkių specializacija – prekinės augalininkystės produkcijos išauginimas,
pienininkystė ir mėsinė gyvulininkystė. Likusioje, pietinėje regiono teritorijos dalyje vystyti
tausojamąjį žemės ūkį, teikti prioritetą ekologinių ūkių kūrimui ir plėtrai, alternatyviai žemės ūkio
veiklai, o Kauno ir Marijampolės miestų įtakos zonoje perspektyvi daržininkystė. Šiaurinėje
regiono dalyje reglamentuoti pasėlių struktūrą ir leistinų naudoti tręšimo produktų bei chemikalų
normas. Bemiškėse pažeisto gamtinio karkaso teritorijose prioritetinę paramą teikti ūkiams,
didinantiems ariamoje žemėje įrengiamų pievų plotus, medingųjų augalų juostas arba pagal
specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentus ...

Sprendiniai



• Numatoma miškų ploto dalį diferencijuoti atsižvelgiant į kraštovaizdžio
morfologinių rajonų gamtinio pagrindo, ūkinio naudojimo pobūdį ir
intensyvumą, ekologinės rizikos laipsnį, tuo siekiant suteikti
apčiuopiamą ekologinę naudą intensyviai agrariškai įsavintose ir
urbanizuotose teritorijose bei nepabloginti kraštovaizdžio vaizdingumo
pakankamai miškingose kalvotose teritorijose.

Numatoma padidinti LR teritorijos bendrą miškingumą iki 38%.

IŠTEKLIŲ SISTEMA – MIŠKŲ IŠTEKLIAI 

KONCEPCIJA



IŠTEKLIŲ APSAUGA IR NAUDOJIMAS, BIOPRODUKCINIO ŪKIO 
VYSTYMAS 

Miško išteklių apsauga ir naudojimas. 510 - 532 3psl.
511. Nustatyti minimalius mišku (medžiais) apaugusius plotus, kurie suteikia kokybiškas

ekosistemines paslaugas, įvertinant miško ekosisteminių paslaugų ekonomines (aprūpinimo),
ekologines ir socialines (kultūrines, rekreacines paslaugas) naudas ir vertes, siekiant šių paslaugų
efektyvumo ir konkurencingumo.

512. ...Didinant šalies miškingumą gali būti panaudojama dalis šiuo metu žemės ūkiui
nenaudojamos ir netinkamos naudoti žemės. Tikslinga keisti teisės aktų nuostatas dėl miško
įveisimo ne miško žemėje bei mažinti biurokratinę naštą. Siektina, kad iki 2030 m. miškų plotas
padidėtų iki 2300 tūkst. ha (35 proc. nuo bendro Lietuvos teritorijos ploto).

515. Didinti šalies ąžuolynų plotus, jiems tinkamose miškų augavietėse. Numatyti finansinį skatinimą
ir paramą ąžuolynų plotams didinti, jų priežiūrai ir ugdymui.

524. Skatinti agromiškininkystę ir apsauginių želdinių įveisimą mažo miškingumo arealuose,
nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, siekiant didinti kraštovaizdžio biologinę
įvairovę ir gerinti ekologines kompensavimo funkcijas.

527.3 didinant Vakarų Lietuvos miškingumą, stiprinti esamų miško masyvų potencialą - Karšuvos
girios ir Tauragės, Pagramančio, Tyrelio, Tenenių miškų masyvo bei Tverų, Kulių, Medingėnų,
Plokštinės, Alsėdžių, Žalgirių miškų masyvo, taip pat Laukžemės miško masyvo. Siekti 40 proc. ir
didesnio teritorijos miškingumo, miškai įveisiami artimoje masyvų aplinkoje eroduojamose,
nenašiose ar apleistose žemės ūkio naudmenose;

Sprendiniai



• Numatoma vystyti įvairių rūšių rekreacines veiklas teritorijos dalyse
išlaikiusios didžiausią natūralių ar santykinai natūralių teritorijų ploto
dalį, teritorijos dalyse kuriose koncentruojasi gamtos ir kultūros
paveldo objektai ir jų kompleksai, vaizdingiausias ir (arba) organiškai
susiformavęs gamtinis - kultūrinis kraštovaizdis atstovaujantis
skirtingus etnografinius regionus

Numatoma didinti rekreacijos svarbą bendroje teritorijų naudojimo struktūroje,
tam tikslui išskiriant prioritetines - didžiausią rekreacinį potencialą turinčias
teritorijos dalis ir rekreacijos aptarnavimo centrus

IŠTEKLIŲ SISTEMA – REKREACINIAI (gamtiniai-kultūriniai) IŠTEKLIAI

KONCEPCIJA



IŠTEKLIŲ SISTEMA – REKREACINIŲ RESURSŲ VYSTYMAS

KONCEPCIJA



Rekreacijos ir turizmo vystymas. 536 - 546 2psl.

546. Šiaurės ir Vidurio Lietuvos partnerysčių grupėse neeksploatuojamuose karjerų erdvėse
vystyti geoparkų (teritorijų su ypatingais geologiniais bruožais) įrengimą, jų pritaikymą geologinio-
pažintinio turizmo plėtrai, taip pat įvairių pramogų vystymui (fosilijų paieškos pamokoms,
alpinistų sienelių įrengimui). Perspektyviausi karjerai šių veiklų vystymui – Akmenės rajono klinčių
(Menčių, Karpėnų) bei molio (Šaltiškių), Pakruojo rajono (Petrašiūnų II, Klovainių, Krivaičių)
priskirti prie geologinių objektų įveiklinimo potencialo, kuris grafiškai pateiktas brėžinyje Regionai
2030. Vystyti geologinį pažintinį turizmą visos Lietuvos teritorijoje, skatinti horizontalias ir mišrias
partnerystes, formuoti bendrus su kitais gamtos ir kultūros ištekliais turistinius maršrutus bei
įveiklinti profesinio, pažintinio, rekreacinio (poilsinio) turizmo potencialą turinčius geologinius
objektus, t. y. tiek geologinio gamtos paveldo (atodangas, akmenis), tiek hidrogeologinio gamtos
paveldo (šaltinius), tiek geomorfologines struktūras (karstines įgriuvas ir jų sistemas, daubas,
lėkštus gūburius, slėnius, šlaitus, skardžius ir kitas mažiau svarbias ir išraiškingas reljefo formas).
Teritorijose, kur mažas ežeringumas, integruojant išeksploatuotų karjerų plotus atgal į supančią
aplinką, prioritetą teikti dirbtinių vandens telkinių formavimui ir pritaikymui rekreacijos tikslams.
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