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DĖL LR TERITORIJOS BENDROJO PLANO
Aplinkos ministerija kartu su Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (toliau – LRBP)
koncepcijos rengėju išnagrinėjusi 2019-07-08 pastabas Nr. 50 teikia nuomonę dėl:
„1) Rengiant LRBP koncepcijos dokumentus yra neatsižvelgiama į tai, kad didžioji dalis
ž.ū. naudmenų ir apie pusę miškų yra privačioje nuosavybėje, tad su privačių savininkų teisėmis ir
interesais yra (ir bus) privalu skaitytis, kaip tai įtvirtinta LR Konstitucijoje (23 straipsnis:
Nuosavybė neliečiama. Nuosavybės teises saugo įstatymai. Nuosavybė gali būti paimama tik
įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama.). Tuo tarpu susidaro
įspūdis, kad rengiant LRBP yra „pamiršta“ pilnavertiškai įtraukti į vertybės privačią nuosavybę
ir deramą jos teisių apsaugą, nors formaliai ir nurodoma, kad sprendiniai siejami su Lietuvos
valstybės ir jos žmonių vertybėmis, išdėstytomis Lietuvos Respublikos konstitucijoje. Manytume,
kad neužtenka tik kažkur probėgomis paminėti, tačiau būtina pilnavertiškai ir besąlygiškai įtraukti
Konstitucijoje įtvirtintas pamatines vertybes. Žodžiu, vadovautis tuo, kas formaliai konstatuojama
(citata)1: “<…> Lietuvos Respublikos bendrojo plano koncepcijos dokumentas yra vizionistinis
dokumentas, siekiantis pamatyti ir aprašyti Valstybės erdvinę raidą trisdešimt metų į priekį. Todėl
jis besąlygiškai remiasi pamatinėmis Valstybės ir visuomenės vertybėmis bei turi ambiciją sukurti
galimai geriausią perspektyvinį Valstybės erdvinį modelį - viziją.<…>“ Ir tik vienoje LRBP
koncepcijos vietoje yra vienintelis sakinys (citata)2: „<...>Dėl itin didelės privačių interesų
gausos ir įvairovės, atskirų teritorijų naudojimo ir apsaugos režimo subalansavimas formuojant
konkrečiai teritorijai nustatytus vystymo tikslus ir tvarkymo reglamentus, išlieka vienu iš
sunkiausiai sprendžiamu ir daugiaplaniu teritorijų planavimo uždavinių.<...>“. Manytume, tai
yra NEPAKANKAMA. Būtina įvertinti rengiamų LRBP sprendinių kaštus, įvertinti, kaip bus
užtikrinamos privačios nuosavybės teisės, o jei yra neišvengiama- tuomet įvertinti dėl
atsirasiančių nuosavybės teisių apribojimų ar nusavinimo būtinas išmokėti kompensacijų sumas ir
kitus aspektus. Kitu atveju bereikalingai būtų kuriama nepriimtina teisinėje valstybėje teisinio
netikrumo atmosfera.“
Išsakytai pastabai nepritarta, kadangi rengiant LRBP koncepcijos sprendinius
vadovaujamasi ne tik aplinkosauginėmis nuostatomis, bet visų pirma ir pilietine pareiga
įgyvendinant LR konstitucijos IV skyriaus – Tautos ūkis ir darbas:
I ir II etapas. Vertybės, ambicijos, vizijos. Vystymo kryptys ir prioritetai/ Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis
planas. Koncepcijos rengimo stadija, 14 psl. [žiūrėta 2019-06-25 https://drive.google.com/file/d/1VHreVuIh5KtdPk1MAF0DW1yr6AvPEqB/view]
2 Ten pat, 99 psl. skyr. 3.5.2. Kitų gamtinių išteklių panaudojimo potencialas
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„46 straipsnis. Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos
laisve ir iniciatyva.
Valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą.
Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei.
Įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę.
Valstybė gina vartotojo interesus.
53 straipsnis. Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas
žmogui susirgus. Įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse
gydymo įstaigose teikimo tvarką. Valstybė skatina visuomenės kūno kultūrą ir remia sportą.
Valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių.
54 straipsnis. Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų
gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat
atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis,
teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją.“
„2) LRBP Koncepcijos projekto sprendiniais projektuojama nesubalansuota tolesnė
saugomų teritorijų ekstensyvi plėtra šalyje (t.y. kuo didesniuose plotuose ir kuo labiau ribojant
žmogaus ūkinę veiklą jose):
2.1. Saugomų teritorijų tolesnė plėtra programuojama neįvertinus realių poreikių bei valstybės
finansinių galimybių (vienintelėje vietoje tekste paminint, kad (citata)1: „<...> Numatoma
formuoti gamtinio karkaso, gamtiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų (saugomų ir saugotinų)
teritorijų sistema realizuojama per valstybinį rėmimą <...>”. Reikėtų bent apytiksliai įvardinti,
kiek tai kainuoja šiuo metu ir kiek tai kainuos papildomai, jei bus įgyvendinami LRBP
koncepcijoje siūlomi sprendiniai.“
Išsakytai pastabai nepritarta. Visų pirma saugomų teritorijų plėtra nesiejama su gamtinio
karkaso vystymu. Antra, laikomasis nuostatos, jog saugomos teritorijos turi būti steigiamos ne
vertinant realius poreikius, o užtikrinant gamtinės aplinkos tvarumo išsaugojimą ir visuomenės
viešo intereso išsaugojimą. Taip pat, kaip taisyklė dažniausiai su šiuo interesu būna susijusios
didžiausią ekologinį potencialą turinčios LR teritorijos, kurių naudojimas aplinkosaugos kontekste
yra vertingesnis nei jų ekologinės vertės paaukojimas trumpalaikiams siauriems atskirų grupių ar
individų ūkiniams interesams.
Taip pat, LRBP koncepcijos tikslas nėra įvertinti sprendinių kaštus, o numatyti strategines
gaires, pagrįstas nacionaline ambicija. Sprendinių įgyvendinimo kaštai turėtų būti vertinami kito
lygmens planavimo dokumentais.
„2.2. Nepagrįstas reikalingumas pasiūlymų įvesti naujas saugomų teritorijų kategorijas:
1) rekreacinius regioninius parkus2 ir 2) istorinius regioninius parkus3 bei inicijuoti valstybinių ir
savivaldybės draustinių sistemos papildymą. LRBP Koncepcijos rengėjai kažkodėl neįžvelgia jokių
prieštaravimų dėl šiuo metu Lietuvoje esamos (ir dar papildomai toliau plečiamos) savitos
nacionalinės saugomų teritorijų sistemos (skirtos daugiau kraštovaizdžiui, o ne gamtinėms
vertybėms saugoti), neįvertina, kiek jau kelis dešimtmečius egzistuojanti plataus masto saugomų
teritorijų sistema prisidėjo prie deklaruojamų tikslų pasiekimo.“
III ETAPAS. Lietuva 2050: Erdvinė funkcinė koncepcija (I ir II alternatyvos)/ Lietuvos Respublikos teritorijos
bendrasis planas. Koncepcijos rengimo stadija , 29 psl. [žiūrėta 2019-06-25
https://drive.google.com/file/d/1bVNjx5tZJx4A7l4fyLSW3tpsmkBpfMgc/view ]
2 I ir II etapas. Vertybės, ambicijos, vizijos. Vystymo kryptys ir prioritetai/ Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis
planas. Koncepcijos rengimo stadija, 1.4.2.punktas 86 psl. [žiūrėta 2019-06-25
https://drive.google.com/file/d/1VHreVuIh5-KtdPk1MAF0DW1yr6AvPEqB/view]
3 III ETAPAS. Lietuva 2050: Erdvinė funkcinė koncepcija (I ir II alternatyvos)/ Lietuvos Respublikos teritorijos
bendrasis planas. Koncepcijos rengimo stadija 28 psl. [žiūrėta 2019-06-25
https://drive.google.com/file/d/1bVNjx5tZJx4A7l4fyLSW3tpsmkBpfMgc/view]
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Išsakytai pastabai nepritarta, nes Saugomų teritorijų sistemos LR teritorijoje tolimesnių
vystymo gairių pagrindimas buvo pateiktas LR BP esamos būklės ataskaitoje ir jis neprieštarauja
bei nemenkina esamo saugomų teritorijų tinklo savitumo. Vienas iš esminių mūsų Šalies Saugomų
teritorijų sistemos bruožų, jog ji yra kompleksinė – apimanti ne tik negyvosios, bet ir gyvosios
aplinkos komponentų apsaugą. Taip pat parėžiame, kad Saugomų teritorijų sistemos vystymas
remiasi dabar galiojančiais šios srities LR teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Manome, kad
istorinių regioninių parkų tinklo vystymas prisidėtų prie Lietuvos visuomenės nacionalinio
sąmoningumo ugdymo, o rekreacinių regioninių parkų steigimas sukurtų prielaidas įgalinti
saugomas teritorijas būti atviresnes visuomenei bei įveiklinti jų vertybes neprieštaraujant
aplinkosauginėms parkų nuostatoms. Kadangi LR Saugomų teritorijų sistemoje daug dėmesio yra
skiriama gamtinės aplinkos apsaugai, manome, jog istorinių regioninių parko tinklo vystymas
prisidėtų prie kultūrinės aplinkos išsaugojimo reprezentatyvumo didinimo.
„2.3. Ir toliau primygtinai remiamasi netikslia statistika apie Lietuvos saugomų teritorijų
užimamą plotą, ignoruojant faktą, kad Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos
ministerijos kuruojamo Valstybės saugomų teritorijų kadastro pateikiamoje statistikoje
atspindėtos ne visos LR Saugomų teritorijų įstatymu apibrėžtos teritorijos, o tiktai jų dalis (kuri
daugiau ar mažiau atitinkanti Pasaulinės gamtos apsaugos organizacijos IUCN visuotinai
pripažintus 6 kriterijus saugomoms teritorijoms). Tad statistika, kuria remiamasi, neva saugomų
teritorijų tinklas ir su jomis susiję veiklos apribojimai dabar teužima 17,64% šalies ploto, o
planuojama 2,71 % plėtra ir kad tai sudarytų 20,35 % nuo šalies teritorijos ploto, prasilenkia su
objektyvia realybe1. Juk, pavyzdžiui, vien tiktai LR saugomų teritorijų įstatyme apibrėžto
gamtinio karkaso (GK) teritorijų ploto dalis projektuojama ne mažiau kaip 65% šalies teritorijos
[jose numatant dar didinti gamtinio karkasui priklausančių teritorijų natūralumą, t.y. dar labiau
apriboti žmogaus veiklą]. Tačiau paraleliai ir papildomai dar programuojama lyg ir atskiros
nacionalinės saugomos teritorijos, vadinamojo ekologinio tinklo teritorijos ir europinio lygmens
NATURA 2000.“
Išsakytai pastabai nepritarta, kadangi LRBP koncepcijos sprendiniuose remiamasi LR
saugomų teritorijų kadastro duomenimis (2019 01), taip pat norime atkreipti dėmesį, jog LRBP
koncepcijoje saugomų teritorijų sistema suprantama, kaip institucinė sistema, vienijanti
institucinio pavaldumo pagrindu sukurtas, aplinkosauginį statusą turinčias, teritorijas. Tuo tarpu
gamtinis karkasas priklauso ne institucinei aplinkosaugai ir jis yra pagrįstas tik juridiniais
reglamentais, kurių įgyvendinimas remiasi teritorijų planavimo dokumentais ir aplinkos apsaugos
įstatymu bei lydinčiais teisės aktais. Todėl viso gamtinio karkaso ploto tapatinimas su LR
teritorijos saugomų teritorijų plotu, yra neteisingas.
„2.4. Visose saugomose teritorijose, nepriklausomai nuo jų statuso, LRBP koncepcijos projekte ir
toliau numatoma neproporcingai riboti galimybę žmonėms kurtis naujai nuosavoje žemėje,
užmirštant kad būtent kaimiškose vietovėse gyvenantys ir savo valdas tinkamai prižiūrintys
žmonės užtikrina sąlygas bioįvairovei bei patraukliam kraštovaizdžiui išsaugoti. Tuo tarpu
dokumentuose projektuojamas tik esamo užstatymo palaikymas (naują užstatymą numatant plėtoti
tiek, kiek reikalinga santykinai natūralių teritorijų tvarkymui, pažinimui, pritaikymui rekreacijai ir
turizmui)2 Tai užkirs žemės/miško savininkams kurtis savo valdose (netgi rekreaciniais tikslais!) ir
yra galimai orientuojamasi daugiau į įvairius europinius projektus įgyvendinančių saugomų
teritorijų direkcijų bei nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų tikslus. Tačiau pastarųjų
poros dešimtmečių patirtis rodo, kad tokios projektinės investicijos yra netvarios. Tokias dideles
I ir II etapas. Vertybės, ambicijos, vizijos. Vystymo kryptys ir prioritetai/ Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis
planas. Koncepcijos rengimo stadija, 39-40 psl. [žiūrėta 2019-06-25 https://drive.google.com/file/d/1VHreVuIh5KtdPk1MAF0DW1yr6AvPEqB/view]
2 Ten pat 72 psl.
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Valstybės biudžeto ir ES paramos lėšas investuojant jau senai turėjo būti apčiuopiamai
panaudojamos (citata, 91 psl.) “galimybės tarptautiniame kontekste pasireikšti kaip poilsinės ir
galimai gydomosios rekreacijos paslaugas teikiančiai valstybei”.
Tačiau norint plėtoti
apčiuopiamą ekonominę naudą šaliai teikiantį ekologinio turizmo verslą, atvykstantiems turistams
reikalinga išplėtota susisiekimo, apgyvendinimo, maitinimo, laisvalaikio praleidimo
infrastruktūra, o ne vien tik mažai lankomi lankytojų centrai, informaciniai stendai ar mediniai
takai pažintinėse trasose, po kelių metų jau reikalaujantys kapitalinio remonto. Privačiam verslui
kurtis tokiose vietose galimybės iki šiol bereikalingai suvaržomos, o valstybinėms
aplinkosauginėms institucijoms sunkiai sekasi (o ir ar reikia?) teikti reikiamos apimties
kokybiškas paslaugas turistams. Tad išties kelia pagrįstą susirūpinimą, kuomet neįvertinus realios
paklausos, didžiulėse teritorijose dėl tik teorinių prielaidų apie poilsinę ir gydomąją rekreaciją,
projektuojama atsisakyti netgi tvaraus atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimo (pavyzdžiui,
miškininkaujant) ir net neįvertinta dėl to nesukurtos vertės ir negautų pajamų apimtys (neatlikta
jokia kaštų-naudos analizė). O įvertinti siūlomų sprendimų alternatyvius kaštus yra būtina.
Taipogi, atkreiptinas dėmesys, kad nebūtinai anksčiau statyti statiniai yra nūdienos ir ateities
reikmes bei situaciją geriausiai atitinkančiose vietose. Juk tam ir rengiami teritorijų planavimo
dokumentai, kad parinkti pačius optimaliausius sprendinius, todėl šia prasme nederėtų be rimtų
argumentų suvaržyti žemės/miško savininkams jų galimybių.“
Išsakytai pastabai nepritarta, LR BP koncepcijoje numatomi „neproporcingi ribojimai kurtis
žmonėms nuosavoje žemėje“ tik atkartoja jau esamus ir galiojančiais teisės aktais paremtus
ribojimus. Jie grindžiami visuomeninio intereso išsaugojimu, ekologiniu požiūriu jautriose
teritorijose, papildomai užakcentuojant ir išryškinant konkrečias priemones.
„3) Didelių abejonių kelia ir pagrįstumas deklaruojamo siekio padidinti LR teritorijos bendrą
miškingumą iki 38 - 42%. Jau šiuo metu Lietuvos miškingumo didinimo programoje užsibrėžtas 35
% miškingumas yra neįgyvendinamas, tad 2012 m. patvirtintoje Nacionalinėje miškų ūkio
sektoriaus plėtros 2012 - 2020 m. programoje keliami tikslai netgi mažesni. Miško plotų didinimas
didžiąja dalimi galimas tik privačių žemių sąskaita, kuriose šiuo metu ūkininkaujama. Kaip tokių
ženklių plotų užsodinimas mišku derėtų su deklaruojamu siekiu padidinti kaimo gyvenviečių
socialinį - ekonominį gyvybingumą arba urbanizuotų teritorijų kraštovaizdžio palaikymu,
puoselėjimu ir eksponavimu?“
Išsakytai pastabai nepritarta, užsibrėžto 35% miškingumo įgyvendinimas buvo ir iki šiol yra
pernelyg pasyvus, teritoriškai mažai pagrįstas ir nediferencijuotas, finansiškai neefektyviai
skatinamas, ir netgi kai kuriais atvejais pasitelkiant teisines – finansines priemones orientuojamas
priešinga linkme (žemės ūkio naudmenų atstatymas mažo našumo apleistose ir medynais
apaugusiose žemėse). LRBP koncepcijoje numatyto bendro miškingumo įgyvendinimo sėkmė
priklausys nuo skatinimo ir paramos priemonių efektyvumo, o tokio bendro miškų ploto būtinybę
diktuoja intensyviai agrariškai įsavintų teritorijų ekologinė būklė.
„4) Nesuprantama, kodėl LRBP Erdvinės ir funkcinės koncepcijos sprendiniuose1 ekstensyvus
miškų ūkis numatomas ten, kur gausiausia miškų, o intensyvus - kur miškų maža. Be to,
miškininkavimo perspektyvos programuojamos išimtinai remiantis aplinkosaugine perspektyva,
pamirštant darniam miškų ūkiui plėtoti būtinas socialinę bei ekonominę dedamąsias (citata): <...>
Miškų masyvų ribose medynų vidinė struktūra turėtų būti formuojama remiantis poliarizacijos
principu, kur centrinę masyvo dalį sudaro savaiminio vystymosi neeksploatuojami medynai
(bioekologiniu požiūriu svarbūs branduoliai), o periferijos link lokalizuojami didesnio ir didelio
III ETAPAS. Lietuva 2050: Erdvinė funkcinė koncepcija (I ir II alternatyvos)/ Lietuvos Respublikos teritorijos
bendrasis planas. Koncepcijos rengimo stadija , 14. pav. Bioprodukcinių (žemės ir miškų ūkio) bei žemės gelmių
išteklių vystymo schema ir 32 psl. [žiūrėta 2019-06-25
https://drive.google.com/file/d/1bVNjx5tZJx4A7l4fyLSW3tpsmkBpfMgc/view ]
1
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naudojimo intensyvumo kultūrinės kilmės ūkiniai medynai. Ypač svarbu užtikrinti vienodo medynų
plotų santykio pagal brandumo grupes formavimo prielaidas miškų masyvo ir (arba) atskiro miško
ribose, bei taikomų kirtimo būdų humanizavimą, palaipsniui pereinant iš plynų kirtimų į atvejinius
ir atrankinius.<...>“
Išsakytai pastabai nepritarta, nes miškininkystės perspektyvos programuojamos išimtinai
remiantis aplinkosaugine perspektyva. Priešingai koncepcijoje formuojamo miškų vystymo
kryptys formuojamos remiantis giliai ekonomine perspektyva įvertinant miškų ekosistemų
teikiamas ekosistemines (oro kokybės, paviršinio ir gruntinio vandens apsaugos, biologinės
įvairovės palaikymo, rekreacijos ir kitas) paslaugas, kurios įkainojamos dešimtimis kartų daugiau
nei pagrindinio miško naudojimo produktas – mediena. LRBP koncepcijoje miškų ir kitų
bioprodukcinio ūkio sričių vystymo pobūdis parenkamas atsižvelgiant į gamtinės aplinkos
jautrumą technogeniniam poveikiui. Ant smėlingo pagrindo, arba kalvotose teritorijose augantys
medynai negali būti intensyviai eksploatuojami be žalos gamtinei aplinkai, tuo tarpu molingose
lygumose gamtinės aplinkos atsparumas didesnis. Siekiant užtikrinti miškų naudojimo
kompleksiškumą, LR BP koncepcijoje yra akcentuojamas miškų naudojimo teritorinio
diferencijavimo principas t.y., kad naudojimo intensyvumas ir pobūdis turėtų būti derinamas su
konkrečios teritorijos dalies ekologiniu potencialu.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 2 d., šis atsakymas per 10 darbo dienų
gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aplinkos ministerijos kancleris

A. Rokickienė, 8 706 63610, el. p. asta.rokickiene@am.lt
R. Skorupskas, 8 620 10189, el. p. ricardas.skorupskas@gf.vu.lt
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