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DĖL PASIŪLYMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO
KONKRETIZUOTIEMS SPRENDINIAMS
Įgyvendindami Teritorijų planavimo įstatymo (toliau – TPĮ) 37 str. 2 d. teritorijų planavimo
organizatoriui deleguotas funkcijas, išnagrinėjome 2020 m. rugsėjo 25 d. el. paštu (toliau – raštas)
pateiktus pasiūlymus, išsakytą nuomonę ir pastabas dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo
plano (toliau – LRBP) ir teikiame atsakymus.
Atkreipiame dėmesį, kad pagal TPĮ 5 str. 2 d. 1 p. LRBP – kompleksinis teritorijų planavimo
dokumentas.
TPĮ 10 str. ir 24 str. nustatyta, kad kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai (taip pat ir
LRBP) rengiami vadovaujantis šiuo įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais – Kompleksinio
teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Aplinkos
ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8. Kiti teisės aktai kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo proceso reikalavimų nenustato.
Papildomai informuojame, kad teritorijų planavimo proceso ir procedūrų atitikties teritorijų
planavimą reglamentuojantiems teisės aktams tikrinimą atliks Valstybinė teritorijų planavimo ir
statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), kai nustatyta tvarka parengtas ir
suderintas LRBP bus pateiktas valstybinei teritorijų planavimo priežiūrai atlikti.
Vadovaujantis TPĮ 26 str. 10 d., teritorijų planavimo proceso dalyviai yra šie: planavimo
organizatorius, planavimo iniciatorius, teritorijų planavimo vadovas, planavimo sąlygas
išduodančios ir teritorijų planavimo dokumentą derinančios institucijos, tikrinančios, tvirtinančios
institucijos ir visuomenė. Suinteresuotos visuomenės sąvoka apibrėžta TPĮ 2 str. 20 d.1
TPĮ 8 str. 2 d. nustatyta, kad visuomenės (viešasis) interesas planuojant teritorijas
įgyvendinamas per reglamentuotą viešą teritorijų planavimo procesą, kurį užtikrina planavimo
organizatorius. Suinteresuotos visuomenės atstovai, vadovaudamiesi TPĮ 31 str. 3 d. ir 37 str., gali
aktyviai dalyvauti teritorijų planavimo viešinimo procedūrose, teikti pasiūlymus planavimo
organizatoriui visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo
pabaigos. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs pasiūlymus, privalo juos priimti ar motyvuotai
atmesti ir apie tai raštu informuoti juos pateikusius asmenis. Planavimo organizatoriaus atsakymas
per 10 darbo dienų gali būti apskųstas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai
institucijai – Inspekcija. Kitų teisių dalyvauti ar kitaip įtakoti teritorijų planavimo procesą, TPĮ ir
kitais teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktais suinteresuotos visuomenės atstovams
nėra suteikta.
LRBP sprendinius parengė atestuotų specialistų komanda, konsultuojama užsienio ir Lietuvos
nepriklausomų ekspertų, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. birželio 4 d.
1

20. Suinteresuota visuomenė – visuomenė, kurios teisėtiems interesams daro arba gali daryti poveikį rengiamo teritorijų
planavimo dokumento sprendiniai ar kuri yra suinteresuota, kad šie sprendiniai būtų įgyvendinti. Pagal šią apibrėžtį asociacijos ir kiti
viešieji juridiniai asmenys (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų
nustatyta tvarka ir skatina darnų teritorijų vystymą ir aplinkos apsaugą, visais atvejais laikomi suinteresuotais asmenimis.“
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nutarimu (teisės aktu) Nr. XIII-3021 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės
teritorijos erdvinio vystymo krypčių ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų patvirtinimo“
patvirtintu Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo
krypčių ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų dokumentu (toliau – LRBP koncepcija), visų
Lietuvos ministerijų ir kt. institucijų išduotomis planavimo sąlygomis.
Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos aukščiausiasis teismas (toliau – LAT) vienoje iš bylų
pažymėjo, kad ieškovė, teikdama pastabas dėl plano, nenurodė jokių konkrečių pasiūlymų, kaip
turėtų spręsti problemas, tik kategoriškai nesutiko su planuojama vykdyti ūkine veikla. Tokie
pasiūlymai vertintini kritiškai, nes vien tik nenoras, kad būtų vykdoma ūkinė veikla, nėra
pakankamas argumentas ginčyti patvirtintą detalųjį planą1 (kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentą).
Toliau atsakymą apie pasiūlymų priėmimą ir atmetimą bei pastabų įvertinimą teikiame pagal
rašto dėstymo numeraciją:
1.-2. Pasiūlymai „Būtina aiškiai susieti Nacionalinio Pažangos Plano (NPP) tikslus ir
uždavinius su LRBP konkretizuotais sprendiniais, prie kiekvieno jų konkrečiai nurodant – kurį NPP
tikslą ir uždavinį sprendžia. To pateikiamame viešam svarstymui projekte nėra. Prie konkretizuotų
sprendinių projektinių dokumentų būtina pateikti pilną sąrašą Rodiklių sprendinių įgyvendinimo
rezultatams vertinti. To pateikiamame viešam svarstymui projekte nėra“ atmesti dėl šių motyvų:
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Strateginio valdymo įstatymu, įsigaliosiančiu nuo
2021 m. sausio 1 d., LRBP taip pat yra ir vienas iš valstybės strateginio lygmens planavimo
dokumentų, kuriame, vadovaujantis TPĮ 11 str. įtvirtintais uždaviniais, nustatomi valstybės lygmens
sprendiniai – valstybės teritorijos vystymo gairės, struktūra, naudojimo privalomosios nuostatos ir
kiti valstybės raidos strategijos principai. Vadovaujantis TPĮ 12 str. 2 d.2 ir Taisyklėmis,
konkretesnės teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos valstybės ir savivaldybių institucijoms,
atitinkančios ir detalizuojančios valstybės teritorijos bendrąjį planą, nustatomos žemesnio lygmens
– valstybės teritorijos dalies – bendruosiuose planuose.
Teritorijų planavimo dokumentų tarpusavio sąveikos organizacinė struktūra ir jų taikymas
reglamentuoti TPĮ 4 str. 3-4 d.3 ir 50 str. 2020 m. birželio 25 d. Seimas nutarimu Nr. XIII-3096
patvirtino Strateginio valdymo įstatymą (įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.), kurio tikslas – sukurti
1

LAT Civilinių bylų skyriaus 2015-10-02 nutartis civilinėje byloje A. A.K. v. UAB „Norvūksa“, S. N., A. Ū., Šiaulių r. savivaldybės
administracija ir LR aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, Nr. e3K-3-501-701/2015, kat 2.12.21
3.3.1.20; 3. 2. 4. 11 (S).
2 „2. Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, valstybės teritorijos dalies bendruosiuose
planuose valstybės ir savivaldybių institucijoms nustatomos teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos, atitinkančios ir
detalizuojančios valstybės teritorijos bendrąjį planą:
1) valstybės teritorijos dalies naudojimo funkcinis zonavimas;
2) valstybės teritorijos dalies gyvenamųjų vietovių sistema – regioninių urbanistinių centrų sistema ir jų funkciniai ryšiai, regioninių
urbanistinių centrų plėtojimo perspektyva;
3) regioninės reikšmės gamtinio karkaso dalys, Europos ekologinis tinklas „Natura 2000“;
4) valstybinių parkų, valstybinių rezervatų ir valstybinių draustinių sistema, valstybės saugomų ir nacionalinio reikšmingumo
lygmens bei regioninio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo vietovių ir kompleksinio kultūros paveldo objektų ir jų apsaugos
zonų teritorijų sistema;
5) valstybinės reikšmės krašto kelių ir kitos detalizuotos valstybinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros, detalizuotas valstybinės
svarbos energetikos objektų vystymas;
6) valstybei svarbių projektų objektų išdėstymas.“
3 „3. Teritorijų planavimo dokumentų taikymo ir jų tarpusavio sąveikos organizacinė struktūra veikia vadovaujantis šiuo įstatymu ir
kitais teisės aktais. Kiekvienas žemesnio teritorijų planavimo lygmuo privalo vadovautis aukštesnio teritorijų planavimo lygmens
patvirtintais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, juos detalizuojant. To paties lygmens teritorijų planavimo dokumentų
sprendiniai turi būti tarpusavyje suderinti, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus.
4. Valstybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų, valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo
dokumentų, Vyriausybės patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, žemės gelmių naudojimo planų sprendiniai turi
aukštesnę teisinę galią už savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų
sprendinius ir privalomai taikomi savivaldybėms rengiant, keičiant ar koreguojant savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens
teritorijų planavimo dokumentus. Valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai privalomi valstybės
lygmens ir žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams. Taikant valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų
sprendinius, valstybės lygmens ir žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja
valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.“
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ir plėtoti į rezultatus orientuotą strateginio valdymo sistemą, integruojant strateginio planavimo,
regionų plėtros ir teritorijų planavimo procesus, siekiant užtikrinti ilgalaikę ir darnią valstybės
pažangą ir veiksmingą valdžios sektoriaus finansų planavimą ir panaudojimą. Šis įstatymas nustato
strateginio valdymo sistemos principus, apibrėžia planavimo dokumentų lygmenis, tipus, jų
tarpusavio sąsajas ir įtaką pažangos lėšų ir tęstinės veiklos lėšų planavimui, nustato strateginio
valdymo sistemos dalyvius, jų teises ir pareigas, įtvirtina strateginio valdymo sistemos valdysenos
nuostatas.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teritorijų planavimo ir strateginių planavimo dokumentų
tarpusavio sąveikos organizacinė struktūra ir jų taikymas reglamentuoti Strateginio valdymo
įstatyme (įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d.), todėl nėra pagrindo teisės aktų nuostatų kartoti LRBP
sprendiniuose.
Pažymime, kad vadovaujantis TPĮ 13 str. 2 d., LRBP sprendinių įgyvendinimui bus rengiama
LRBP sprendinių įgyvendinimo programa, kurioje bus numatomos konkretesnės priemonės (taip
pat formuojami rezultato ir poveikio rodikliai) ir jų įgyvendinimo terminai. Rengiama LRBP
sprendinių įgyvendinimo programa, derinama su ilgos, vidutinės ar trumpalaikės trukmės
atitinkamais strateginio planavimo dokumentais (bus susieti Nacionalinio pažangos plano ir LRBP
rodikliai), numatančiais investicinių projektų įgyvendinimo planuojamose teritorijose galimybes ir
sudarančiais sąlygas pritraukti privačias investicijas.
Atkreipiame dėmesį, kad LRBP sprendinių įgyvendinimo programa, vadovaujantis TPĮ ir
Taisyklių, nėra sudėtinė LRBP sprendinių dalis. Vadovaujantis Taisyklių 24 p., patvirtinus
Valstybės bendrąjį planą, parengiamas jo įgyvendinimo priemonių planas – įgyvendinimo
programa. Valstybės lygmens bendrojo plano įgyvendinimo programa rengiama, derinama,
viešinama ir tvirtinama TPĮ ir Taisyklėse nustatyta tvarka, todėl viešinant LRBP sprendinius kartu
nebus viešinama.
3. Pasiūlymai „Konkretizuoti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniai iki
2030 m. privalo būti formuojami prieš tai atlikus jų realizavimui ir kompensacijoms už privačios
nuosavybės apribojimus reikalingų lėšų poreikio analizę ir vertinimą, numačius konkrečius
finansavimo šaltinius. To pateikiamame viešam svarstymui projekte nėra. Seime svarstant LRBP
koncepciją 2050 rengėjai ne kartą tvirtino, kad detalus ekonominis ir socialinis poveikis, būtinos
sprendinių įgyvendinimui lėšos (ir jų šaltiniai) bus įvertintos ir numatytos rengiant konkretizuotus
LRBP sprendinius iki 2030 m. Tačiau viešam svarstymui pateiktuose dokumentuose tokios
analizės, paskaičiavimų ir vertinimų nėra pateikiama. Seimas, tvirtindamas LRBP koncepciją 2050,
yra aiškiai konstatavęs (I skirsnis, 17 punktas), kad <...> Privačios nuosavybės teisės užtikrinamos
už nustatomus apribojimus kompensuojant įstatymų nustatyta tvarka.<...>“ atmesti dėl šių motyvų:
Nepritariant išsakytai pozicijai, kad „LRBP koncepcijos rengėjai nekartą tvirtino, kad detalus
ekonominis ir socialinis poveikis, būtinos sprendinių įgyvendinimui lėšos (ir jų šaltiniai) bus
įvertintos ir numatytos rengiant konkretizuotus LRBP sprendinius iki 2030 m.“ paaiškiname, kad
LRBP koncepcijos rengėjai, visuomet akcentavo, kad „LRBP koncepcijos stadijoje formuojama tik
teritorijos erdvinio vystymo kryptis (brėžinių M 1:400000), o ne konkretūs teritorijų plotai su
tiksliomis ribomis. Sprendinių įgyvendinimo kaštai bus vertinami kito lygmens planavimo
dokumentais. Rengiant šiuos dokumentus, atliekama papildoma analizė, nustatomos konkrečios
teritorijos (jų plotas ir ribos) ir į jas patenkantys žemės sklypai, už nustatomus apribojimus
kompensuojama vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu ir Saugomų teritorijų
įstatymo nustatyta tvarka parengus biologinės įvairovės privačiuose miškuose apsaugos ilgalaikę
(iki 2040 m.) įgyvendinimo programą, numatančią sutarčių dėl didžiausią gamtinę vertę turinčių
miškų nuolatinės apsaugos arba pardavimo valstybei sudarymą“ (ištrauka iš Seimo Aplinkos
apsaugos komiteto išvados „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo
plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo krypčių ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų
patvirtinimo“ projekto“ Nr. XIIIP-4277, 2020-05-22 Nr. 107-p-25).
Atkreipiame dėmesį, kad LRBP konkretizuoti sprendiniai yra dalis rengiamo LRBP, o ne
atskiras žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentas. Atsižvelgiant į tai, teikiame
paaiškinimą dėl TPĮ įtvirtintos valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentams privalomos
rengimo procedūros ir informaciją apie šių procedūrų įgyvendinimą rengiant LRBP – valstybės
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lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą.
TPĮ 25 str. įtvirtinta, kad kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesą,
sudaro: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai. Skirtingiems LRBP rengimo etapams
taikomos skirtingos rengimo procedūros, t. y.:
- Parengiamuoju etapu planavimo organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus numato
planuojamą teritoriją, parengia ir patvirtina planavimo darbų programą, ją paviešina ir kreipiasi į
Taisyklėse nurodytas institucijas, kad šios pateiktų planavimo sąlygas;
- Rengimo etapą sudaro šios stadijos: 1) esamos būklės įvertinimas <...> atliekamas teritorijos
gamtinės, demografinės, <...> krašto apsaugos reikmių vertinimas, teritorijos vystymo tendencijų,
probleminių situacijų ar (ir) arealų nustatymas, teisės aktų vertinimas. Pateikiamos galimo teritorijų
vystymo prognozės, atsižvelgiant į nustatytas teritorijų vystymo tendencijas; 2) bendrųjų sprendinių
formavimas – nustatomos svarbiausios teritorijos vystymo kryptys – parengiama koncepcija.
Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas; 3) sprendinių
konkretizavimas – parengiami teritorijų planavimo dokumentų konkretūs sprendiniai, kuriuose
nustatomos privalomosios nuostatos, privalomieji reikalavimai ar teritorijos naudojimo reglamentai
(vadovaujantis Taisyklių 22.3 p. detalizuojant koncepciją, nustatomi specialieji raidos uždaviniai ir
parengiami konkretūs tematiniai sprendiniai).
- Baigiamąjį etapą sudaro šios stadijos: 1) kompleksinio teritorijų planavimo dokumento
sprendinių viešinimas; 2) kompleksinio teritorijų planavimo dokumento derinimas <...> tvirtinimas
ir registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.
Pažymėtina, kad rengiant LRBP buvo įvykdytos visos TPĮ 25 str. ir Taisyklėse nurodytos
rengimo proceso procedūros, išskyrus dalį baigiamojo etapo, nes jis vykdomas šiuo metu.
Paaiškiname, kad TPĮ ir Taisyklėse nedetalizuojama dokumento struktūra ar sudėtis, nepateiktas
privalomas brėžinių sąrašas ar privaloma atitinkamo valstybės lygmens sprendinio ar
privalomosios nuostatos sandara. Todėl, siekiant nustatyti aiškią dokumento apimtį ir struktūrą,
buvo rengiama LRBP metodika – ne sudėtinė LRBP sprendinių dalis, kuri yra papildomas
planavimo proceso dokumentas, skirtas LRBP sprendiniams rengti – dokumento struktūrai ir
apimčiai nustatyti. Aplinkos ministerija (planavimo organizatorius), siekdama užtikrinti įtraukų
teritorijų planavimo procesą ir sudaryti sąlygas suinteresuotai visuomenei jame aktyviai dalyvauti,
2020-04-30 suorganizavo nuotolinį forumą parengtos LRBP metodikos pristatymui ir
konsultavimuisi, kuriame su kompetentingomis suinteresuotomis organizacijomis, suinteresuota
visuomene, institucijomis, bendruomenėmis, savivaldybėmis, asociacijomis ir kt. tarėsi ir kvietė
teikti pasiūlymus dėl rengiamo LRBP dokumento sudėties, detalumo, struktūros ir įgyvendinimo
priemonių.
Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1003 sudaryta Lietuvos Respublikos
teritorijos bendrojo plano rengimo koordinavimo komisija (toliau – koordinavimo komisija), kuri
teikia Aplinkos ministerijai pasiūlymus dėl parengtų Valstybės bendrojo plano sprendinių –
valstybės teritorijos erdvinio vystymo krypčių, teritorijų naudojimo funkcinių prioritetų,
konkretizuotų (tematinių) sprendinių. Taip pat, vadovaujantis Taisyklių 44 p., rengiant valstybės
dalies teritorijų planavimo dokumentus, iš valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų
sudaroma Lietuvos Respublikos valstybės teritorijos bendrojo plano informacinė, konsultacinė
darbo grupė (toliau – darbo grupė), kuri pagal kompetenciją vertina rengiamus LRBP dokumentus
ir konsultuoja planavimo organizatorių. Prieš pradedant rengti LRBP konkretizuotus sprendinius
LRBP metodika buvo apsvarstyta ir suderinta koordinavimo komisijoje ir darbo grupėje.
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Strateginio valdymo įstatymu, įsigaliosiančiu nuo
2021 m. sausio 1 d., LRBP taip pat yra ir vienas iš valstybės strateginio lygmens planavimo
dokumentų, kuriame, vadovaujantis TPĮ 11 str. įtvirtintais uždaviniais, nustatomi valstybės lygmens
sprendiniai – valstybės teritorijos vystymo gairės, struktūra, naudojimo privalomosios nuostatos ir
kiti valstybės raidos strategijos principai. Vadovaujantis TPĮ 12 str. 2 d.1 ir Taisyklėmis,
1 „2. Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, valstybės teritorijos dalies bendruosiuose

planuose valstybės ir savivaldybių institucijoms nustatomos teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos, atitinkančios ir
detalizuojančios valstybės teritorijos bendrąjį planą:
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konkretesnės teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos valstybės ir savivaldybių institucijoms,
atitinkančios ir detalizuojančios valstybės teritorijos bendrąjį planą, nustatomos žemesnio lygmens
– valstybės teritorijos dalies – bendruosiuose planuose.
4. Pasiūlymas „Konkretizuotuose sprendiniuose nėra pateikiama, kaip bus realizuojamas
Seimo patvirtintoje LRBP koncepcijoje numatytas svarbus įpareigojimas (I skirsnis, 211 punktas)
optimizuoti esamą saugomų teritorijų sistemą, kas gali vesti prie vienpusių, nepamatuotų ir
nesubalansuotų sprendimų. Saugomų teritorijų optimizavimui skirtų sprendinių pateikiamame
viešam svarstymui projekte nėra“ priimtas į jį atsižvelgta.
LRBP tekstiniai sprendiniai patikslinti ir nauja sprendinių redakcija išdėstomi LRBP II sk. 6
skirsnyje „Gamtinio kraštovaizdžio, biologinės įvairovės apsauga, gamtinis karkasas“.
5. Pasiūlymas „Siūlome tikslinti 18 psl. p. 439.4. tvarkyti ir prižiūrėti urbanizuotose
teritorijose esančias natūralios ir santykinai natūralias erdves (natūralios kilmės medynai, pievos,
vandens telkiniais, jų slėniai, pelkaitės) taip, kad procesai, vykstantys jų viduje, atitiktų ar atkartotų
natūralius – savaime vykstančius gamtinius procesus“ priimtas, į jį atsižvelgta – korektūros klaida
ištaisyta.
6. Pasiūlymai „Siūlome tikslinti 23 psl. p. 477 Intensyvus miškų ūkis (skiltis „Skatinamos
priemonės“):
- 1 sakinį taip: „Ugdomi aukštos kokybės žaliavinę medieną tiekiančiostys medynai
tvariose miško ekosistemose miškų ūkinės paskirties (IV gr.) miškuose.“
- 3 sakinį tikslinti taip: „Skatinamos visos tausojančios ir artimos gamtai draugiškos
miškininkavimo priemonės, prisidedančios prie tausaus tvaraus miškų ūkio vystymo ir naudojimo“
priimti ir į juos atsižvelgta iš dalies.
LRBP nuostata (sakinys) dėl žaliavinės medienos patikslinta atsižvelgiant į pastabą ir naujai
išdėstyta LRBP 486 p. 4 lentelėje „Bioprodukcinio ūkio veiklos ir skatinamos priemonės“:
„Ugdomos aukštos kokybės žaliavinę medieną teikiančios miško ekosistemos medienos tiekimui
skirtuose miškuose“.
Pasiūlymas žodžius „tausus miškų ūkis“ keisti į tvarus atmestas dėl šių motyvų:
LRBP sprendiniuose naudojamos įstatyminės sąvokos ir papildomos sąvokos iš Seimo 2020
m. birželio 4 d. nutarimu patvirtintos LRBP koncepcijos. Miškų ūkio skirstymas į „tausojantį“ ir
„intensyvų“ numatytas LRBP koncepcijoje, kaip ir minėtų sąvokų išaiškinimas.
Atsižvelgiant į tai, kas iš dėstyta ir tai, kad LRBP sprendiniai rengiami detalizuojant LRBP
koncepciją, sąvokos nekeičiamos.
7. Pasiūlymas „Siūlome tikslinti 23 psl. Tausojantis miškų ūkis (skiltis „Skatinamos
priemonės“): I sakinį taip: „Skatinama taikyti ir artimo gamtai draugiškas miškininkavimo
priemones, skatinti moksliškai pagrįstus, darnaus vystymosi principais paremtus pagrindinius
neplynuosius miško kirtimus, miško sanitarinei apsaugai naudoti mažiau cheminių medžiagų ir,
kiek leidžia galimybės, jas keisti biologinėmis ar mechaninėmis priemonėmis“ priimtas ir į jį
atsižvelgta – LRBP nuostata papildyta ir pakoreguota.
8. Pasiūlymai „Siūlome tikslinti 27p psl. p.509, 510, 511 ir 512 taip:
„509. Skatinti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą medžiagų perdirbime ir produktų
gyvavimo ciklo pratęsime, medienos ir kitų atsinaujinančių medžiagų panaudojimui statybai,
taip užtikrinant lengvesnį žiedinės ekonomikos principų pritaikymą žemės ir miškų ūkyje.
510. Atnaujinti ūkinę-komercinę veiklą visuose rezervuotuose nuosavybės teisėms atkurti ir
šiam tikslui nepanaudotuose valstybiniuose miškuose, juos pardavus aukcionuose arba priskyrus
1) valstybės teritorijos dalies naudojimo funkcinis zonavimas;
2) valstybės teritorijos dalies gyvenamųjų vietovių sistema – regioninių urbanistinių centrų sistema ir jų funkciniai ryšiai, regioninių
urbanistinių centrų plėtojimo perspektyva;
3) regioninės reikšmės gamtinio karkaso dalys, Europos ekologinis tinklas „Natura 2000“;
4) valstybinių parkų, valstybinių rezervatų ir valstybinių draustinių sistema, valstybės saugomų ir nacionalinio reikšmingumo
lygmens bei regioninio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo vietovių ir kompleksinio kultūros paveldo objektų ir jų apsaugos
zonų teritorijų sistema;
5) valstybinės reikšmės krašto kelių ir kitos detalizuotos valstybinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros, detalizuotas valstybinės
svarbos energetikos objektų vystymas;
6) valstybei svarbių projektų objektų išdėstymas.“
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valstybinės reikšmės miškams, arba priskyrus naudoti pagal tikslinę paskirtį Valstybinių miškų
urėdijai.
511. Siekiant padėti smulkių valdų (vidutiniškai 3,3 hektaro) ūkiams išlikti rinkoje bei
prisidėti prie tvarios miškų ūkio plėtros, skatinti finansinėmis ir kt. priemonėmis privačių miškų
ūkio ekonominį efektyvumą ir konkurencingumą, remti miško savininkų kooperaciją.
512. Gerinti miško kelių ir juos jungiančių vietinių kelių tinklo būklę bei plėtoti rekreacinę
infrastruktūrą miškuose “ priimti, į juos atsižvelgta.
LRBP tekstiniai sprendiniai patikslinti pagal siūlymus (žr. LRBP 502, 530, 528, 519 p.).
9. Pastaba „Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvoje geologinis CO2 dujų saugojimas žemės
gelmių ertmėse yra uždraustas įstatymiškai, tad abejotina, kam reikalingas sprendiniuose 29 psl. p.
529“ atmesta dėl šių motyvų:
Šiuo LRBP sprendiniu nenumatomas CO2 dujų saugojimas žemės gelmėse, o numatoma
galimybė atlikti tyrimus CO2 saugojimo srityje. Remiantis naujausiais duomenimis, Lietuva neturi
pakankamai informacijos dėl CO2 sugavimo ir saugojimo, kaip vienos iš priemonių mažinančių
klimato atšilimą, galimybių. Vadovaujantis Žemės gelmių įstatymu (redakcija nuo 2020-07-01),
anglies dioksido įleidimas ir saugojimas žemės gelmių ertmėse yra draudžiamas, tačiau
vadovaujantis 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB „Dėl
anglies dioksido geologinio saugojimo“, Anglies dioksido geologinio saugojimo įstatymu bei
atsižvelgiant į patvirtintą LRBP koncepciją, numatoma įvertinti galimybes šios veiklos vystymui.
Vertinimas, kuriame turi būti nurodytos galimos ir draudžiamos saugojimo vietos, neprieštarauja
Žemės gelmių įstatymo nuostatoms.
Pažymėtina, kad Europos komisijos direktyvoje 2009/31/EB „Dėl anglies dioksido geologinio
saugojimo įgyvendinimo“, 2019 m. spalio 31 d. pateiktoje ataskaitoje Lietuva nurodė, kad bus
tęsiami tyrimai: „Keliose valstybėse – Čekijoje, Danijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Maltoje,
Nyderlanduose, Norvegijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Švedijoje ir Vokietijoje –
gaunant nacionalinę paramą, naudojant ES lėšas ir naudojantis Norvegijos dotacijomis, vykdomi
moksliniai tyrimai, kuriais siekiama skatinti pažangą ir gilinti žinias CO2 saugojimo srityje.“
10. Pasiūlymas „tikslinti 30 psl. punktą 531.2 taip: „531.2. suteikti galimybes tvariam,
tolydžiam ir teritoriškai pagal naudojimo normas ir kirtimo būdus diferencijuotam miško ūkiui,
siekiant išlaikyti ir didinti miškų ekosistemų biologinę įvairovę bei ekologinį-kompensacinį
potencialą“ priimtas ir į jį atsižvelgta.
LRBP sprendinių nuostata patikslinta (žr. LRBP tekstinės dalies II sk. 8 skirsnį „Išteklių
apsauga ir naudojimas, bioprodukcinio ūkio vystymas“).
11. Pasiūlymai „Siūlome tikslinti 33-34 psl. punktus 541.4 ir 541.5 taip:
„541.4. Skatinti miško savininkus ir valdytojus savanoriškų sutarčių ar kitokiu pagrindu
prisiimti aplinkosaugos apribojimus ar vykdyti ūkinę veiklą, skirtą biologinės įvairovės elementams
palaikyti ir išsaugoti, remti natūralių ekosistemų ir gyvybingų populiacijų išsaugojimą.
Aplinkosaugos priemonių įgyvendinimui numatyti finansinį skatinimą pasitelkiant BŽŪP, Aplinkos
apsaugos strateginius planus ir Sanglaudos fondus bei valstybės biudžeto lėšas.
541.5. Didinti apsauginės paskirties miškų plotus. Optimizuoti esamą saugomų teritorijų
sistemą miškuose“ priimti ir į juos atsižvelgta.
LRBP sprendiniai redaguoti ir pateikti LRBP tekstinės dalies 526 p. Įvertinus kitų pasiūlymus
teikusių subjektų pastabas, 541.5 p. nuostatų atsisakyta.
12. Pasiūlymas „tikslinti 33 psl. punkto 541.1 papunktį 6) taip:
„6) stabdyti 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, masinių miškų kirtimų ir
intensyvios durpynų eksploatacijos“ priimtas ir į jį atsižvelgta.
LRBP sprendinių nuostata patikslinta – sakinio dalis „masinių miškų kirtimų“ išbraukta (žr.
LRBP tekstinės dalies II sk. 8 skirsnį „Išteklių apsauga ir naudojimas, bioprodukcinio ūkio
vystymas“).
13. Pasiūlymas „tikslinti 14 psl. 93 punkto pirmą sakinį taip: „93. Nustatyti, kad apie 60 30
proc. šalies teritorijos naudojama tausojančiai ir saugant ekosistemas, o apie 40 70 proc. –
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intensyviai naudojama vystant bioprodukcinį ūkį, plėtojant pramonę, susisiekimą ir kitas žmonių
gerovei būtinas sistemas. [...]“ atmestas dėl šių motyvų:
Informuojame, kad Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane, patvirtintame 2015 m.
spalio 2 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-703 (toliau – Kraštovaizdžio planas), siekiant
tenkinti būtinuosius minimalius reikalavimus šalies funkcinės ekologinės struktūros optimalumui
užtikrinti, nustatytas teritorijos tausojamas/saugojamas naudojimas bei ūkinis naudojimas santykiu
– 60 ir 40 proc. Kraštovaizdžio planas apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir yra galiojantis
valstybės lygmens specialusis planas. Įgyvendinant TPĮ 4 str. 3 d. nuostatą1 – užtikrinant
galiojančių valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų (Kraštovaizdžio plano) ir rengiamo
LRBP sprendinių suderinamumą, aukščiau nurodyta nuostata dėl teritorijos tausojamo/saugojamo
naudojimo bei ūkinio naudojimo (60 ir 40 proc. santykis) perkeliama į LRBP sprendinius.
Pažymėtina, kad minėtas LRBP sprendinys formuojamas kaip siekiamybė, atsižvelgiant į šiuo metu
esamą teritorijos naudojimą, t. y. siekiama, kad tokia ūkinio naudojimo ir ekologinio
kompensavimo teritorijų pusiausvyra išliktų ir ateityje.
14. Pasiūlymas „15 psl. arba išbraukti 98 punkto papunkčius 98.1-98.4, arba – papildyti ir
kitomis ne mažiau svarbiomis ES Biologinės įvairovės strategijos 2030 nuostatomis“ priimtas,
LRBP sprendinių nuostata patikslinta (žr. LRBP tekstinės dalies II sk. 6 skirsnį „Gamtinio
kraštovaizdžio, biologinės įvairovės apsauga, gamtinis karkasas“).
15. Pasiūlymas „tikslinti 15 psl. 100 punktą taip: „100. Biologinės įvairovės ir ekosistemų
apsaugai Lietuvoje yra plėtojamas Natura 2000 teritorijų tinklas. Natura 2000 teritorijos yra
integruojamos į dabartinę nacionalinę saugomų teritorijų sistemą, ją optimizuojant. Siekiant
įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) direktyvų Dėl laukinių paukščių apsaugos (79/409/EEC) ir Dėl
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (92/43/EEC) reikalavimus, iki 2022 m.
baigiama Natura 2000 tinklo plėtra, nustatant būtinas apsaugos priemones ir įgyvendinant tvarkymo
dokumentus, parengtus specialiai šioms teritorijoms ar įtrauktus į kitus plėtros planus. Planuojama,
kad baigus formuoti Natura 2000 tinklą, visiems Lietuvos teritorijose sutinkamiems 54 natūralių
buveinių tipams ir 55 rūšims bus skirta pakankamai saugomų teritorijų parengtos moksliškai
pagrįstos tvarkymo gairės kiekvienai Natura 2000 teritorijai. Žemės ir miško savininkai ir (ar)
valdytojai, kurių valdos patenka į Natura 2000 teritorijas ir kuriose patiriami aplinkosauginiai
apribojimai, gali ir galės pretenduoti į išmokas, nustatytas ES bendrojoje žemės ūkio politikoje gaus
adekvačias apribojimų mastui finansines kompensacijas, išmokas bei subsidijas laisvanorišku
pagrindu sudarytų apsaugos sutarčių įsipareigojimų įgyvendinimui“ priimtas ir į jį atsižvelgta iš
dalies.
Atsižvelgiant ir į kitų pasiūlymus teikusių subjektų pastabas, minėtas LRBP sprendinys
patikslintas ir išskaidytas į atskiras dalis (žr. LRBP tekstinės dalies II sk. 6 skirsnį „Gamtinio
kraštovaizdžio, biologinės įvairovės apsauga, gamtinis karkasas“). Nuostata dėl veiklos
finansavimo perkeliama į LRBP sprendinių įgyvendinimo programą, kurioje priemonės susiejamos
su stebėsenos rodikliais ir finansavimo šaltiniais. Plačiau žr. paaiškinimą pateiktą šio rašto 1-2 p.
16. Pastaba „Būtina detalizuoti, kokį „partnerystės modelį“ turima omenyje 15 psl. punkte
102, kur kalbama apie Sūduvos (Suvalkijos) nacionalinio parko steigimo procedūras. Beje, naujo
nacionalinio parko steigimo procedūras reikia pradėti iš naujo, o ne „atnaujinti““ priimta ir į ją
atsižvelgta iš dalies.
LRBP sprendiniai redaguoti ir pateikti LRBP tekstinės dalies II sk. 6 skirsnyje „Gamtinio
kraštovaizdžio, biologinės įvairovės apsauga, gamtinis karkasas“. Pažymime, kad vadovaujantis
TPĮ 12 str. 2 d.2 ir Taisyklėmis, konkretesnės teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos
1

„3. Teritorijų planavimo dokumentų taikymo ir jų tarpusavio sąveikos organizacinė struktūra veikia vadovaujantis šiuo įstatymu ir
kitais teisės aktais. Kiekvienas žemesnio teritorijų planavimo lygmuo privalo vadovautis aukštesnio teritorijų planavimo lygmens
patvirtintais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, juos detalizuojant. To paties lygmens teritorijų planavimo dokumentų
sprendiniai turi būti tarpusavyje suderinti, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus.“
2 „2. Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, valstybės teritorijos dalies bendruosiuose
planuose valstybės ir savivaldybių institucijoms nustatomos teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos, atitinkančios ir
detalizuojančios valstybės teritorijos bendrąjį planą:
1) valstybės teritorijos dalies naudojimo funkcinis zonavimas;
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valstybės ir savivaldybių institucijoms, atitinkančios ir detalizuojančios valstybės teritorijos
bendrąjį planą, nustatomos žemesnio lygmens – valstybės teritorijos dalies – bendruosiuose
planuose.
17. Pasiūlymas „išbraukti 26 psl. punktą 139, kadangi jame pateikiamas miško sąvokos
apibrėžimas (nuo 0,5 ha) nėra tapatus LR Miškų įstatyme įtvirtintam miško apibrėžimui (nuo 0,1
ha) ir gali iššaukti daug painiavos“ priimtas ir į jį atsižvelgta – šis LRBP sprendinys išbrauktas.
18. Pasiūlymas „išbraukti 26 psl. punktą 140, kaip perteklinį. Šiame sprendinyje
ekosisteminių paslaugų įvardinti ribiniai dydžiai nėra argumentuoti, neišdiskutuoti ir nepagrįsti
moksliškai“ priimtas ir į jį atsižvelgta.
LRBP sprendinys patikslintas – medynų dydžiai nenurodomi (žr. LRBP 509 p.).
19. Pasiūlymas „išbraukti 27 psl. punktą 142, kaip perteklinį. Paaiškinimas: 142.1 papunkčio
sprendinį jau įgyvendina esama miško grupių ir pogrupių sistema. O 142.4 papunktyje įvardintas
sprendinys nėra pagrįstas: negalima versti ugdyti daugiau, nei būtina; kas yra vyresnio amžiaus
degraduojantys medynai? Miškininkystėje naudojama medynų brandumo grupės sąvoka. Tuo labiau
kad Lietuvoje vis dar galioja medynų kirtimo amžiai. Ir kokiais kirtimais jie turėtų būti kertami
pagal 142.4 sprendinį? Dėl degraduojančių medynų – paprastai degradacijos procesai prasideda
medynuose pasiekusiuose gamtinę brandą. Tai siekiama pirmiausia kirsti sengires?“ atmestas dėl
šių motyvų:
Paaiškiname, kad pasiūlyme minimas LRBP sprendinys nedraudžia sanitarinių kirtimų, tačiau
akcentuoja būtinybę ugdyti medynus, siekiant, kad jie būtų atsparūs neigiamiems aplinkos
veiksniams – tai užtikrins sanitarinių kirtimų mažėjimą. Pažymėtina, kad medynai degraduoja ne tik
pasiekę gamtinę brandą – degradacijos procesai gali būti ir dėl kitų veiksnių.
20. Pasiūlymas „performuluoti 28psl. punktą 145.2 sekančiai: „145.2. įvertinti esamas
gamtines vertybes miškuose ir atitinkamai optimizuoti saugomas teritorijas, pagal gamtinių vertybių
būklę, pervedant miškus į atitinkamą miškų grupę bei išimant iš saugomų teritorijų neatitinkančius
nustatytiems kriterijams pagal gamtinių vertybių gausą miškus“. Paaiškinimas: Būtina realizuoti
Seimo patvirtintoje LRBP koncepcijoje numatytą svarbų įpareigojimą (I skirsnis, 211 punktas)
optimizuoti esamą saugomų teritorijų sistemą. Kadangi atskiri miškai esamose saugomose
teritorijose bei priskirti III-IV miškų grupėms neturi svarbios gamtosauginės reikšmės, juose
tikslinga tvariai miškininkauti, o kad nebūtų neapibrėžtumo, tokius miškus reiktų išjungti iš esamų
saugomų teritorijų, jas optimizuojat“ atmestas dėl šių motyvų:
Vadovaujantis TPĮ 12 str. 2 d. ir Taisyklėmis, konkrečios teritorijos naudojimo privalomosios
nuostatos valstybės ir savivaldybių institucijoms, atitinkančios ir detalizuojančios valstybės
teritorijos bendrąjį planą, nustatomos valstybės teritorijos dalies ir (ar) savivaldybės bendruosiuose
planuose. Atsižvelgiant į tai, ir vertinant TPĮ 11 str. 3 d. nustatytus valstybės bendrojo plano
uždavinius bei LRBP mastelį (M 1:400000), LRBP nenumatyta tiksli naujai steigiamų saugoma
teritorija. Tiksli šios teritorijos vieta turėtų būti numatyta žemesnio lygmens teritorijų planavimo
dokumentuose (Specialiajame teritorijų planavimo dokumente). Pažymime, kad steigiant naujas
saugomas teritorijas rengiami žemesnio (savivaldybės arba vietovės) lygmens teritorijų planavimo
dokumentai, tvirtinami teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
Rengiant šiuos dokumentus, atliekama papildoma analizė, nustatomos konkrečios teritorijos (jų
plotas ir ribos) ir į jas patenkantys žemės sklypai. Apie naujai steigiamą saugomą teritoriją,
visuomenė informuojama ir už nustatomus apribojimus (specialiąsias žemės naudojimo sąlygas)
kompensuojama vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir Saugomų teritorijų įstatymų
nustatyta tvarka, o esant poreikiui žemę paimti visuomenės poreikiams, Žemės įstatymo 45 str.
2) valstybės teritorijos dalies gyvenamųjų vietovių sistema – regioninių urbanistinių centrų sistema ir jų funkciniai ryšiai, regioninių
urbanistinių centrų plėtojimo perspektyva;
3) regioninės reikšmės gamtinio karkaso dalys, Europos ekologinis tinklas „Natura 2000“;
4) valstybinių parkų, valstybinių rezervatų ir valstybinių draustinių sistema, valstybės saugomų ir nacionalinio reikšmingumo
lygmens bei regioninio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo vietovių ir kompleksinio kultūros paveldo objektų ir jų apsaugos
zonų teritorijų sistema;
5) valstybinės reikšmės krašto kelių ir kitos detalizuotos valstybinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros, detalizuotas valstybinės
svarbos energetikos objektų vystymas;
6) valstybei svarbių projektų objektų išdėstymas.“
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nustatytais atvejais, vykdoma žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra.
Paaiškiname, kad kompleksiškai vertinant TPĮ 11 str. 2d., 11 str. 5 d., 14 str. 2 d. ir 17 str. 2
d. nuostatas, visi teritorijų planavimo dokumentai (taip pat ir saugomų teritorijų planavimo
dokumentai) galioja neterminuotai. TPĮ 30 str. 8 d. nustatyta bendroji specialiųjų teritorijų
planavimo dokumentų sprendinių keitimo (ir koregavimo) tvarka. Administracinių sprendimų dėl
teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo panaikinimo tvarka nustatyta TPĮ 49 str.1
Atsižvelgiant į tai, saugomų teritorijų planai galioja neterminuotai, o šių planų sprendiniai gali būti
keičiami bendrąja tvarka, nustatyta TPĮ 30 str., t. y. sprendimą rengti atitinkamą dokumentą
priėmusios valstybės institucijos sprendimu dėl dokumento keitimo. Administracinį sprendimą dėl
teritorijų planavimo dokumento panaikinimo gali priimti teismas, kaip tai numatyta TPĮ 49 str.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, neturime teisinio pagrindo LRBP sprendiniuose nurodyti
konkrečias teritorijas, ar jų dalis, kurios turėtų būti „išimtos“ iš patvirtintų saugomų teritorijų planų,
ar nurodyti konkrečias teritorijas, kuriose numatoma steigti naujas saugomas teritorijas.
21. Pasiūlymas „atsisakyti 16 psl. 290 punkte numatomo Lietuvos miškų suskirstymo į
tausojančio ir intensyvaus miškų ūkio teritorijas („Bioprodukcinio ūkio veiklų ir skatinamų
priemonių brėžinys“) kaip netikslingo“ atmestas, atmetimo motyvai pateikti šio rašto 6 p.
Papildomai pabrėžiame, kad šios sąvokos buvo išdiskutuotos ir bendru sutarimu, kartu su
Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijomis bei joms pavaldžiomis institucijomis ir jų socialiniais
parneriais (tarp kurių buvo visų žemės ir miškų ūkio sektoriaus mokslo institucijų atstovai) aptartos
ir suderintos.
22. Pasiūlymas „išbraukti šį sakinį iš 23 psl. punkto 309.3: „Siekiant subalansuotos regiono
miškininkystės plėtros, numatoma diferencijuotai taikyti tausojančios miškininkystės priemones
visuose I – III grupės ir IV grupės miškuose, esančiuose saugomose teritorijose. Intensyvios
miškininkystės priemones numatoma taikyti tik IV grupės miškuose esančiuose ne saugomose
teritorijose ir agro miškuose. [...]“ bei šį sakinį 26 psl. punkto 322.: „[...]Siekiant subalansuotos
regiono miškininkystės plėtros, numatoma diferencijuotai taikyti tausojančios miškininkystės
priemones visuose I – III grupės ir IV grupės miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, o
intensyvios miškininkystės priemones numatoma taikyti tik IV grupės miškuose esančiuose ne
1

49 straipsnis. Administracinių sprendimų, neatitinkančių šio įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų, panaikinimas
1. Teritorijų planavimo proceso (iki teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo) metu neteisėtai priimtus administracinius
sprendimus suinteresuotų asmenų prašymu ar savo iniciatyva administracine tvarka panaikina šiuos sprendimus priėmę subjektai
arba teismas. Kreiptis į sprendimus priėmusią instituciją ar teismą turi teisę asmenys, kurių teisės ir teisėti interesai yra pažeisti, taip
pat šių asmenų skundų ar pranešimų pagrindu arba savo iniciatyva – pagal kompetenciją teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą
atliekančios institucijos, kiti viešojo administravimo subjektai, suinteresuotos visuomenės atstovai, gindami visuomenės (viešąjį)
interesą.
2. Neteisėtai priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo panaikina teismas. Teismas gali priimti
administracinį sprendimą panaikinti visą teritorijų planavimo dokumentą arba jo dalį.
3. Kreiptis į teismą panaikinti neteisėtai priimtą administracinį sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo
panaikinimo turi teisę teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos ir kiti pagal kompetenciją viešojo
administravimo subjektai, kurių teisės ir teisėti interesai yra pažeisti.
4. Suinteresuotos visuomenės atstovai, kiti suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę kreiptis į teismą dėl priimto
administracinio sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo panaikinimo tik tuo atveju, jeigu jie:
1) dalyvavo teritorijų planavimo viešinimo procedūrose ir teikė skundus ar pranešimus dėl viešojo administravimo subjektų priimtų
su teritorijų planavimu susijusių sprendimų ar dėl šių subjektų neveikimo teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioms
institucijoms iki skundžiamo administracinio sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo priėmimo, jeigu viešinimo
procedūrų metu žinojo ar objektyviai galėjo numatyti apie savo galimai pažeidžiamas teises;
2) dėl priežasčių, kurias teismas pripažino svarbiomis, negalėjo dalyvauti teritorijų planavimo viešinimo procedūrose ir teikti
skundus ar pranešimus dėl viešojo administravimo subjektų priimtų su teritorijų planavimu susijusių sprendimų ar dėl šių subjektų
neveikimo teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioms institucijoms iki skundžiamo administracinio sprendimo dėl
teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.
5. Suinteresuota visuomenė, turinti įrodymų ar teisinį pagrindą manyti, kad buvo pažeistas visuomenės (viešasis) interesas, nurodytas
šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, turi teisę ginti visuomenės (viešąjį) interesą teritorijų planavime ir kreiptis į instituciją, ginančią
visuomenės (viešąjį) interesą srityje, kurioje buvo padarytas visuomenės (viešojo) intereso pažeidimas, arba į prokurorą su prašymu,
kad būtų ištirti galimi visuomenės (viešojo) intereso pažeidimų atvejai.
6. Visuomenės (viešąjį) interesą ginantiems subjektams senaties terminas pareikšti reikalavimus dėl patvirtintų teritorijų planavimo
dokumentų, jų sprendinių ar juos patvirtinančių administracinių aktų ginčijimo yra 20 darbo dienų nuo statybą leidžiančio dokumento
išdavimo dienos pagal siekiamą ginčyti teritorijų planavimo dokumentą, tačiau ne vėliau kaip 2 metai nuo patvirtinto teritorijų
planavimo dokumento įsigaliojimo. Šioje dalyje numatytas 2 metų senaties terminas yra naikinamasis.
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saugomose teritorijose ir agro miškuose.[...]“. Taipogi iš punktų 322 ir t.t.“ priimtas ir į jį
atsižvelgta.
Šių perteklinių ir pasikartojančių LRBP sprendinių nuostatų atsisakyta.
23. Pasiūlymas „išbraukti šį sakinį iš 26 psl. punkto 323.: „[...] Įgyvendinant ES Biologinės
įvairovės strategijos 2030 tikslus, siekiant sengirių bei biologinės įvairovės apsaugos, užtikrinant
natūralių gamtinių procesų eigą, numatoma Punios šilui suteikti ypatingos apsaugos statusą Nemuno kilpų regioninio parko Punios šilo gamtinį rezervatą ir Punios šilo botaninį-zoologinį
draustinį apjungti į Punios šilo gamtinį rezervatą. [...]“. Paaiškinimas: Nepritariame Punios šilo
gamtinio rezervato išplėtimui 4 kartus. Apsaugos tikslams pasiekti yra pakankamas ir šiuo metu
esamas Punios šilo botaninio-zoologinio draustinio statusas“ atmestas dėl šių motyvų:
Pagal Alytaus rajono valstybinės reikšmės miškų plotų schemą, patvirtintą 2006 m. rugsėjo
19 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 916, Punios šilas priskirtas valstybinės reikšmės miškams. Punios
šile nėra privačios nuosavybės teise valdomų miško plotų ir Valstybė turi ne tik teisę, bet ir pareigą
apsispręsti dėl natūralių valstybinių miškų apsaugos ir/ar atkūrimo.
Gamtiniai rezervatai steigiami siekiant sudaryti galimybę gamtinėms ekosistemoms vystytis
natūraliai, be žmogaus įsikišimo, stebėti ilgalaikes natūralias miško bendrijų sukcesijas. Sprendimas
Punios šilo botaninį zoologinį draustinį priskirti Punios šilo gamtiniam rezervatui priimtas remiantis
ilgamečiais (daugiau kaip 50 metų) įvairiapusiais Punios šilo būklės stebėjimais, moksliniais
tyrimais bei 2014 m. atlikto gamtinių buveinių inventorizavimo duomenimis. Punios šilas yra
unikalus gamtine įvairove, vertingas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmenimis ir priskirtas
Europos ekologiniam „Natura 2000“ tinklui (buveinių apsaugai svarbi teritorija – Punios šilas
LTALY0004) bei užima 2702 ha plotą.
Pažymime, kad siekiant įgyvendinti minimus sprendinius turėtų būti rengiami žemesnio
lygmens teritorijų planavimo dokumentai (specialiojo teritorijų planavimo dokumentas). Pažymime,
kad steigiant naujas saugomas teritorijas, ar keičiant/apjungiant esamas teritorijas, rengiami
žemesnio (savivaldybės arba vietovės) lygmens teritorijų planavimo dokumentai, tvirtinami
teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Rengiant šiuos dokumentus
atliekama papildoma analizė, nustatomos konkrečios teritorijos (jų plotas ir ribos) ir į jas
patenkantys žemės sklypai. Apie naujai steigiamą saugomą teritoriją, visuomenė informuojama ir
už nustatomus apribojimus (specialiąsias žemės naudojimo sąlygas) kompensuojama vadovaujantis
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir Saugomų teritorijų įstatymų nustatyta tvarka, o esant
poreikiui žemę paimti visuomenės poreikiams, Žemės įstatymo 45 str. nustatytais atvejais, vykdoma
žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra.
Informuojame, kad su patikslintu LRBP konkretizuotų sprendinių dokumentu galite
susipažinti LRBP interneto svetainėje http://www.bendrasisplanas.lt/konkretizuotu-sprendiniumedziaga/
Vadovaujantis TPĮ 37 str. 2 d., šis atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas
atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
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