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PRATARMĖ

Teritorijų kompleksinio krašto tvarkymo idėjos pasaulyje kilo XX a. trečiame 
dešimtmetyje. Lietuvos mokslininkai apie 1970 metus kompleksinį teritorijų planavimą sus-
iejo su viso krašto tvarkymu ( krašto, regiono ar kitokio teritorinio komplekso tvarkymas).

 Teritorijų planavimas – tai kraštotvarkos tikslų ir uždavinių realizavimo teritori-
joje planinė priemonė. 1995 metais, priėmus Lietuvos Respublikos teritorijų planavi-
mo įstatymą, ši veikla buvo įteisinta. Teritorijų planavimo metu nustatoma teritorijos 
ir žemės naudojimo tikslinė paskirtis, prioritetai, aplinkosaugos, paminklosaugos ir ki-
tos sąlygos, formuojama žemės, miškų, vandens fondo, gyvenamųjų vietovių, gamybos 
bei infrastruktūros sistema, reguliuojamas gyventojų užimtumas, nustatomas fi zinių ir 
juridinių asmenų veiklos teritorijoje plėtojimo teisės.

Teritorijų planavimas įgyvendinamas taikant bendrąjį, specialųjį ir detalųjį planavimą. 
Bendrieji planai sudaromi teritorijos naudojimo prioritetams, raidos tikslams ir strategi-
jai nustatyti. Specialieji planai skirti vienos ar keleto veiklos sričių bei žemės naudmenų 
plėtros ir tvarkymo programoms, sąlygoms ir sprendiniams parengti. Detalieji planai ren-
giami savivaldybės teritorijos dalių žemės sklypo naudojimo ir veiklos jame plėtojimo 
sąlygoms, teisėms ir prievolėms nustatyti, pakeisti arba panaikinti.

Lietuvos sukultūrintame kraštovaizdyje kuriamos saugomos teritorijos, kurioms nus-
tatomi saugomojo tvarkymo reglamentai, numatant jų priežiūros, naudojimo ir tvarkymo 
taisykles ir priemones. Saugomų teritorijų planavimas yra svarbi kraštotvarkos tikslų ir 
uždavinių įgyvendinimo priemonė. Šių teritorijų schemos ir planai priskiriami specialiojo 
planavimo dokumentams ir yra sudedamoji teritorijų planavimo dalis.

Ši mokomoji knyga pateikia teritorijų planavimo pagrindus ir sistemą, išnagrinėjant 
bendrojo, specialiojo ir detaliojo teritorijų planavimo dokumentų tikslus, uždavinius 
ir rengimo tvarką; saugomų teritorijų steigimo sistemą bei saugomų teritorijų planavi-
mo dokumentų rengimo tvarką. Knygoje plačiai apibūdinama žemėtvarkos planavimo 
dokumentų rengimo sistema, kaip sudėtinė teritorijų planavimo dalis. 

Rengiant šią knygą remtasi teisiniais dokumentais, tematiką atitinkančia literatūra 
(knygomis, vadovėliais, straipsniais ir kt.).

Mokomoji knyga skiriama aukštųjų mokyklų kraštotvarkos krypties žemėtvarkos 
specialybės bakalaurams.
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1. TERITORIJŲ PLANAVIMAS KAIP KRAŠTOTVARKOS 

Reguliavimo procesas ir procedūra

Teritorijų planavimo objektas yra žmogų supanti gamtinė ir jo sukurta socialinė 
aplinka. Gamtinė aplinka – žemė, vanduo, oras (atmosfera), augmenija, gyvūnija, negyvo-
ji gamta. Šiuos savaime susiformavusius objektus žmogus keitė, veikdamas kraštovaizdį, 
kurdamas kultūros paveldo objektus. Socialinė aplinka – tai urbanistiniai dariniai, 
infrastruktūra, politiniai dariniai, kultūra informacija, technologijos. Planavimo objektų 
yra didžiulė daugybė ir įvairovė. Tai gali būti regioninio planavimo objektai (tarptauti-
niai regionai, kraštai (šalys), administraciniai ir neadministraciniai regionai arba rajonai); 
urbanistinio planavimo objektai (miestai , miesteliai ir kaimo gyvenvietės, kiti urbanis-
tiniai objektai; agrarinio (žemėtvarkos) planavimo objektai (žemės ūkio žemėvaldos ar jų 
grupės); miškotvarkos planavimo objektai (miško sklypai ar kita miško žemė); inžinerinio 
planavimo objektai (krašto, regiono ar rajono, miesto ar jo dalies inžinerinės sistemos).

Visa žmonių veikla, keičianti esamą žemės naudojimo būdą, yra reguliuojama įstatymais, 
kurie nustato statybų ir žemės naudojimo sąlygas, miškų tvarkymą, naudingų iškasenų 
eksploatavimą ir t.t. Siekiant tarpusavyje suderinti šią veiklą, taip pat privačius interesus – su 
viešaisiais (saugoti gamtą, žmonių gyvenimo sąlygas ir stiprinti valstybę), rengiami teritorijų 
planavimo dokumentai ir tik pagal juos išduodami leidimai statyboms ar kitaip reguliuoja-
ma žmonių veikla. Teritorijų planavimas racionaliai paskirsto visuomenines lėšas ir sukuria 
palankias sąlygas privačioms investicijoms, siekiant darnios ūkio plėtros. Rinkos ekonomikos 
sąlygomis planavimo reikšmė didėja, nes sudėtingesnė realizavimo sistema. 

1.l. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 
įstatymo pagrindinės sąvokos

 Lietuvos teritorijų planavimo pagrindinis dokumentas – Lietuvos Respublikos 
teritorijų planavimo įstatymas, priimtas 1995 m. gruodžio 12 d.; naujai redaguotas 2004 
m. sausio 15 d. Šis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimą, 
fi zinių, juridinių asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų teises ir pareigas šiame pro-
cese; jame nustatyta tvarka, kaip ir kuriais atvejais rengiami bendrieji, specialieji ir det-
alieji planai, tarp jų – žemėtvarkos projektai ir schemos.

 Teritorijų planavimas – tai nustatyta procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvi-
nei koncepcijai, žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms 
sąlygoms nustatyti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos 
bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fi zinių ir juridinių 
asmenų veiklos plėtojimo teisėms nustatyti. 

Planuojant teritorijas, numatomos ir teisiškai įforminamos priemonės ir sąlygos, 
leidžiančios pakeisti kraštovaizdį, infrastruktūrą ir žemės naudotojų veiklą. Šiuo aspektu 
teritorijų planavimas yra svarbi kraštotvarkos reguliavimo proceso dalis.

Kraštotvarka – teritorijų planavimo priemonėmis įgyvendinamas žmonių veik-
los erdvinis organizavimas ir aplinkos tvarkymas, siekiant suderinti teritorijos naudo-
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jimo socialinius, ekonominius ir ekologinius interesus bei kurti harmoningą kultūrinį 
kraštovaizdį.

Lietuvos kraštovaizdžio raida nuo seniausių laikų buvo su evoliucinės raidos ir staigių 
permainų laikotarpiais. Tai lėmė socialinių, ekonominių, politinių sąlygų kaita, socialinės 
ir ekonominės reformos. Kito žemės naudmenų struktūra, atsirado skirtingi kraštovaizdžio 
tipai: ikivalakinis, valakinis, vienkieminis, taip pat miestai, miestų dalys ir miesteliai. Su-
siformavo savitos, tradicinės etninės architektūros ir kraštotvarkos tradicijų etnografi niai 
regionai. 1940 m. pasikeitus politinei situacijai, per trumpą laiką įgyvendintos prievartinės 
žemės reformos metu buvo radikaliai pakeistos krašto tvarkymo tradicijos, žemės 
nuosavybės forma, suiro istoriškai susiklosčiusi smulkiasklypė žemėvalda, todėl pasikeitė 
Lietuvos kraštovaizdžio teritorinė struktūra ir erdvinė vizualinė raiška. Lietuvoje teritorinio 
planavimo veikloje 1950 – 1965 m. vyravo pavienių objektų išdėstymas teritorijoje pagal 
žinybinius interesus. Po 1965 m. pradėta spręsti visumos klausimus ir tik vėliau – ieškoti 
vietos konkrečiam objektui projektuoti, iki 1970 m. teritorinio planavimo veikla apsiribojo 
administracinių rajonų schemų rengimu ir gyvenviečių bei gamybos objektų išdėstymu 
teritorijoje. Šias schemas įgyvendinant, kraštovaizdis buvo tvarkomas ne kompleksiškai, 
bet pagal žinybinius interesus. Laikotarpį po 1970 m. galima vadinti kompleksinio teri-
torinio planavimo etapu. Parengus kompleksinę gamtos apsaugos schemą ir kitus teritorijų 
planavimo dokumentus, sustiprėjo kompleksinio teritorinio planavimo ir tvarkymo kryp-
tis. Po nepriklausomybės atkūrimo praktiniai administracinių rajonų planavimo darbai 
nutrūko, bet susidarė sąlygos pakreipti kaimo tvarkymą tradicinės žemėnaudos atgaivini-
mo linkme. Ypač aktualūs tapo konkretūs kraštovaizdžio architektūros, žemėvaldų optimi-
zavimo, fi zinės ir vizualinės taršos sumažinimo bei istorinių vertybių perimamumo, pan-
audojimo ir išsaugojimo uždaviniai. Prioritetiniais kraštotvarkos uždaviniais tapo miestų 
ir kaimų gyvenviečių atnaujinimas ir šalies kelių tinklo priderinimas prie Europos trans-
porto infrastruktūros, gamtinio karkaso plėtra, saugomų teritorijų plėtojimas ir tvarkymas, 
žemėvaldos ir žemės naudojimo racionalus tvarkymas ir kt.

Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių apraše (2004 m. gruodžio 
1 d.), parengtame vadovaujantis Europos kraštovaizdžio konvencija, apibūdinama: 
kraštovaizdis – žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų ir reljefo, pažemio oro, 
paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvųjų organizmų) ir (ar) antropogeninių 
(archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų ir informacinio 
lauko) komponentų, susijusių medžiaginiais, energiniais ir informaciniais ryšiais, teritori-
nis junginys. Tai žmonių suvokiama vietovė (teritorija), kurios pobūdį nulėmė gamtiniai 
ir (ar) antropogeniniai veiksniai ir jų sąveika. Kraštovaizdis yra svarbus teritorinis šalies 
išteklius, apimantis miestų ir kaimų vietoves, miškus, vandenis ir laukus, sudarantis sąlygas 
žmonių gyvenimui ir veiklai, jis yra tautinio identiteto pamatas ir gyvenimo kokybės dalis. 
Šiandieninis kraštovaizdis nėra vienalytis ir vienavertis. Įvairiose teritorijos dalyse jis nev-
ienodai sukultūrintas, atlieka skirtingas socialines ir ekonomines funkcijas, turi skirtingą 
struktūrą, formą, raišką, kultūrinę ir visuomeninę reikšmę. Kraštovaizdis skirstomas į 
gamtinį, kaimiškąjį, miestiškąjį ir kultūrinį. Gamtinis kraštovaizdis – dėl gamtinių procesų 
įtakos atsiradęs ir tebesiformuojantis kraštovaizdis, kurio raidai gamtiniai procesai daro 
esminę , o žmogaus veikla – minimalią įtaką (išlikę sąlygiškai natūralūs miškai, pelkės, 
vandens telkiniai). Kaimiškasis (antropogenizuotas, agrarinis) kraštovaizdis – dėl gamtinių 
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procesų ir žmonių veiklos sąveikos susiformavęs ir svarbiausius gamtinės struktūros 
bruožus išsaugojęs kraštovaizdis (žemės ūkio naudmenos, ekstensyviai užstatyti kaimai). 
Miestiškasis (antropogeninis, urbanizuotas) kraštovaizdis – žmogaus labai pakeistas, jo 
veiklos veikiamas, palaikomas ir vystomas kraštovaizdis (miestai, miesteliai, kompaktiškai 
užstatytų kaimų ir didelių techninių inžinerinių kompleksų teritorijos). Kultūrinis 
kraštovaizdis (tiek kaimiškasis, tiek miestiškasis) – teigiamas žmogaus ir aplinkos darnaus 
sambūvio rezultatas. Tai kryptingai formuojamas, tenkinantis biologinius, psichologinius 
(informacinius, estetinius), socialinius, ergonominius (tinkamumo veiklai), ekonominius 
gyvenamosios, darbo ir poilsio aplinkos kokybės poreikius kraštovaizdis.

Kraštovaizdžio formavimas – kraštovaizdžio politikos krypčių įgyvendinimo veiks-
mai, siekiantys išsaugoti, tobulinti, atkurti arba kurti kraštovaizdį ir apimantys kraštovaizdžio 
apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir planavimo priemones. Kraštovaizdžio planavimas 
– strateginiais ir teritorijų planavimo dokumentais išreikšti ir patvirtinti į ateitį orientuoti 
veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti, tobulinti, atkurti arba kurti kraštovaizdį. Po 1990 m. 
Lietuvoje susidarė naujos politinės, ekonominės ir teisinės sąlygos formuoti kraštovaizdį trad-
icinio žemės naudojimo būdo, kultūrinio savitumo gaivinimo linkme. Tai agrarinių teritorijų 
ir miestų želdynų sistemos regeneravimas, tausojančiosios bei ekologinės žemdirbystės ir 
miškininkystės plėtra, kraštovaizdžio fi zinės, ekologinės ir estetinės kokybės išsaugojimas 
ir puoselėjimas, teritorijų rekreacinio potencialo didinimas, atsakingas požiūris į gamtos 
ir kultūros paveldo vertybes kraštovaizdyje. Formuojant kraštovaizdį, siekiama sudaryti 
sąlygas svarbiausių kraštovaizdžio kompleksų, ekosistemų ir retųjų rūšių, kraštovaizdžio 
savitumui išsaugoti, tinkamai jį tvarkyti ir naudoti. Numatomos priemonės, kuriomis sieki-
ama užtikrinti darnią šalies plėtrą, sumažinti antropogeninę apkrovą aplinkai. 

Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos kryptys integruojamos į šalies strate-
ginio planavimo dokumentus, į įvairaus lygmens ir rūšių teritorijų planavimo dokumen-
tus, kuriuose numatytas formuojamo kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir 
planavimo priemonių išdėstymas ir nuosekliai derinami valstybės, savivaldybių ir asmenų 
interesai, taip pat į šalies, regionų, rajonų ir miestų plėtros strateginius planus ir sektorių 
programas (valstybinės aplinkos apsaugos, miškų ūkio, žemės naudojimo, kaimo plėtros, 
turizmo ir transporto plėtros strategijas) ir probleminių arealų tvarkymo programas.

Kraštovaizdžio politikos krypčių formavimą nustatantys teritorijų planavimo 
dokumentai yra valstybės, apskrities ir savivaldybės teritorijų bendrieji planai ir spe-
cialiojo teritorijų planavimo dokumentai – žemėtvarkos schemos ir planai (projektai); 
miškotvarkos projektai – miškų tvarkymo schemos ir vidaus miškotvarkos planai (projek-
tai); kraštovaizdžio tvarkymo planai; vandentvarkos schemos ir planai (projektai); saugomų 
teritorijų tinklų schemos ir atskirų saugomų teritorijų, jų dalių ar jų zonų, kultūros paveldo 
objektų teritorijų ar jų zonų planai (projektai); turizmo ir rekreacijos schemos ir planai 
(projektai), infrastruktūros plėtros schemos, planai (projektai) ir kita. Vienas iš pagrindinių 
teritorijų planavimo dokumentų, skirtų šalies kraštovaizdžio politikai įgyvendinti, yra 
įvairių lygmenų ir rūšių kraštovaizdžio tvarkymo specialieji planai, kurių pagrindinis tiks-
las – planavimo priemonėmis užtikrinti siektinų kraštovaizdžio etalonų formavimą.

Teritorijų planavimo dokumentai – tai bendrieji (generaliniai), specialieji ir det-
alieji planai, kuriuose raštu ir grafi škai pateikti sprendiniai dėl teritorijų, žemės sklypų ar 
jų grupių tvarkymo, naudojimo ir apsaugos bei teritorijos vystymo reikmių ir sąlygų.



9

Teritorijų planavimo dokumento sprendinys – raštu arba grafi škai išreikštas 
teritorijų planavimo uždavinių sprendimo rezultatas, nusakantis vystymo kryptis, erdvinio 
organizavimo nuostatas, žemės sklypų arba jų grupių, infrastruktūros objektų išdėstymo, 
naudojimo ir apsaugos sąlygas bei tvarką. (Infrastruktūra – įvairių veiklos sričių objektų, 
aptarnaujančių ūkį ir gyventojus, kompleksas (inžineriniai tinklai, susisiekimo komuni-
kacijos, komunaliniai, visuomeniniai, prekybos ir kiti gyventojų paslaugoms teikti ar 
aplinkos kokybei gerinti reikalingi objektai).

 Teritorijų planavimo specialistas – aukštąjį išsilavinimą ir atitinkamą kvalifi kaciją 
turintis specialistas, vadovaujantis teritorijų planavimo dokumento rengimui ar jį rengiantis.

Teritorijos vystymas – procesas, kurio metu siekiama kokybiškai pagerinti ar išlaikyti 
planuojamos teritorijos ekonominę, socialinę ir ekologinę (aplinkosaugos) būklę. 

Žemėtvarkos planas (projektas) – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, 
kuriame nustatoma kaimo vietovių žemės naudojimo ir apsaugos koncepcija bei konkrečios 
tvarkymo priemonės.

Žemėtvarkos schema – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame 
valstybės, regionų ar rajonų lygmeniu nustatomi kaimiškųjų teritorijų žemės naudmenų 
naudojimo ir tvarkymo prioritetai.

Žemėvaldų planai (projektai) – specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, nus-
tatantys žemės sklypų formavimą, pertvarkymą, paėmimą, konsolidavimą, taip pat naudo-
jimo sąlygas (tikslinę paskirtį, apribojimus, servitutus ir pan.)

1.2. Teritorijų planavimas ir jo tikslai

Teritorijų planavimas – tai nustatyta procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvi-
nei koncepcijai, žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms 
sąlygoms apibrėžti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos 
bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fi zinių ir juridinių 
asmenų veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti.

Teritorijų planavimo tikslai yra šie: 
1) išlaikyti valstybės teritorijos socialinio, ekonominio ir ekologinio vystymo 

pusiausvyrą; 
2) formuoti sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką stengiantis 

sukurti geresnes ir visoje valstybės teritorijoje visavertes gyvenimo sąlygas;
3) formuoti gyvenamųjų vietovių ir infrastruktūros bei kitų veiklos sričių plėtojimo 

politiką;
4) saugoti, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos išteklius, gamtos ir kultūros paveldo 

vertybes, tarp jų ir rekreacijos išteklius;
5) formuoti gamtinį karkasą, sudaryti prielaidas kraštovaizdžio ekologinei pusiausvy-

rai palaikyti arba jai atkurti;
6) formuoti žemės sklypus, rezervuoti (nustatyti) teritorijos gyvenamųjų vietovių 

infrastruktūros ir kitų veiklos sričių, skirtingų rūšių žemės naudmenų plėtrai;
7) suderinti fi zinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybių ir 

valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo 
šioje teritorijoje sąlygų; 
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8) skatinti investicijas socialiniam ekonominiam vystymui.
Nustatant konkrečių teritorijų planavimo tikslus, turi būti atsižvelgiama į visuomenės 

poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdžio ypatumus, geografi nę padėtį, geologines 
sąlygas, urbanistikos, architektūros, techninius, aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės 
ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimus, žemės ir kito nekilnojamojo 
turto savininkų ir trečiųjų asmenų teises, valstybės saugumo ir gynybos poreikius.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimą, įskaitant derinimą, viešą svarstymą ir 
teikimą tvirtinti, organizavimą atlieka planavimo organizatoriai – valdymo institucijos, 
taip pat juridiniai ir fi ziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumentus rengia planų rengėjai – atitinkamos kvalifi kacijos 
asmenys, turintys teisę šiuos planus rengimui.

Rengti bendrojo teritorijų planavimo dokumentus turi teisę: 1) juridiniai asmenys ir 
įmonių, įsteigtų Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos Ekonominės Erdvės 
susitarimą pasirašiusiose valstybėse, fi lialai Lietuvos Respublikoje, jeigu jų steigimo do-
kumentuose numatyta teritorijų planavimo veikla, o planavimo darbams vadovauja reiki-
amos kvalifi kacijos aukštąjį išsilavinimą turintis atestuotas teritorijų planavimo specialis-
tas; 2) teritorijų planavimo specialistas ar atitinkamos kvalifi kacijos aukštąjį išsilavinimą 
turintis specialistas (bendrojo plano dalims rengti). Specialiuosius planus turi teisę rengti: 
1) juridiniai asmenys, ir įmonių, įsteigtų Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Eu-
ropos Ekonominės Erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, fi lialai Lietuvos Respub-
likoje, jeigu jų steigimo dokumentuose numatyta teritorijų planavimo veikla, o planavimo 
darbams vadovauja teritorijų planavimo specialistas; tais atvejais kai kiti įstatymai numato 
privalomą tokių specialistų atestavimą, - atestuotas specialistas; 2) teritorijų planavimo 
specialistas ar atitinkamos kvalifi kacijos aukštąjį išsilavinimą turintis specialistas, išskyrus 
atvejus, kai kiti įstatymai nustato privalomą tokių specialistų atestavimą.

Detaliuosius planus turi teisę rengti : 1) juridiniai asmenys ir įmonių, įsteigtų Eu-
ropos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos Ekonominės Erdvės susitarimą 
pasirašiusiose valstybėse, fi lialai Lietuvos Respublikoje, jeigu jų steigimo dokumentuose 
numatyta teritorijų planavimo veikla, o planavimo darbams vadovauja atestuotas teritorijų 
planavimo specialistas; 2) teritorijų planavimo specialistas ar atitinkamos kvalifi kacijos 
aukštąjį išsilavinimą turintis specialistas (detaliojo plano dalims rengti).

Žemėtvarkos specialiojo teritorijų planavimo dokumentus turi teisę rengti juridin-
iai asmenys ir įmonių, įsteigtų Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos 
ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, fi lialai Lietuvos Respublikoje, 
jeigu jų steigimo dokumentuose numatyta teritorijų planavimo veikla, o planavimo dar-
bams vadovauja ir juos atlieka Žemės įstatymo reikalavimus atitinkantis specialistas (spe-
cialistai). Žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiantys juridiniai asmenys privalo turėti 
Žemės ūkio ministerijos įgaliotos institucijos – Nacionalinės žemės tarnybos išduotas 
licencijas rengti šiuos planavimo dokumentus. Licencijos išduodamos juridiniams as-
menims, kurių specialistai atsakingi už žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą, turi 
aukštąjį išsilavinimą ir atitinka Vyriausybės nustatytus kvalifi kacinius reikalavimus. Kai 
licencija išduodama rengti žemėvaldų projektus (planus), specialistai privalo turėti aukštąjį 
žemėtvarkos arba geodezijos išsilavinimą. Žemėvaldų projektus (planus) įgyvendina asme-
nys, turintys Geodezijos ir kartografi jos įstatymo nustatyta tvarka išduotas licencijas atlikti 
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Nekilnojamojo turto kadastro objektų geodezinius matavimus. Kai licencija išduodama 
rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus ir žemėtvarkos schemas, specialistai, atsakingi 
už šių teritorijų planavimo dokumentų rengimą, privalo turėti aukštąjį žemėtvarkos, hidro-
technikos, geografi jos arba kraštotvarkos išsilavinimą.

Savivaldybių vyriausiaisiais architektais turi teisę būti atestuoti specialistai, turintys 
aukštąjį architektūros išsilavinimą. Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atlieka ati-
tinkamos kvalifi kacijos aukštąjį išsilavinimą turintys atestuoti specialistai. Teritorijų pla-
navimo specialistų atestavimo tvarką bei kvalifi kacinius reikalavimus nustato Vyriausybė 
ar jos įgaliota institucija.

1.3. Teritorijų planavimo rūšys ir lygmenys

Teritorijų planavimo rūšys yra šios: bendrasis, specialusis ir detalusis. Bendrasis 
planavimas – kompleksinis planavimas teritorijos naudojimo prioritetams, raidos tik-
slams ir strategijai nustatyti. Specialusis planavimas – planavimas vienos ar kelių veiklos 
sričių bei žemės naudmenų plėtros ir tvarkymo programoms, sąlygoms ir sprendiniams 
parengti. Detalusis planavimas – savivaldybės teritorijos dalių planavimas žemės sklypo 
naudojimo ir veiklos jame plėtojimo sąlygoms, teisėms ir prievolėms nustatyti, pakeisti 
arba panaikinti.

Teritorijų planavimo lygmenys pagal teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančią 
instituciją yra šie:

1) valstybės (dokumentus tvirtina Seimas);
2)  Vyriausybės (dokumentus tvirtina Vyriausybė);
3) Vyriausybės įgaliotosios institucijos (dokumentus tvirtina Vyriausybės įgaliota in-

stitucija);
4)  apskrities (dokumentus tvirtina apskrities viršininkas);
5) savivaldybės (dokumentus tvirtina savivaldybės taryba ar jos įgaliotas savivaldybės 

administracijos direktorius).
Teritorijų planavimo lygmenys pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių 

konkretizavimo lygį yra šie: 
1) nacionalinis – visa valstybės teritorija (rengiami bendrojo ir specialiojo teritorijų 

planavimo dokumentai);
2) regiono (valstybės teritorijos dalys, išsiskiriančios administraciniu (apskritys), 

principiniu funkciniu bendrumu (rengiami bendrojo ir specialiojo teritorijų pla-
navimo dokumentai);

3) rajono – regiono dalys, išsiskiriančios administraciniu (savivaldybės), konkrečiu 
funkciniu bendrumu (rengiami bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo doku-
mentai;

4) vietovės – žemės sklypai ar jų grupės (rengiami detaliojo teritorijų planavimo do-
kumentai). 
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_________________________________________________________________
Planavimo sistemos struktūra Planavimo rūšys ir lygmenys
Nacionalinis lygmuo Bendrasis  Specialusis

(Šalies interesai) 

Regiono lygmuo  Bendrasis  Specialusis
(Apskrities ir savivaldybių interesai) 

Vietos lygmuo  Bendrasis Specialusis Detalusis 
(Savivaldybės ir vietos interesai)

Asmens lygmuo  Specialusis Detalusis
 (Žemės savininkas ir naudotojas) 
_________________________________________________________________
1.1 pav. Teritorijų planavimo sistema

1.4. Teritorijų planavimo politikos formavimas ir įgyvendinimas

Teritorijų planavimo dokumentams sudaryti ir vykdyti Vyriausybė numato ir tvirtina 
reikiamas programas. Jos yra bendros visam Lietuvos Respublikos žemės fondui tvarkyti. 
Bendrosiose programose prognozuojamas žemės poreikis žemės ūkio gamybai, kitoms 
ūkio šakoms plėtoti, infrastruktūros ir urbanistikos objektams statyti, saugomoms teritori-
joms plėtoti, gamtos apsaugai užtikrinti ir kt. Pagal tai rengiamos ilgalaikės ir trumpalaikės 
žemės paskirstymo tam tikroms ūkio šakoms ir visuomenės poreikiams programos, nus-
tatomos naudojimo perspektyvos, prioritetai, naudojamų žemių plotai, atsižvelgiant į jų 
kokybę, numatomos žemės ir gamtinės aplinkos naudojimo bei saugojimo priemonės. 

Teritorijų planavimo politikos bendrąsias kryptis nustato Seimas. Vyriausybė for-
muoja valstybės teritorijų planavimo politiką ir numato priemones jai įgyvendinti.

 Aplinkos ministerija pagal kompetenciją įgyvendina valstybės teritorijų planavimo 
politiką; koordinuoja ir organizuoja valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų 
rengimą; rengia teritorijų planavimo politikai įgyvendinti reikalingus teisės aktus; pagal 
kompetenciją išduoda planavimo sąlygas; teikia planavimo organizatoriams reikalavimus 
dėl teritorijų planavimo dokumentų privalomo parengimo, jeigu vykdoma arba numatoma 
veikla ar jos nevykdymas turi ar gali turėti neigiamų pasekmių gyvenimo ar aplinkos koky-
bei. Aplinkos ministerija atlieka valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą; taip pat atlieka 
valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną (monitoringą) 
bei Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Vyriausybės įgaliotos institucijos pagal kompetenciją organizuoja teritorijų pla-
navimo dokumentų rengimą; rengia Teritorijų planavimo įstatymui įgyvendinti reikalingus 
teisės aktus; atlieka Vyriausybės, Vyriausybės įgaliotos institucijos lygmens teritorijų pla-
navimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną; atlieka kitas Teritorijų planavimo įstatymo 
bei kitų teisės aktų nustatyta funkcijas.

Apskrities viršininko administracija įgyvendina valstybės teritorijų planavimo 
politiką apskrityje; pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja apskrities lygmens 
teritorijų planavimo dokumentų rengimą; atlieka valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą; 
pagal kompetenciją atlieka Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos lygmens, apskrities 
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lygmens teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną; atlieka kitas Teritorijų 
planavimo įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. 

Savivaldybės institucijos įgyvendina valstybės teritorijų planavimo politiką rengi-
ant savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus; koordinuoja ir organizuoja 
savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimą; atlieka savivaldybės lyg-
mens teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną bei kitas Teritorijų planavi-
mo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

1.5. Teritorijų planavimo dokumentai

Teritorijų planavimo dokumentai yra bendrieji, specialieji ir detalieji teritorijų 
planai, kuriuose visos valstybės, atskiro regiono, apskrities arba savivaldybės lygmeniu 
raštu ir grafi škai pateikiami sprendimai dėl teritorijų, atskirų žemės sklypų ar jų grupių 
tvarkymo, naudojimo ir apsaugos bei teritorijų plėtros perspektyvų, reikmių ir sąlygų. Šie 
planai rengiami, derinami ir tvirtinami Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

Teritorijų planavimo ir žemėtvarkos dokumentams sudaryti ir vykdyti Vyriausybė 
turi patvirtinti reikiamas programas: bendrąsias visam Lietuvos Respublikos žemės fondui 
tvarkyti ir tikslines – tam tikriems specializuotiems žemėtvarkos darbams vykdyti. Bendro-
siose programose prognozuojamas žemės poreikis žemės ūkio gamybai, kitoms ūkio šakoms 
vystyti, urbanistikos ir infrastruktūros objektams, saugomoms teritorijoms, gamtos apsaugai 
užtikrinti ir pan. Pagal tai parengiamos ilgalaikės ir trumpalaikės žemės paskirstymo ūkio 
šakoms ir visuomenės poreikiams programos, nustatomi jų naudojimo prioritetai ir pers-
pektyvos, žemės ir gamtinės aplinkos naudojimo ir saugojimo priemonės. Tikslinėse pro-
gramose numatoma melioruoti žemę, kelti žemdirbystės kultūrą, naikinti augalų kenkėjus 
bei kovoti su ligomis, priešerozinės priemonės, žemės derlingumo atkūrimas (rekultivavi-
mas) ir kt. Žemėtvarkos schemose nustatomos administracinių teritorijų žemės naudmenų 
naudojimo ir tvarkymo prioritetų perspektyva. Nustatomos specialiosios žemės, miško, van-
dens telkinių naudojimo sąlygos, kiti veiklos ribojimai, taip pat žemės savininkų, naudotojų 
ir valstybės teisių apsaugos priemonės. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumen-
tai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo įsakymais, Vyriausybės nutarimais, 
valstybinėmis programomis, schemomis, metodikomis, taisyklėmis ir kt. 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane nurodomos valstybės ir 
administracinių teritorijų ribos, nustatoma tikslinė žemės naudojimo paskirtis, numa-
tomi žemės naudojimo ir tvarkymo prioritetai ir kryptys pagal jos paskirtį, gyvenamųjų 
vietovių, urbanistikos ir infrastruktūros objektų, saugomų teritorijų ir kiti išdėstymo 
bei raidos poreikiai. Bendrojo plano sprendiniai ir priemonės detalizuojami apskričių ir 
savivaldybių teritorijų bendruosiuose planuose. Apskrities žemėtvarkos objektas yra jos 
teritorijoje esanti žemė. Apskrities teritorijos ribas nustato ir keičia Vyriausybės teikimu 
Lietuvos Respublikos Seimas. Apskrities viršininko administracija tvarko apskrities teri-
torijoje esančios Valstybinės žemės fondą, išskyrus perduotą savivaldybėms žemę. Apskri-
ties lygmeniu rengiami, tvirtinami ir įgyvendinami žemėtvarkos schemos, projektai, kiti 
teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose numatomi tikslinės žemės naudojimo paskirties 
keitimas, žemės naudmenų, žemėvaldų naudojimas ir tvarkymas, ūkinės veiklos apriboji-
mai ir kt. Įgyvendinant žemėtvarką, kaupiami duomenys apie apskrities teritorijoje esančią 
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žemę, prognozuojamos jos naudojimo perspektyvos ir pagrindinės kryptys. Žemėtvarkos 
projektai gali būti sudaromi ir žemės savininkų bei naudotojų (fi zinių ir juridinių asmenų) 
pageidavimu ir lėšomis, siekiant patikslinti jų žemėvaldų ribas, nustatyti žemės naudojimą 
ir apsaugą, servitutus ir kitus ribojimus. Tam sudaromos skirtingų kategorijų žemių ribų 
bei plotų tvarkymo žemėtvarkos, miškotvarkos, vandentvarkos ūkio, vidaus tvarkymo 
projektai ir teritorijų planai. Šie projektai ir planai yra sudedamosios dalys specialiojo 
planavimo, kurį reguliuoja Teritorijų planavimo įstatymas.

Specialusis planavimas gali būti vykdomas nacionaliniu, tam tikro šalies regiono, ap-
skrities ir savivaldybės teritorijų lygmeniu. Planus (projektus) rengia Vyriausybės įgaliotos 
valstybės institucijos (valdančios atskiras ūkio šakas), apskričių viršininkai, savivaldybių 
valdybos (merai) bei juridiniai ir fi ziniai asmenys, kai tai numatyta įstatymuose arba pagal 
poreikius. Specialiojo planavimo dokumentai gali būti tiek bendrųjų, tiek ir detaliųjų planų 
sudedamosios dalys. Specialieji žemėtvarkos ir miškotvarkos projektai, kurie parengti 
žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio žemei tvarkyti, tampa detaliaisiais planais, jei jie ati-
tinka Teritorijų planavimo įstatyme keliamus detaliojo planavimo reikalavimus.

Detalųjį planavimą reguliuoja Teritorijų planavimo įstatymas ir Detaliųjų planų rengi-
mo taisyklės. Vyriausybės nutarimais savivaldybei skirta žemė yra žemėtvarkos objektas. 
Savivaldybės teritorijos arba jos dalių žemėtvarkos projektai turi būti rengiami remiantis de-
taliaisiais planais ir yra jų sudedamosios dalys. Savivaldybės teritorijos detaliojo planavimo 
objektai yra žemės sklypai arba jų grupės; miestų ir miestelių teritorijos arba jų dalys; kaimų 
teritorijos. Patvirtinti savivaldybės tarybos detalieji planai tampa juridiniais dokumentais, 
kurie suteikia teisę juridiniams ir fi ziniams asmenims plėtoti veiklą žemės sklype, nustato 
tikslinę žemės naudojimo paskirtį, žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąlygas ir tvarką. 
Detalieji planai neturi prieštarauti aukštesnio lygmens teritorijų ir savivaldybės teritorijos 
bendriesiems dokumentams. Kartu aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai ir 
žemėtvarkos projektai turi būti rengiami suderinus su savivaldybių detaliaisiais planais ir 
nepažeisti savivaldybių, žemės savininkų ir naudotojų teisių.

Visų teritorijų planavimo rūšių (bendrojo, specialiojo ir detaliojo) planavimo procesą sud-
aro pagrindiniai dokumentų rengimo etapai: 1) parengiamasis etapas; 2) teritorijų planavi-
mo dokumento rengimas; 3) sprendinių pasekmių vertinimo etapas; 4) baigiamasis etapas .

Parengiamojo etapo metu suformuluojami planavimo tikslai ir paskelbiama vi-
suomenei; sudaroma planavimo darbų programa; esant reikalui, atliekami tyrimai; suren-
kama ir kaupiama informacija. Parengiamos planavimo sąlygos.

Dokumento rengimo etapą sudaro tokios stadijos:1) esamos būklės analizės sta-
dija, kurią baigiant pateikiamos esamos būklės analizės išvados ir numatomi teritorijos 
raidos tikslai; 2) koncepcijos stadija : formuojama teritorijos raidos (20 – 25 metų laiko-
tarpio) koncepcija; 3) sprendinių konkretizavimo stadija – sprendiniai 10 metų (numa-
tomas geriausias variantas). 

Sprendinių pasekmės vertinamos šiais aspektais: poveikis teritorijos vystymo dar-
nai ar veiklos sričiai; ekonominei, socialinei, gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.

Baigiamąjį etapą sudaro svarstymo ir derinimo stadija (svarstymas su visuomene, 
derinimas su kitomis institucijomis, ginčų nagrinėjimas). Taip pat tvirtinimo stadija ( 
parengto dokumento tikrinimas valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje, doku-
mento tvirtinimas ir įregistravimas).
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Parengus teritorijos planavimo dokumentą, atliekamas sprendinių įgyvendinimas: 
suprojektuotų ribų ir kitų elementų paženklinimas vietovėje; administraciniai sprendimai 
ir žemės sandoriai; pertvarkytų žemės sklypų ir daiktinių teisių registravimas.

1.6. Planavimo sąlygų rengimas 

Pradedant rengti teritorijų planavimo dokumentus, numatomos planuojamos teritorijos 
planavimo sąlygos – specialiosios žemės naudojimo sąlygos, teritorijų planavimo normų 
reikalavimai.. Pagal Aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentams 
rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisykles, planavimo organizatorius kreipiasi į sąlygas 
išduodančią instituciją (nurodytą atskirų teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse), 
kuri per 20 darbo dienų šias taisykles turi išduoti. Jei per nustatytą terminą jos neišduodamos, 
planavimo organizatorius turi teisę pradėti planavimo darbus, tačiau apie tai po 5 darbo dienų 
pranešdamas sąlygas turėjusiai išduoti institucijai. Pastaroji turi priimti sprendimą dėl pati-
krinimo bei išduotų planavimo sąlygų parengtų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių. 
Planavimo sąlygos parengiamos vadovaujantis planuojamoje teritorijoje galiojančiais teritorijų 
planavimo dokumentų sprendiniais, regioninės plėtros planais, patvirtintomis atskirų ūkio šakų 
plėtros programomis (projektais) bei kitų strateginių dokumentų nuostatomis, įstatymais ir 
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atitinkamą planuojamą veiklą. Planavimo sąlygų reika-
lavimai turi būti konkretūs, pritaikyti planuojamai teritorijai, pagal jos ypatumus, atsižvelgiant 
į gretimų sklypų tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdus bei pobūdžius bei 
trečiųjų asmenų teisių apsaugą. Kai numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento tikslai 
prieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, planavimo sąlygos nerengiamos, pateikus 
planavimo organizatoriui raštu motyvuotą atsakymą.

Rajono ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizatoriai 
kartu su prašymu pateikia planavimo tikslus ir uždavinius; planuojamos teritorijos situacijos 
schemą ar topografi nį planą. Numatant planuoti privačią žemę, pateikiami jos nuosavybės 
dokumentai. Planavimo sąlygų reikalavimai turi būti konkretūs, susieti su planuojama teri-
torija ir planavimo tikslais, vietovės ypatumais, ribomis, parengti atsižvelgiant į gretimų 
sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdus ir (ar) pobūdžius 
bei trečiųjų asmenų pagrįstų teisių apsaugą.

Kai planavimo sąlygas išduoda apskričių viršininkai, jas rengiantys Žemės tvarkymo 
departamentai ir Žemėtvarkos skyriai privalo vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais 
vertingų žemės ūkio naudmenų išsaugojimą, nuosavybės teisių bei viešųjų interesų gynimą 
ir kraštovaizdžio formavimą: 1) rengiant bendruosius ir specialiuosius planus žemės ūkio 
paskirties žemėje planuojant teritorijas užstatyti bei komunikacijoms, taip pat parenkant teri-
torijas, kuriose numatoma rengti detaliuosius planus, turi būti vadovaujamasi reikalavimais 
tausoti vertingas žemės ūkio naudmenas ir nemažinti jų plotų. Atliekant teritorijos funkcinį 
zonavimą, miškų ūkio prioriteto teritorijos turi būti planuojamos vietose, kuriose mažai žemės 
ūkio naudmenų, arba mažos ūkinės vertės žemės ūkio naudmenose. Planuojant vietinės 
reikšmės kelių tinklo išdėstymą, turi būti derinama su žemės reformos žemėtvarkos projektu-
ose suformuotu bendram naudojimui skirtų vietinės reikšmės kelių tinklu. Gamtinio karkaso 
teritorijose turi būti planuojamos priemonės, sudarančios sąlygas tausojamajam ir ekologiniam 
ūkininkavimui. 2) rengiant detaliuosius planus formuojamų žemės sklypų ribos turi būti sud-
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erintos su žemės savininkais. Vertingose žemės naudmenose, kurių dirvožemių našumas dides-
nis kaip 39 balai, nusausintoje žemėje neturi būti planuojama žemės sklypų, skirtų ne žemės 
ūkio veiklai. Planuojant statinius ir privažiavimo kelius, jų išdėstymas turi būti derinamas su 
žemėtvarkos planavimo dokumentų (žemės reformos žemėtvarkos projektų, žemėtvarkos 
schemų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų) sprendiniais arba šių rengiamų dokumentų 
planavimo organizatoriais. Planuojant darbus, susijusius su derlingojo dirvožemio sluoksnio 
pažeidimu, turi būti numatyti pažeistos žemės rekultivavimo darbai arba numatomi pagerinti 
derlinguoju dirvožemiu žemės ūkio naudmenų plotai, šių darbų vykdytojai bei fi nansavimas. 

1.7. Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimas

Teritorijų planavimo pasekmių vertinimas – privaloma kiekvieno teritorijų pla-
navimo dokumento sudėtinė dalis. Tai atlieka planų rengėjai, pasitelkdami ekspertus 
ar mokslo institucijas. Atlikus vertinimą, parengiama Teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinių poveikio vertinimo ataskaita. 

Sprendinių poveikis vertinamas šiais aspektais: 1) poveikis teritorijos vystymo dar-
nai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai; 2) poveikis ekonominei aplinkai (ūkio raidos pro-
cesams, investicijų ir verslo sąlygoms, valstybės ir savivaldybių biudžetams; 3) poveikis 
socialinei aplinkai; 4) poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui ( įvertinamas galimas 
poveikis gamtinės aplinkos kokybei, kraštovaizdžio struktūrai ir ekologinei pusiausvyrai, 
gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimui).

Sprendinių poveikio ataskaita bendriesiems planams rengiama atskirai, o specialiesiems 
ir detaliesiems planams – aiškinamajame rašte arba atskirai. Atlikus sprendinių poveikio 
vertinimą, planavimo organizatorius sprendinius kartu su ataskaita pateikia svarstyti vi-
suomenei. Kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą 
nėra atliktas toks vertinimas, tai atliekama specialiojo arba detaliojo plano rengimo metu. 
Minėtas įstatymas nurodo, kad planuojama ūkinė veikla – tai naujų statinių statyba, esamų 
statinių rekonstravimas, žemės gelmių ir kitų gamtos išteklių naudojimas, žemėtvarkos, 
miškotvarkos bei vandentvarkos projektuose numatyta ūkinė veikla ir kt. Pasekmės ar 
poveikis aplinkai (fi zinis, cheminis ir kt.) – dėl kurių įvyksta ar gali įvykti reikšmingi eko-
sistemos ar jos elementų natūralių funkcijų pokyčiai. Numatyta, kad poveikio aplinkai ver-
tinimas turi būti atliekamas ir kitais atvejais, jeigu atranką atliekanti institucija – Aplinkos 
ministerija, šios ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai ar Aplinkos apsau-
gos agentūra priima išvadą, jog poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas. Atrankos 
išvada priimama įvertinus ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pateiktą informaciją, 
poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas ir visuomenės pasiūlymus, atsižvelgiant į 1) 
vietovės, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, jautrumą aplinkosaugos atžvilgiu, 
ekosistemos savybes, kraštovaizdį, žemėvaldos pobūdį, vietovės infrastruktūrą, gamybos 
objektų sutelktumą, santykinį gamtinių išteklių kiekį, kokybę ir regeneracijos galimybes, 
natūralios aplinkos atsparumą, saugomas teritorijas ir vertingas istoriniu, kultūriniu arba 
archeologiniu aspektu teritorijas; 2) galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai – tai sveikatos apsaugos, priešgaisrinės 
apsaugos, kultūros vertybių apsaugos ir vietos savivaldos institucijos bei apskrities 
viršininko administracija.
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Užsakovui pateikus reikiamą informaciją Aplinkos ministerijos struktūriniam padalin-
iui (pagal kompetenciją), ši institucija per 20 darbo dienų pateikia užsakovui ir poveikio 
vertinimo subjektams atrankos išvadą, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas. Ga-
vus išvadas ir visuomenės pasiūlymus, programa pateikiama atsakingai institucijai, kuri 
per 10 darbo dienų turi ją išnagrinėti ir patvirtinti arba pateikti pastabas bei pasiūlymus. 
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) visuomenės susitelkimo vietose, 
spaudoje ar kitu būdu praneša visuomenei apie tai, kokia privaloma vertinti planuojama 
ūkinė veikla bus vykdoma, kur galima susipažinti su informacija ir kam teikti pasiūlymus 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai klausimais. Nustatytas 10 dienų terminas 
teikti pasiūlymus, kurie registruojami. Aplinkos ministerija ar kita atsakinga institucija, 
gavusi ataskaitą su išvadomis, per 25 darbo dienas turi priimti sprendimą, ar planuojama 
ūkinė veikla leistina pasirinktoje vietoje. Gavęs sprendimą, užsakovas visuomenei paskel-
bia apie tai informacijos priemonėse. Jei privalomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimas atliekamas rengiant teritorijų planavimo dokumentą, visi reikiami 
poveikio aplinkai vertinimo dokumentai parengiami ir skelbiami viešai teritorijų planavi-
mo dokumento svarstymo su visuomene metu. Šio vertinimo atlikti nereikia, kai rengiami: 
1) teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendiniuose numatomas tik vienas ūkinės 
veiklos objektas; 2) detalieji planai, jeigu jie svarstomi, derinami ir tvirtinami supapras-
tinta tvarka; 3) gamtosauginio tvarkymo klausimams spręsti planai ir programos nenustato 
ūkinės veiklos projektų, kurie būtų derinami su atsakinga už aplinkos apsaugą institucija.

1.8. Teritorijų planavimo viešumas

Teritorijų planavimo procese dalyvauja visuomenė – bendrasis, specialusis ir detalu-
sis teritorijų planavimas yra viešas.

 Viešas svarstymas – teritorijų planavimo viešumą užtikrinanti procedūra, kurios 
metu visuomenė nustatyta tvarka supažindinama su parengtu teritorijų planavimo doku-
mentu, organizuojamas viešas susirinkimas teritorijų planavimo sprendiniams, jų alter-
natyvoms bei pateiktiems pasiūlymams aptarti. Teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias 
procedūras (sprendimo dėl teritorijos planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavi-
mo tikslų skelbimas, konsultavimasis, viešas svarstymas, informacijos teikimas ir kt.) at-
lieka planavimo organizatorius.

Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka reglamentuojama 
Vyriausybės patvirtintuose Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatu-
ose. Bendroji ir supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese svarsty-
mo tvarka nustatoma atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumentų lygmenis ir rūšis.

Sprendimai dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo 
tikslų skelbiami: 1) valstybės valdymo institucijų (ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir kt.) 
–„Valstybės žiniose“ bei institucijų interneto tinklapiuose; 2) aukštesniųjų administracinių 
vienetų valdymo institucijų (apskričių viršininkų ) – vietinėje spaudoje bei institucijų 
interneto tinklapiuose; 3) savivaldybių ir jų vykdomųjų institucijų – vietinėje spaudoje, 
savivaldybės interneto tinklapyje ir seniūnijose, kuriose vyksta teritorijos planavimas. 
Detaliojo planavimo organizatorius apie žemės sklypo ar grupės žemės sklypų teritorijų 
planavimo dokumentų rengimo pradžią bei planavimo tikslus raštu informuoja kaimyninių 
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žemės sklypų valdytojus ir naudotojus, taip pat prie planuojamos teritorijos įrengia stendą 
su šia informacija.

Fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę susipažinti su parengtais ir patvirtintais 
teritorijų planavimo dokumentais teritorijų planavimą organizavusioje institucijoje, gauti 
teritorijų planavimo dokumentų ar jų dalių, brėžinių kopijas už mokestį, kuris nustatomas 
apskaičiavus išlaidas, susijusias su jų parengimu (kopijavimas, leidyba ir pan.).

Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo konsultavimosi bei viešojo svarsty-
mo metu supažindina visuomenę su parengtais teritorijų planavimo dokumentais: 1) su 
parengtais nacionalinio, regiono lygmens bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo do-
kumentais – skiriamas ne trumpesnis kaip dviejų mėnesių laikotarpis, iš jo ne mažiau kaip 
vienas mėnuo – viešai ekspozicijai; 2) su parengtais rajono lygmens bendrojo ir specialiojo 
teritorijų planavimo dokumentais – skiriamas ne trumpesnis kaip vieno mėnesio laikotar-
pis, iš jo ne mažiau kaip 15 darbo dienų – viešai ekspozicijai; 3) su parengtais detaliaisiais 
planais – skiriamas ne trumpesnis kaip 20 darbo dienų laikotarpis, iš jo ne mažiau kaip 10 
dienų – viešai ekspozicijai.

Planavimo organizatoriai apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, susipažinimo 
su juo bei svarstymo tvarką, vietą ir laiką turi paskelbti visuomenės informavimo priemonėse. 
Tais atvejais, kai pagal bendrojo plano ar savivaldybės lygmens specialiojo plano sprendinius 
nekilnojamasis turtas rezervuojamas svarbiems valstybės, apskrities ar savivaldybės objek-
tams plėtoti arba kai numatoma pakeisti jo būklę, naudojimo pobūdį ar paskirtį, planavimo 
organizatorius turi apie tai raštu pranešti žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkams.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizatoriui teiki-
ami raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo su-
sirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Išnagrinėjęs visuomenės pateiktus 
pasiūlymus, planavimo organizatorius parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų 
apibendrinančią medžiagą, kurią kartu su parengtais teritorijų planavimo dokumentais 
teikia teritorijų planavimo dokumentą derinančioms institucijoms. Pasiūlymus patei-
kusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu. Atsakymas gali 
būti apskųstas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną 
mėnesį nuo jo gavimo dienos. Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti insti-
tucija per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikia motyvuotą atsakymą, kuris 
įstatymų nustatyta tvarka gali būti apskųstas teismui.

Viešas susirinkimas, kaip teritorijų planavimo viešumo užtikrinimo procedūra, yra or-
ganizuojamas parengus rajonų, vietovės lygmens bendrojo, specialiojo, detaliojo teritorijų 
planavimo dokumentus, praėjus nustatytam susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo 
dokumentais laikotarpiui. Planavimo organizatoriai turi pateikti nustatyta tvarka parengtą 
teritorijų planavimo dokumentą, taip pat kitą sprendinius iliustruojančią medžiagą. Viešo 
susirinkimo metu planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo aptaria pagal pasiūlymus, 
gautus iki viešo susirinkimo, padarytas pataisas, taip pat galimas naujas pataisas pagal viešo 
susirinkimo gautus pasiūlymus ir paaiškina, kodėl kai kurie pasiūlymai nepriimti.

Viešas svarstymas su visuomene gali būti vykdomas supaprastinta tvarka šiais at-
vejais: 1) rengiant detaliuosius planus, kuriuose numatomas žemės sklypų padalijimas, 
atidalijimas ar sujungimas, naudojamų žemės sklypų ribų ir ploto keitimas, žemės sklypų 
formavimas prie naudojamų statinių; 2) rengiant žemėvaldų planus (projektus), tai yra 
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Žemės įstatyme numatytus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, žemės 
paėmimo visuomenės poreikiams projektus ir žemės konsolidacijos projektus; 3) rengi-
ant specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus, jeigu jų rengimo taisyklėse numatyta 
supaprastinta viešo svarstymo tvarka.

Supaprastinta tvarka detalieji ir specialieji planai svarstomi su žemės ir kito nekilno-
jamojo turto savininkais, kurių žemės sklypai ribojasi su planuojama teritorija, laikantis 
šių reikalavimų:

1) planavimo organizatorius apie supaprastinta tvarka rengiamą specialųjį ar detalųjį 
planą laiškais informuoja besiribojančioje su planuojamu žemės sklypu (sklypais) 
teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkus, nurodydamas galimy-
bes susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu arba su dokumentu 
supažindina juos asmeniškai, taip pat gali informuoti šalies dienraštyje ar vietos 
spaudoje (jeigu savininkų negalima surasti Nekilnojamojo turto registre nurodytais 
adresais arba tokių savininkų susidaro daugiau negu dešimt);

2) susipažinti su specialiuoju ar detaliuoju planu skiriamas ne trumpesnis kaip 10 
darbo dienų laikotarpis. Rekomenduojama su planu supažindinti savivaldybės ar 
seniūnijos patalpose; 

3) planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl plano sprendinių, 
juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus pateikusiems asmenims per savaitę po 
susipažinimo laikotarpio pabaigos. Planavimo organizatorius parengtą specialųjį 
ar detalųjį planą ir dokumentus, įrodančius, kad besiribojančioje su planuojamu 
žemės sklypu (sklypais) teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai buvo 
supažindinti su plano sprendiniais (brėžinys su susipažinusių asmenų parašais, 
išsiųstų laiškų kopijos), teikia derinčioms institucijoms ir teritorijų planavimo 
priežiūros institucijai išvadoms dėl projekto tvirtinimo tikslingumo pareikšti. 
Apie detaliojo ir specialiojo plano patvirtinimą planavimo organizatorius skelbia 
savivaldybės interneto tinklapyje.

1.9. Teritorijų planavimo dokumentų derinimo 
ir teikimo tvirtinti tvarka

Prieš teikiant tvirtinti teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai turi būti: 1) nustatyta 
tvarka apsvarstyti; 2) jie turi būti suderinti su atitinkamo lygmens galiojančiais dokumentais, 
įregistruotais teritorijų planavimo dokumentų registre, turėti planavimo sąlygas išdavusių 
institucijų motyvuotas išvadas dėl parengtų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių de-
rinimo; 3) patikrinti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje.

Kai valstybinę teritorijų priežiūrą atliekančios institucijos išvada dėl teritorijų pla-
navimo dokumento yra neigiama, dokumentas tvirtinti neteikiamas.

Derinančių institucijų sąrašas, kompetencija ir derinimo tvarka nurodomi atitinkamų 
rūšių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse.

Savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų derinimo procedūra atliekama 
savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje kompleksiškai ir turi būti baigta per 15 dar-
bo dienų nuo planavimo organizatoriaus prašymo derinti teritorijų planavimo dokumento 
pateikimo dienos. Komisija sudaroma iš planavimo sąlygas rengiančių institucijų atstovų, 
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turinčių įgaliojimus priimti sprendimus. Derinimo procedūroje turi dalyvauti planavimo 
organizatorius ar jo įgaliotas atstovas. Derinimo procedūros rezultatai įforminami protoko-
lu. Ginčus, kilusius derinimo ir svarstymo procedūros metu, nagrinėja teritorijų planavimo 
valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos.

Nacionalinio lygmens teritorijų planavimo dokumentų derinimo procedūra tai 
atliekančioje institucijoje turi būti baigta per 25 darbo dienas, regiono lygmens teritorijų 
planavimo dokumentų – per 20 darbo dienų, o rajono ir vietovės lygmens teritorijų pla-
navimo dokumentų – per 15 darbo dienų nuo pareiškimo gavimo dienos. Jei išvada ar 
protokolas dėl pateikto dokumento derinimo ar nederinimo per nustatytą terminą nebuvo 
išduoti ir planavimo organizatoriui nepranešta apie protokolo ar išvados neišdavimo 
priežastis, laikoma, kad dokumentas yra suderintas, o planavimo organizatorius turi 
teisę parengtą teritorijų planavimo dokumentą teikti tikrinti valstybinę teritorijų planavi-
mo priežiūrą atliekančiai institucijai. Apie tai turi būti pranešta raštu derinimo išvadą 
ar protokolą turėjusiai pateikti institucijai. Ginčus, kilusius tarp planavimo sąlygas 
išdavusių institucijų ir (ar) planavimo organizatoriaus, taip pat derinimo ir svarstymo 
procedūros metu kilusius ginčus naginėja ir sprendimus priima teritorijų planavimo 
valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos.

1.10. Teritorijų planavimo informacinė sistema

Teritorijų planavimo dokumentai registruojami teritorijų planavimo registre. 
Registrą sudaro valstybinis, apskrities ir savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų 
registrai bei jų centrinė duomenų bazė. Teritorijų planavimo dokumentų registro 
tvarkymą reglamentuoja Valstybės registrų įstatymas ir Vyriausybės patvirtinti Teritorijų 
planavimo dokumentų registro nuostatai. Visus patvirtintus teritorijų planavimo doku-
mentus planavimo organizatoriai privalomai pateikia registruoti teritorijų planavimo 
dokumentų registro tvarkytojams ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jų patvirtinimo di-
enos. Teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkytojai apie įregistruotą planavimo 
dokumentą per 15 dienų praneša Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui. Valstybinį 
teritorijų planavimo dokumentų registrą bei jų centrinę duomenų bazę tvarko Aplinkos 
ministerija ar jos įgaliota institucija, apskrities viršininko administracija, savivaldybės 
vykdomoji institucija. Visi fi ziniai ir juridiniai asmenys turi teisę susipažinti su teritorijų 
planavimo dokumentų registro duomenimis atitinkamą registrą tvarkančioje instituci-
joje ir už nustatytą mokestį gauti jų kopijas.

Teritorijų planavimo duomenų banką sudaro valstybinis, apskrities ir 
savivaldybės teritorijų planavimo duomenų bankai. Teritorijų planavimo duomenų 
banko duomenų kaupimo tvarką ir struktūrą nustato ir tvarkymą reglamentuoja 
Vyriausybės patvirtinti Teritorijų planavimo duomenų banko nuostatai. Valstybinio 
teritorijų planavimo duomenų banko kaupimą ir tvarkymą organizuoja Aplinkos min-
isterija ar jos įgaliota institucija, apskrities – apskrities viršininko administracija, 
savivaldybės – savivaldybės vykdomoji institucija. Duomenis teritorijų planavimo 
dokumentų registro ir teritorijų planavimo duomenų tvarkytojams jų prašymu nustaty-
ta tvarka teikia planavimo organizatoriai, valstybinių registrų, kadastrų, klasifi katorių, 
specializuotų duomenų bankų tvarkytojai.
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l.11. Valstybinė teritorijų planavimo priežiūra

Valstybinė teritorijų planavimo priežiūra – tai tikrinimas, ar planavimo sąlygos 
ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus, bendrųjų, specialiųjų ir 
detaliųjų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo ir derinimo procedūrų 
kontrolė, taip pat tikrinimas, ar sprendiniai atitinka Teritorijų planavimo ir kitų teritorijų 
planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Valstybinės teritorijų planavimo 
priežiūros bendrąją tvarką nustato Vyriausybės patvirtinti Teritorijų planavimo ir staty-
bos valstybinės priežiūros nuostatai. 

Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atlieka: 1) valstybės, Vyriausybės, 
Vyriausybės įgaliotos institucijos ir apskrities lygmens bendrojo bei specialiojo teritorijų pla-
navimo (išskyrus žemėtvarkos schemas) bei valstybės sienos, krašto apsaugos ir strateginės 
reikšmės objektų teritorijų detaliojo planavimo – Aplinkos ministerijos įgaliota institucija; 2) 
savivaldybės lygmens bendrojo, specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, detaliųjų planų 
– apskrities viršininko administracija; 3) žemėtvarkos schemų, planų (projektų) ir žemėvaldų 
planų (projektų) – Vyriausybės įgaliotos institucijos; 4) miškų tvarkymo schemų ir vidinės 
miškotvarkos planų (projektų) – Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos. 

Aplinkos ministerijos įgaliota institucija metodiškai vadovauja valstybinę teritorijų 
priežiūrą atliekantiems apskričių viršininkų administracijų teritorijų planavimo ir statybos 
valstybinės priežiūros departamentams (skyriams), tikrina jų darbą ir patikrinimo išvadas 
teikia apskričių viršininkams. Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti insti-
tucija teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą turi pateikti per 20 darbo dienų 
nuo teritorijų planavimo dokumento pateikimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinių įgyvendinimą pagal kompetenciją kontroliuoja valstybės ir savivaldybės insti-
tucijos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
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2. BENDRASIS TERITORIJŲ PLANAVIMAS

Bendrasis teritorijų planavimas – kompleksinis planavimas teritorijos erd-
vinio vystymo politikai, teritorijos naudojimo ir apsaugos prioritetams bei svarbiau-
sioms tvarkymo priemonėms nustatyti. Bendrasis planas – tai teritorijų komplek-
sinio planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis 
ir uždavinius, nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teri-
torijos naudojimo bei apsaugos principai. Valstybės ar apskrities teritorijų komplek-
sinio planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir 
uždavinius, nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos 
naudojimo bei apsaugos principai, vadinamas bendruoju (generaliniu) planu.

Bendrojo teritorijų planavimo objektai: 1) valstybės teritorija; 2) apskrities terito-
rija; 3) savivaldybės teritorija arba jos dalys (miestai ir miesteliai).

Bendrojo teritorijų planavimo uždaviniai: 
1) suformuoti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos koncepciją;
2) optimizuoti teritorijos urbanistinę struktūrą ir infrastruktūros sistemą;
3) numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius gamtos išteklių racionalų 

naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, 
gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą;

4) numatyti priemones užstatytų teritorijų urbanistinei erdvinei kompozicijai tobu-
linti, gyvenimo ir aplinkos kokybei gerinti, bendrojo naudojimo želdynų sistemai 
formuoti;

5) nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrus; 
6)  numatyti pagrindines regioninės politikos formavimo bei įgyvendinimo nuostatas;
7) rezervuoti teritorijas, kuriose gali būti plėtojami komunikaciniams koridoriams, 

inžinerinei bei susisiekimo infrastruktūrai ir kitiems visuomenės poreikiams ten-
kinti reikalingi objektai;

8) nustatyti teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir (ar) jos 
ypatumus.

Gali būti nustatomi ir kiti bendrojo teritorijų planavimo uždaviniai atsižvelgiant į 
bendrojo teritorijų planavimo objektą ir konkrečius visuomenės poreikius, socialinius, 
ekonominius ir ekologinius planuojamos teritorijos ypatumus.

Bendrojo teritorijų planavimo organizatoriai yra šie: 1) Aplinkos ministerija; 2) 
apskrities viršininkas; 3) savivaldybės administracijos direktorius.

Bendrojo teritorijų planavimo dokumentai: 
1) valstybės teritorijos bendrasis (generalinis) planas; 
2) apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas; 
3) savivaldybės teritorijos bendrasis planas; 
4) savivaldybės teritorijos dalies (miesto ar miestelio) bendrasis planas. 
Bendrieji planai privalomi visiems planuojamoje teritorijoje esančio nekilnojamojo 

turto savininkams, valdytojams, naudotojams.
Bendrojo teritorijų planavimo procesą sudaro parengiamasis, teritorijų planavimo 

dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis etapai.
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2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (toliau Bendrasis planas) 
yra pagrindinis planavimo dokumentas, reglamentuojantis šalies teritorijos naudojimo 
ir tvarkymo ilgalaikę strategiją. Jis buvo rengiamas 1996 – 2002 metais. Valstybės 
teritorijos bendrasis (generalinis) planas rengiamas Vyriausybės nutarimu. Bendrojo 
planavimo organizatorius – Aplinkos ministerija. Valstybės teritorijos bendrojo (gen-
eralinio) plano sprendiniai buvo derinami su ministerijomis, apskričių viršininkais ir 
kitomis institucijomis, pateikusiomis planavimo sąlygas. Parengtas dokumentas Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės teikimu patvirtintas Seimo. Jis registruotas Aplinkos 
ministerijos tvarkomame Valstybės teritorijų planavimo dokumentų registre. Šiuo 
planu privaloma vadovautis formuojant regioninę politiką, rengiant ūkio šakų plėtros 
strategijas ir prognozes bei teritorijų planavimo dokumentų principus. Bendrojo plano 
sprendiniai galioja jame nustatytu planavimo laikotarpiu (iki 2020 m.), kurio metu 
jie gali būti koreguojami ar papildomi Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka 
operatyvinio planavimo priemonėmis.

Svarbiausias bendrojo plano tikslas – užtikrinti šalies teritorijos tvarią ir 
pusiausvirą raidą, atsižvelgiant į Europos erdvinės raidos kontekstą (Europos Sąjungoje 
priimtus „Europos teritorijos tvarkymo politikos principus“). Jam įgyvendinti numa-
tytos strateginės šalies raidos kryptys: 1) gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas 
plėtojant socialinę ir kultūrinę bei techninę infrastruktūrą; 2) šalies ekonomikos augi-
mo skatinimas ūkinę veiklą diferencijuojant pagal teritorinio potencialo ypatumus; 3) 
aplinkos kokybės užtikrinimas optimizuojant gamtonaudą, plėtojant aplinkosaugą bei 
išsaugant ir didinant kraštovaizdžio savitumą. Šioms šalies raidos strateginėms kryptis 
įgyvendinti numatyta konkretizuotų bendrųjų strateginių teritorijos raidos tikslų siste-
ma socialinėje, ekonominėje, ekologinėje ir kompleksinėje teritorinėje plotmėje. Kiti 
teritorijos raidos tikslai: optimizuoti urbanistinę sistemą, kraštovaizdžio ir biologinės 
įvairovės apsaugą, kultūros paveldo, gamybos bei rekreacinių teritorijų naudojimą ir 
socialinės, kultūrinės bei techninės infrastruktūros teritorinę plėtrą.

Bendrasis planas numato I skyriuje „Bendrųjų teritorinių struktūrų formavimas“ 
1) urbanistinės sistemos optimizavimą ir 2) kraštovaizdžio formavimą ir apsaugą. Pa-
teikiamas urbanistinio karkaso – erdvinės struktūros plėtros modelis. Iki 2020 metų 
numatytas bendras pagal miesto gyventojų dalį urbanizacijos lygis 72 – 75 procen-
tai. Šalies urbanistinėje sistemoje išskirti 3 lygmenų centrai: I lygmuo – valstybinio 
ir tarpvalstybinio (europinio) masto centrai. Europinio tarpvalstybinio masto centras 
formuotinas šalies sostinės Vilniaus pagrindu, sujungiant Vilniaus ir Kauno poten-
cialus – metropolis; II lygmuo – regioniniai centrai. Tai dabartinių apskričių centrai 
ir kiti stambesni miestai – dabartinių savivaldybių administraciniai centrai; III lyg-
muo – lokaliniai centrai. Tai esamų rajonų savivaldybių centrai ir rekomenduojami 
nauji vietinio lygmens aptarnavimo centrai. Numatyta didinti šalies metropolizaci-
jos mastą ir plėtoti metropolinius – atraminius urbanistinius centrus, taip pat didinti 
šalies lokalinės urbanistinės diferenciacijos mastą ir plėtoti 85 III lygmens lokalinius 
centrus. Numatomas diferencijuotas miesto ir kaimo gyvenamųjų vietovių santykio 
formavimas pagal išryškėjusius regioninius šalies raidos potencialo skirtumus, for-
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muojamus tris stambias miesto ir kaimo plėtros zonas: Vakarų, Vidurio ir Rytų Lietu-
vos. Numatyta atnaujinti anksčiau sudarytus gyvenamųjų vietovių bendruosius planus, 
planuojant būstų plėtrą – 2020 metų perspektyva – vienam gyventojui vidutiniškai 28 
m2 bendrojo naudingo ploto. 

Kraštovaizdžio naudojimas numatomas bendrajame plane formuojant gamtinį 
karkasą, kurio teritorijos apima apie 60 procentų šalies ploto. Numatytos šios gam-
tinio kraštovaizdžio naudojimo ir apsaugos kryptys: 1) išlaikomas ir saugomas esamas 
natūralus kraštovaizdžio pobūdis; 2) palaikomas ir didinamas esamas kraštovaizdžio 
natūralumas; 3) gražinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elemen-
tai. Nustatyti konservaciniu (įvairovės apsaugos) požiūriu vertingiausi kraštovaizdžio 
kompleksai, kuriems reikalingas ypatingas dėmesys; biologinės įvairovės apsaugai nus-
tatyta svarbių teritorijų sistema bei nacionalinis ekologinis tinklas. Šalies kraštovaizdžio 
įvairovė planuojama apibendrinant teritorinę sklaidą ir Lietuvos Respublikos lygme-
niu nustatyti tipologiniai kraštovaizdžio kompleksai bei rajonai. Nurodytos ypač 
saugomų teritorijų tinklo optimizavimo bei papildymo kryptys. Rekomenduota per 120 
kraštovaizdžio tvarkymo politikos požiūriu reikšmingų kultūros vertybių teritorinių 
arealų, išskirti ypač svarbūs nacionalinės reikšmės arealai. Nustatyti kultūros paveldo 
teritorijų apsaugos ir naudojimo nuostatoms įgyvendinti prioritetai.

Specializuotų teritorinių struktūrų formavimas numato bioprodukcinio ūkio, 
rekreacinių teritorijų, techninės infrastruktūros, kitos funkcinės teritorinės struktūros 
tvarkymo priemones. Šalies agrarinio naudojimo politikoje Bendrasis planas siekia 
suderinti ūkių pagrindines gamybos šakas su gamtines sąlygas geriausiai atitinkančia 
agrarinės veiklos specializacija. 

Agrarinių teritorijų tvarkymui šalyje teritoriškai diferencijuoti išskirtos 7 skirtingo 
agrarinio potencialo zonos, pateiktos jų naudojimo rekomendacijos. Agrarinių teritorijų 
raida numatyta iki 2010 m. ir įgyvendinama planavimo darbų sistema: žemės refor-
mos žemėtvarkos projektų rengimas; žemės konsolidavimui skirtų žemėtvarkos projektų 
rengimas; žemės informacinės sistemos įdiegimas parengiant skaitmeninius 1:50 000 
mastelio žemėlapius, apibūdinančius žemės ūkio naudmenų dirvožemio savybes, melio-
ruotus plotus ir žemės naudojimo sąlygas, ūkių žemėvaldų ribas, žemės našumą ir vertę; 
teritorijų planavimo dokumentų (apskričių ir savivaldybių teritorijų bendrųjų planų bei 
žemėtvarkos schemų) parengimas; valstybės ir ES fondų tiesioginių išmokų paskirstymo 
operatyvus planavimas pagal bendruosius planus ir žemėtvarkos schemas.
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Miškininkystės plėtra numatyta 400 tūkst. ha miškų ūkio paskirties žemės plote pa-
gal miškotvarkos projektus; parengus savivaldybių teritorijų miškų išdėstymo schemas, 
organizuoti valstybės remiamą miško sodinimą žemės ūkio paskirties žemėje; užtikrinti 
medžioklės ūkio reguliavimą. Šalies vidaus vandens telkinių racionaliam naudojimui 
užtikrinti būtina baigti įteisinti šių telkinių nuosavybę arba ilgalaikę nuomą; plėtoti 
žuvininkystę. Rekreacijos ir turizmo vystymas sprendžiamas skirtinguose (nacionalinės, 
regioninės ir lokalinės svarbos) rekreaciniuose arealuose, numatant prioritetines jų 
plėtros priemones. Techninės infrastruktūros plėtra sprendžiama planuojant pagrindinių 
automobilių kelių, geležinkelių, uostų, energetikos plėtrą, ekoinžinerinės infrastruktūros 
perspektyvas. Bendrajame plane numatyti pramonės ir verslo raidos etapai (institucinės 
reformos, modernizavimo ir intensyvinimo), socialinės ir kultūros infrastruktūros 
teritorinė raida. Pateiktas šalies teritorijos erdvinio diferencijavimo modelis, išreikštas 
trijų plėtojimo tipų (konversinio, palaikomojo ir plėtojamojo) kraštotvarkinėmis zono-
mis, taip pat – nacionalinės regioninės politikos organizavimo nuostatos.

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniai:
1. Urbanistinės sistemos optimizavimas. Urbanistinį karkasą sudaro 5 miestai – metropolin-

iai centrai, 11 regioninių centrų ir 85 lokaliniai centrai. Numatyti jų plėtros prioritetai.
2. Kraštovaizdžio naudojimas ir apsauga. Numatytos gamtinio karkaso teritorijos, 

kurios sudaro 60 procentų šalies ploto. Nustatyti uždaviniai kraštovaizdžio ekolog-
inei pusiausvyrai palaikyti.

3. Bioprodukcinio ūkio plėtros planavimas. Agrarinių teritorijų tvarkymui teritoriškai 
diferencijuoti numatytos 7 skirtingo agrarinio potencialo zonos ir jų plėtros 
priemonės– specializacijos kryptys, valstybės rėmimo poreikis, žemės naudojimo 
valstybinis reglamentavimas. Reglamentuojama miškininkystės plėtra pagal gam-
tines sąlygas ir nederlingų žemių apsodinimą mišku.

4. Rekreacinės teritorijos. Nustatyti šalies teritorijos rekreaciniai arealai ir jų poten-
cialas bei priemonės rekreacinės sistemos raidai.

5. Techninė infrastruktūra. Numatytos transporto infrastruktūros plėtros kryptys 
(pagrindiniai keliai ir geležinkeliai, jūrų ir oro uostai), energetikos infrastruktūros 
pokyčiai, ekoinžinerinės infrastruktūros pertvarkymas šalies mastu (vandens tieki-
mas, vandenvalos įrenginiai, regioniniai sąvartynai).

6. Pramonės ir verslo teritorinė plėtra.
7. Socialinės ir kultūrinės infrastruktūros teritorinė raida.
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniais privaloma vadovau-

tis formuojant regioninę politiką, rengiant ūkio šakų plėtros strategijas ir prognozes, 
tai pat išduodant planavimo sąlygas žemesnio lygmens (apskričių teritorijų) bendrie-
siems planams rengti.

2.2. Apskrities teritorijos bendrasis planas

Apskrities teritorijos bendrojo planavimo tikslas ir uždaviniai:
1) spręsti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane iškeltus uždavinius, 
įgyvendinti, detalizuoti šio bendrojo plano sprendinius apskrities teritorijoje;
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2) parengti apskrities teritorijos tvarkymo bei darnaus vystymo pagrindus ir principines 
nuostatas, derinant valstybės, apskrities ir jos savivaldybių reikmes ir interesus;

3) plėtoti ir tobulinti susiklosčiusią apskrities erdvinę struktūrą, formuoti ir vystyti 
urbanistinę sistemą;

4) numatyti priemones žmonių gyvenimui ir aplinkos kokybei gerinti;
5) plėtoti techninę ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą;
6) suformuoti principines teritorijų apsaugos nuo pavojingų gamtinių ir technogeninių 

procesų nuostatas;
7) numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, 

ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo 
vertybių išsaugojimą;

8) numatyti bioprodukcinio ūkio, pramonės, verslo, rekreacinės ir kitos paskirties 
teritorijų vystymo kryptis, formuoti palankias ūkio ir verslo ugdymo sąlygas;

9) numatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti specialiuosius planus;
10) rezervuoti teritorijas techninei infrastruktūrai plėtoti ir kitiems visuomenės 

poreikiams tenkinti reikalingiems objektams; 
11) suformuoti planavimo sąlygas apskrities lygmens specialiesiems bei jos 

savivaldybių bendriesiems ir specialiesiems planams, perteikti nacionalinius ir re-
gioninius teritorijų vystymo tikslus savivaldybės lygmens planams.

Apskrities teritorijos bendrojo plano rengimo organizatorius – apskrities viršininkas. 
Apskrities teritorijos bendrojo plano rengimo planavimo sąlygas išduoda Aplinkos, Žemės 
ūkio, Susisiekimo, Kultūros, Ūkio ir kitos ministerijos, taip pat besiribojančios apskritys 
ir apskrities savivaldybės.

Apskrities teritorijos bendrojo plano sprendiniais nustatomos pagrindinės nuostatos:
– šalies urbanistinio karkaso konkretizavimas ir apskrities urbanistinio tinklo 

plėtojimas, apibrėžiant gyvenamųjų vietovių sistemos raidą; urbanistinių centrų 
plėtros strateginės kryptys bei jų, kaip urbanistinio tinklo elementų, sąveika, 
konkretizuojamas urbanistinės integracijos ašių vystymas;

 – šalies gamtinio karkaso konkretizavimas, apskrities ekologinio tinklo plėtojimas, 
biologinės įvairovės išsaugojimas, kraštovaizdžio, kultūros paveldo panaudojimas 
ir išsaugojimas; 

– bioprodukcinio ūkio, pramonės, verslo, rekreacinės bei kitokios paskirties teritorijų 
vystymas;

– techninės, socialinės, kultūrinės infrastruktūros apskrities teritorijoje vystymas, 
teritorijų apsaugos dėl ypatingų situacijų (galimų potvynių, geologinių karstinių 
reiškinių, gaisrų ir kt.) priemonės;

– svarbiems valstybės, apskrities ar jos savivaldybių objektams ir infrastruktūrai 
rezervuojamos teritorijos, taip pat visuomenės poreikiams numatomos teritorijos, 
nustatant reikalavimus dėl jų laikino naudojimo; 

– numatomi planuojamos veiklos įgyvendinimo prioritetai.
Apskrities bendrojo plano pagrindiniai brėžiniai parengiami sprendinius konkreti-

zuojant. Tai:
- Apskrities teritorijos raidos ir naudojimo brėžinys;
- Šalies urbanistinio karkaso ir gyvenamųjų vietovių sistemos vystymo brėžinys;
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- Ekologinės pusiausvyros užtikrinimo (gamtinio karkaso konkretizavimo ir formavi-
mo bei ekologinio tinklo, kraštovaizdžio, biologinės įvairovės apsaugos) brėžinys;

- Rekreacijos ir kultūros paveldo teritorijų brėžinys;
- Techninės infrastruktūros ir teritorijų apsaugos nuo ypatingų situacijų brėžinys;
- Ūkio plėtros ir socialinės bei kultūrinės infrastruktūros vystymo brėžinys (gali būti 

techninės infrastruktūros brėžinyje);
- Teritorijų rezervavimo visuomenės poreikiams brėžinys.
Gali būti rengiami ir kiti brėžiniai, – tai priklauso nuo konkrečios planavimo situaci-

jos ir sąlygų. 
Suderintas ir patikrintas apskrities bendrasis planas turi būti aprobuotas apskrities 

regioninės plėtros taryboje. Po to planą tvirtina Vyriausybė. 
Apskrities teritorijos planavimo sprendiniai detalizuoja, sukonkretina šalies bendrojo 

plano sprendinius, bet jie negali pakeisti šalies bendrajame plane nustatytų esminių žemės 
naudojimo, gamtos išteklių apsaugos ir ūkio plėtros krypčių.

2.3 pav. Marijampolės apskrities teritorijos bendrajame plane suformuota erdvinė koncepcija
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2.4 pav. Klaipėdos apskrities bendrojo plano brėžinys – bendroji erdvinės plėtros koncepcija
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2.3.  Savivaldybės teritorijos bendrasis planas

Savivaldybės teritorijos bendrojo plano uždaviniai:
 l) suformuoti savivaldybės teritorijos vystymo koncepciją bei nustatyti teritorijos 

tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus;
2) tobulinti rajono teritorijos erdvinę struktūrą, vystyti jos urbanistinę sistemą;
3) formuoti miškų ir želdynų sistemas;
4) numatyti užstatytų teritorijų žmonių gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias 

priemones;
5) nustatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, 

kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, 
gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;

6) plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą 
infrastruktūrą;

7) rezervuoti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai;
8) atlikti teritorijos funkcinį zonavimą.
Gali būti nustatomi ir kiti bendrojo plano rengimo uždaviniai, atsižvelgiant į 

konkrečius visuomenės poreikius, socialinius – ekonominius, ekologinius ir geografi nius 
planuojamos teritorijos ypatumus.

Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo organizatorius yra savivaldybės 
administracijos direktorius. Sprendimą dėl plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų 
priima savivaldybės taryba.

Planavimo sąlygas savivaldybės teritorijos bendrajam planui rengti išduoda ap-
skrities viršininkas, Aplinkos ministerijos regiono apsaugos departamentas, Kultūros 
vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos teritorinis padalinys, Lietuvos 
automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Visuomenės sveikatos centras, 
inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų valdytojai.

Bendrojo plano esamos būklės analizės stadijoje parengiama ir savivaldybės tary-
boje aprobuojama teritorijos vystymo erdvinės raidos koncepcija 20 metų. Bendrojo plano 
sprendiniai rengiami 10 metų. Jų galiojimą savivaldybės taryba gali pratęsti ne ilgiau kaip 
iki 4 metų. Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo valstybinę priežiūrą vykdo 
apskrities viršininkas. Bendrąjį planą tvirtina savivaldybės taryba.

Bendrojo teritorijų planavimo procesą sudaro etapai: parengiamasis, teritorijų pan-
avimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.

Parengiamojo etapo metu sprendimą dėl bendrojo plano rengimo pradžios ir pla-
navimo tikslų priima savivaldybės taryba. Planavimo organizatorius – savivaldybės ad-
ministracijos direktorius viešai paskelbia apie priimtą savivaldybės tarybos sprendimą 
dėl bendrojo plano rengimo ir planavimo tikslų bei numatomą atlikti sprendinių 
pasekmių aplinkai vertinimą vietinėje spaudoje bei savivaldybės interneto tinklapyje. 
Dėl planavimo sąlygų raštu kreipiasi į apskrities viršininką; Aplinkos ministerijos re-
giono aplinkos apsaugos departamentą; Kultūros vertybių apsaugos departamento prie 
Kultūros ministerijos teritorinį padalinį; Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Su-
sisiekimo ministerijos; Visuomenės sveikatos centrą; inžinerinių tinklų bei susisiekimo 
komunikacijų valdytojus. Šios institucijos parengia planavimo sąlygas per 20 darbo 
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dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Jei planavimo sąlygos per nustatytą terminą 
neišduodamos, planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti bendrojo teritorijų pla-
navimo dokumentą, tačiau apie tai raštu praneša planavimo sąlygas turėjusiai parengti 
institucijai per 5 darbo dienas nuo termino, per kurį turėjo būti parengtos planavimo 
sąlygos, pabaigos. Pranešimą gavusi institucija turi priimti sprendimą dėl patikrinimo 
be išduotų planavimo sąlygų parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinių. Po 
to tvirtinama bendrojo plano darbų programa. Joje nurodomi planavimo tikslai, planu-
ojamos teritorijos ypatumai bei su jais susiję reikalavimai, planavimo darbų trukmė ir 
etapai, atlikimo terminai, tekstinės ir grafi nės medžiagos (brėžinių nomenklatūra ir jų 
masteliai) apimtis ir kt. Skelbiamas konkursas bendrojo plano rengėjui parinkti Viešojo 
pirkimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrąjį planą turi teisę rengti ju-
ridiniai asmenys, jeigu jų įstatuose numatyta teritorijų planavimo veikla, o planavimo 
darbams vadovauja atestuotas bendrojo planavimo specialistas. Su parinktu rengėju 
sudaroma planavimo darbų sutartis. Planavimo organizatorius plano rengėjui pateikia 
planavimo darbų programą; planavimo sąlygas; duomenis apie žemės naudojimo būklę 
(žemėlapius); išrašą iš teritorijų planavimo dokumentų registro apie planuojamoje teri-
torijoje galiojančius teritorijų planavimo dokumentus; atliktų mokslinių-tiriamųjų darbų 
sąrašą ir tyrimų medžiagą (jei šie darbai atlikti ir yra būtini bendrajam planui parengti); 
geologinių tyrimų medžiagą.

Bendrojo plano rengimo etapą sudaro šios stadijos: esamos būklės analizė, koncep-
cijos rengimas ir sprendinių konkretizavimas. 

Esamos būklės analizės stadijos metu atliekamas savivaldybės teritorijos gamtinio, 
socialinio, kultūrinio, ekonominio potencialo ir kraštovaizdžio struktūros vertinimas; 
aplinkos (oro, vandenų, dirvožemio, fi zikinės taršos lygio ir kt.) kokybės vertinimas; teri-
torijos probleminių situacijų ir arealų ištyrimas, nustatant vystymosi tendencijas. Analizei 
naudojami paskutiniųjų trejų metų statistiniai duomenys.

Koncepcijos rengimo stadijos metu nustatoma teritorijos planinės ir erdvinės 
struktūros vystymosi principai; teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai; teritorijos tvar-
kymo reglamentavimo, naudojimo ir apsaugos principai. Parengiamas strateginių pasekmių 
aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas, kuris pristatomas visuomenei ir ap-
tariamas su atsakingomis institucijomis. Savivaldybės teritorijos vystymo erdvinės raidos 
koncepcija rengiama 20 metų laikotarpiui ir aprobuojama savivaldybės taryboje.

Sprendinių konkretizavimo stadijoje atliekamas planuojamos veiklos prioritetų 
nustatymas, teritorijos funkcinis zonavimas; urbanistinio karkaso konkretizavimo ir 
teritorijos urbanistinės sistemos plėtojimo, gyvenamųjų vietovių tinklo ir konkrečių 
urbanistinių centrų vystymo, urbanistinės sistemos elementų sąveikos nustatymas; miškų, 
kraštovaizdžio tvarkymo, gamtos ir kultūros paveldo objektų panaudojimo ir išsaugojimo 
planavimas; gamtinio karkaso formavimas savivaldybės teritorijoje, ekologinės apsaugos 
zonų plėtojimas, biologinės įvairovės apsaugos zonų planavimas; rekreacinės, pramonės, 
verslo ar kitos paskirties teritorijų tvarkymo, rekreacijos ir turizmo plėtojimo planavimas; 
techninės, socialinės, kultūrinės infrastruktūros rajono teritorijoje vystymo planavimas; 
teritorijų, rezervuojamų visuomenės poreikiams, planavimas; pagrindinės tikslinės žemės 
naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatymo arba pakeitimo sąlygų planavimas.

Savivaldybės teritorijos bendrajam planui rengiami brėžiniai:
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Esamos būklės analizės stadijoje: Žemės naudojimo brėžinys M 1: 50 000; Inžinerinės 
infrastruktūros ir susisiekimo brėžinys M 1:50 000, M 1: 100 000.

Koncepcijos rengimo stadijoje – Teritorijos vystymo erdvinės struktūros ir funkcinių 
prioritetų brėžiniai M 1: 50 000, M 1: 100 000.

Sprendinių konkretizavimo stadijoje: Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų 
brėžinys M 1: 50 000, 1: 100 000; Teritorijos inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo 
brėžinys M 1 : 50 000; Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimo brėžinys 
M 1:50 000; Miškų išdėstymo brėžinys M 1: 50 000.

Atsižvelgiant į planavimo darbų poreikį, gali būti rengiami ir kiti bendrojo plano 
brėžiniai, schemos – Agrarinių teritorijų (žemės ūkio plėtros) brėžinys, pažymint žemės 
ūkio veiklos funkcines zonas, urbanistinės ir rekreacinės plėtros zonas, saugomų teritorijų 
ir ūkinių objektų sanitarinės apsaugos zonas; Miškų ūkio plėtros brėžinyje gali būti 
žymimas gamtinis karkasas; Gyvenamųjų vietovių plėtros brėžinyje – miestų, miestelių ir 
perspektyvių kaimų išsidėstymas. 

Bendrojo plano brėžiniai rengiami naudojant skaitmeninę georeferencinę duomenų 
bazę naujausių kartografi nių žemėlapių pagrindu. Teritorijų tvarkymo režimai, kita in-
formacija žymima žemėlapiuose sutartiniais ženklais, spalvomis. Priklausomai nuo 
brėžinių paskirties juose žymima: gyvenamosios vietovės ir kitos užstatytos teritorijos; 
administracinės ir kitos suplanuotos ribos; pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis; 
vandens telkiniai, pelkės, durpynai, naudingųjų iškasenų telkiniai; miškai ir teritorijos, 
kurias tikslinga apsodinti miškais; valstybiniai ir vietinės reikšmės keliai, aukštos įtampos 
elektros linijos, kitos komunikacijos; saugomos teritorijos ir gamtinis karkasas; rezervuo-
jamos visuomenės poreikiams teritorijos.
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Bendrojo teritorijų planavimo dokumentus sudaro aiškinamasis raštas, grafi nė 
dalis ir kiti dokumentai. Aiškinamasis raštas – tai tekstinė dalis, kurioje aprašoma ben-
drojo plano rengimo etapais esamos būklės analizės rezultatai, planuojamos teritorijos 
plėtojimo prognozės, teritorijų naudojimo reglamentai ir kiti sprendiniai. Užbaigtą ben-
drojo plano bylą sudaro esamos būklės brėžiniai, sprendiniai (brėžiniai bei aiškinamasis 
raštas) ir procedūriniai dokumentai – savivaldybės tarybos sprendimas dėl bendrojo 
plano rengimo, planavimo darbų programa, planavimo sąlygos, sprendinių pasekmių 
vertinimo ataskaita, derinimo ir išvadų dokumentai, valstybinės teritorijų planavimo 
priežiūros institucijos patikrinimo aktas.

Bendrojo plano sprendinių pasekmių vertinimo etapas. Rengiama strateginio 
pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita. Tai atliekama vadovaujantis Vyriausybės patvirtin-
tu Planų ir programų strateginio pasekmių vertinimo tvarkos aprašu. Sprendinių poveikis 
vertinamas šiais aspektais: 1) poveikio teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veik-
los sričiai; 2) poveikio ekonominei aplinkai (ūkio ir atskirų jo sektorių raidos procesams, 
investicijų ir verslo sąlygoms, valstybės bei savivaldybių biudžetams); 3) poveikio socia-
linei aplinkai (jos procesams bei socialinėms grupėms); 4) poveikio gamtinei aplinkai ir 
kraštovaizdžiui (ekologinei pusiausvyrai, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimui); 
5) papildomai – nurodytais planavimo sąlygose. 

Bendrojo plano rengimo baigiamąjį etapą sudaro sprendinių viešas svarstymas ir 
derinimas; tikrinimas, tvirtinimas ir registravimas. 

Plano sprendinių viešas svarstymas ir derinimas – šias procedūras atlieka planavi-
mo organizatorius ir (ar) jo įgaliotas asmuo. Bendrasis planas svarstomas su visuomene 
Vyriausybės nustatyta tvarka. Bendrojo plano sprendiniai gali būti apskundžiami per 
vieną mėnesį nuo viešo susirinkimo dienos. Skundai dėl bendrojo plano sprendinių pa-
teikiami apskrities viršininko administracijai. Derinti pateikiami kitoms institucijoms 
bendrojo plano sprendiniai (aiškinamasis raštas ir brėžiniai), visuomenės dalyvavimo ir 
strateginio pasekmių aplinkai vertinimo bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaitos. De-
rinimo procedūra savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje atliekama kompleksiškai 
per 15 darbo dienų nuo planavimo organizatoriaus prašymo derinti teritorijų planavimo 
dokumentą pateikimą dienos. Tai įforminama komisijos protokoliniu sprendimu.

Bendrojo plano tikrinimas, tvirtinimas, galiojimas ir registravimas.Viešai aps-
varstytus, suderintus bendrojo plano sprendinius planavimo organizatorius teikia patikrinti 
apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo priežiūros institucijai. Tikrinama 
planavimo sąlygų ir teisės aktų reikalavimų atitiktis, bendrojo plano sprendinių ir planavimo 
sąlygų atitiktis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, svarstymo, derinimo procedūrų 
ir sprendinių Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų atitiktis. Insti-
tucija, atliekanti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą, bendrąjį planą turi patikrinti per 
20 darbo dienų nuo pateikimo dienos. Planavimo organizatorius, gavęs teigiamą išvadą, 
teikia bendrojo plano sprendinius (aiškinamąjį raštą ir brėžinius) tvirtinti savivaldybės ta-
rybai. Esant neigiamai išvadai, planas tvirtinti neteikiamas. Patvirtintas bendrasis planas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po ofi cialaus infor-
macinio pranešimo vietinėje spaudoje apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą 
ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto 
tinklapyje, jeigu pačiame teisės akte nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data. Patvirtintas 
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bendrasis planas tampa pagrindu to paties ar žemesnio lygmens teritorijų planavimo doku-
mentams. Bendrojo plano sprendiniai rengiami 10 metų laikotarpiui, savivaldybės tarybos 
sprendimu jie gali būti pratęsiami iki 4 metų. Ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo ben-
drojo plano patvirtinimo dienos planavimo organizatorius pateikia registruoti savivaldybės 
teritorijų planavimo dokumentų registrų tvarkytojui. 

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsena (monitoringas), priežiūra 
ir kontrolė. Atliekant bendrojo plano stebėseną, parengiama bendrojo plano sprendinių 
įgyvendinimo programa, nustatomas investicijų kiekis; išanalizuojama teritorijų planavi-
mo duomenų banke sukaupta informacija; teikiami savivaldybei pasiūlymai dėl sprendinių 
įgyvendinimo; stebimi rajono ekonominio potencialo, ūkinės veiklos, infrastruktūros, 
nekilnojamojo turto rinkos raidos pokyčiai; vykdoma gamtos ir kultūros paveldo objektų 
išsaugojimo priežiūra; analizuojami sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos infrastruktūros 
bei jų sąlygų pokyčiai; atliekama kultūros ir švietimo infrastruktūros duomenų analizė; stebi-
mos kitos pagrindinės ekonominės veiklos sąlygos ir aplinkos kokybę lemiantys veiksniai.

Pagal bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos duomenis savivaldybės 
administracijos direktorius turi pateikti ataskaitas savivaldybės tarybai (likus ne vėliau kaip 
šešiems mėnesiams iki naujų savivaldybės tarybos rinkimų pradžios), taip pat informuoti 
visuomenę spaudoje bei savivaldybės interneto tinklapyje apie sprendinių įgyvendinimą. 
Po savivaldybės tarybos rinkimų naują tarybą savivaldybės administracijos direktorius per 
šešis mėnesius turi supažindinti su bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo rezultatais.

 Savivaldybės bendrojo plano valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atlieka apskri-
ties viršininko administracija. 

2.4.  Miestų ir miestelių teritorijų bendrieji planai

Tai savivaldybės teritorijų dalies bendrieji planai. Sprendimą dėl šių planų rengi-
mo pradžios ir planavimo tikslų priima savivaldybės taryba.

Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo uždaviniai: 
1) suformuoti miesto ar miestelio teritorijos vystymo koncepciją, nustatyti teritorijų 

tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus bei atlikti teritorijų zonavimą;
2) tobulinti istoriškai susiklosčiusią miestų ir miestelių urbanistinę struktūrą bei tūrinę 

erdvinę kompoziciją;
 3) numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti 

bendrojo naudojimo želdynų sistemą;
4) plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą 

infrastruktūrą;
 5) nustatyti miestų ir miestelių teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detali-

uosius planus; 
 6) numatyti kraštovaizdžio tvarkymo ir kultūros objektų išsaugojimo priemones;
7) rezervuoti teritorijas komunikacijų trasų ir kitų visuomenei reikalingų objektų 

statybai;
8) nustatyti tam tikrų teritorijų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudo-

jimo būdą ir pobūdį bei jų keitimo sąlygas;
9) įteisinti teritorijų tvarkymo reglamentus.
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Miestų ir miestelių bendrųjų planų rengimo valstybinę priežiūrą atlieka apskrities 
viršininko administracija. Bendrąjį planą tvirtina savivaldybės taryba. Rengiant strate-
ginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą, sprendinių pasekmės vertinamos šiais as-
pektais: poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai; poveikis 
ekonominei aplinkai – ūkio ir atskirų jo sektorių raidos procesams, investicijų ir verslo 
sąlygoms, valstybės ir savivaldybių biudžetams; poveikis socialinei aplinkai – įvairiems 
socialiniams poreikiams ir gyventojams; poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui; 
papildomai numatytais planavimo sąlygose – aspektais. 

Miestų ir miestelių bendrųjų planų sprendiniai neturi prieštarauti aukštesnio lygmens 
planų sprendiniams. Miestų ir miestelių bendrųjų planų pagrindu rengiamos planavimo 
sąlygos specialiesiems ir detaliesiems planams.
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3. SPECIALUSIS TERITORIJŲ PLANAVIMAS

Specialusis teritorijų planavimas – atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų 
erdvinio organizavimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos priemonių planavimas.

 Specialiojo teritorijų planavimo objektai: žemės ūkio, miškų ūkio, konservacinės 
ir kitos paskirties žemė; vandens ūkio paskirties žemė; inžinerinės, susisiekimo, 
rekreacinės, turizmo, socialinės, kultūrinės ir kitos infrastruktūros, taip pat urbanistinės 
sistemos ir jų dalys; saugomų teritorijų sistema ir jos dalys; rekreacinių teritorijų sistema 
ir jos dalys; komunikaciniai koridoriai.

Specialiojo teritorijų planavimo uždaviniai:
1) užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą;
2) plėtoti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, energetikos sistemas bei kitą 

infrastruktūrą ir rezervuoti teritorijas jų plėtrai;
3) nustatyti teritorijose naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, kraštovaizdžio for-

mavimo kryptis ir teritorijų tvarkymo priemones;
 4) plėtoti turizmo paslaugas ir poilsio infrastruktūrą, racionaliai naudoti gamtinius ir 

kultūrinius išteklius;
 5) rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, 

infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams.
Specialusis planas (projektas) – tai teritorijų planavimo dokumentas, kuriame 

atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir tikslus, nustatytos skirtingoms veiklos 
sritims reikalingų teritorijų vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptys, 
priemonės ir reikalavimai.

Specialiojo teritorijų planavimo procesą sudaro šie etapai: parengiamasis, teritorijų 
planavimo dokumento rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis. Teritorijų 
planavimo dokumento rengimo etapo stadijas ( esamos būklės analizės, koncepcijos 
rengimo ir sprendinių konkretizavimo) planavimo organizatorius, atsižvelgdamas į pla-
navimo tikslus ir uždavinius, vadovaudamasis specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, 
gali sujungti. Specialiųjų planų rengimo, svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir 
galiojimo tvarką nustato Teritorijų planavimo įstatymas, kiti atitinkamą veiklą regla-
mentuojantys įstatymai ir specialiųjų planų rengimo taisyklės.

Parengtas specialusis planas turi būti patvirtintas (arba priimtas sprendimas 
jo netvirtinti) šiais terminais: nacionalinio lygmens – per 3 mėnesius; regioninio 
lygmens – per 2 mėnesius; rajoninio ir vietinio lygmens – per 20 darbo dienų nuo 
planavimo organizatoriaus prašymo gavimo dienos (o kai specialųjį planą tvirtina 
savivaldos institucija – nuo valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atlikusios insti-
tucijos patikrinimo akto gavimo dienos). Tarpvalstybinius pasienio teritorijų plėtros 
planavimo projektus tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Į UNESKO pasau-
lio paveldo sąrašą įrašytų teritorijų specialiuosius saugomų teritorijų tvarkymo planus 
tvirtina Vyriausybė.

Patvirtintas specialusis planas įsigalioja kitą dieną po to, kai Seimo, Vyriausybės, 
ministerijų ar Vyriausybės įstaigų, aukštesnių administracinių vienetų valdymo 
institucijų ir kitų valstybės institucijų sprendimas dėl specialiojo plano patvirtinimo 
įstatymų numatytais atvejais paskelbiamas „Valstybės žiniose“ ir visas teritorijų 
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planavimo dokumentas paskelbiamas „Valstybės žinių“ interneto tinklapyje (www.
valstybes-zinios.lt), savivaldybės patvirtintas specialusis planas įsigalioja kitą dieną 
po jo paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus informacinio 
pranešimo vietinėje spaudoje apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą ir 
viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto 
tinklapyje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. 
Specialusis planas galioja neterminuotai. Esant reikalui jį pakeisti, sprendimą dėl 
keitimo būtinumo priima specialųjį planą tvirtinusi institucija, gavusi planavimo 
organizatoriaus motyvuotą siūlymą. Specialiųjų planų keitimai rengiami, svarstomi, 
derinami, tikrinami, tvirtinami ta pačia tvarka, kaip ir specialusis planas. Specialusis 
planas keičiamas tik tais atvejais, kai keičiama veiklos koncepcija, veiklos kryp-
tys, tvarkymo prioritetai ir jo sprendiniai. Sprendimą dėl specialiojo plano keitimo 
būtinumo planavimo organizatoriaus motyvuotu siūlymu priima specialųjį planą 
tvirtinusi institucija.

Specialiojo teritorijų planavimo organizatoriai: valstybės institucijos, apskričių 
viršininkai, savivaldybių administracijos direktoriai, juridiniai (arba fi ziniai) asmenys.

Specialiojo teritorijų planavimo pagrindiniai dokumentai:
1) žemėtvarkos schemos ir planai (projektai), žemėvaldų planai (projektai);
2) miškų tvarkymo schemos;
3) kraštovaizdžio tvarkymo planai;
4) vandentvarkos schemos ir planai (projektai);
5) saugomų teritorijų tinklų schemos ir atskirų saugomų teritorijų, jų dalių ar jų zonų, 

kultūros paveldo objektų teritorijų ar jų zonų planai (projektai);
6) turizmo ir rekreacijos schemos ir planai (projektai);
7) infrastruktūros plėtros (komunikacinių koridorių, inžinerinių tinklų, susisiekimo 

komunikacijų, mažmeninės prekybos ir kiti infrastruktūros objektai) schemos ir 
planai (projektai);

8) Lietuvos Respublikos ir vienos ar kelių užsienio valstybių tarpvalstybiniai pasienio 
teritorijų plėtros planai;

9) aukštybinių pastatų išdėstymo planai;
10) gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių teritorijų išdėstymo planai.
Specialiojo teritorijų planavimo organizatoriai gali rengti ir kitus reikalingus 

teritorijų planavimo dokumentus.Tais atvejais, kai savivaldybės teritorijos ar jos dalių 
bendrieji planai neparengti arba parengtų bendrųjų planų sprendiniuose kraštovaizdžio 
tvarkymo ir infrastruktūros plėtros klausimai nespręsti, privaloma rengti specialiuosius 
teritorijų planavimo dokumentus – kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros plėtros 
schemas ir (ar) planus (projektus). Aukštybinių pastatų išdėstymo planai nerengiami, jei 
tokių pastatų statyba nenumatoma.

3.1. Žemėtvarkos planavimo dokumentai 
– specialiojo teritorijų planavimo dalis

Teritorijų planavimo dokumentus ir jų sprendinius turi atitikti žemėtvarkos doku-
mentai. Žemėtvarkos planavimo dokumentai – tai žemėtvarkos schemos, žemėtvarkos 
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projektai ir žemėvaldų planai (projektai). Šių dokumentų sistema: 1) žemėtvarkos 
schemos; 2) kaimo plėtros žemėtvarkos projektai; 3) žemės reformos žemėtvarkos pro-
jektai; 4) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai (planai); 5) žemės paėmimo 
visuomenės poreikiams projektai; 6) žemės konsolidacijos projektai. Žemėtvarkos 
schemos ir projektai yra specialieji teritorijų planavimo dokumentai, kurių rengimo 
procedūros artimos kitų kraštovaizdžio tvarkymui skirtų specialiųjų planų rengimo 
procedūroms, o jų turinys apima žemės naudojimo planavimą ir reglamentavimą.

 Žemėtvarkos dokumentai, nustatyta tvarka suderinti ir patvirtinti turi teisinio norma-
tyvinio akto galią; jais remiantis vykdomi skirtingų žemėtvarkos rūšių darbai. Žemėtvarkos 
planavimo dokumentus gali rengti tik licencijas turintys asmenys. Tai Lietuvos Respublikos 
juridiniai ir fi ziniai asmenys, taip pat Lietuvoje įsteigti Europos Sąjungos valstybių ir kitų 
Europos Ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusių valstybių įmonių fi lialai. Licencijas 
rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išduoda Nacionalinė žemės tarnyba. Special-
istai privalo žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius 
žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą, ir mokėti įgytas profesines žinias taikyti ren-
giant žemėtvarkos planavimo dokumentus. Specialistai, rengiantys žemėtvarkos schemas, 
privalo turėti aukštąjį žemėtvarkos, geografi jos ar kraštotvarkos išsilavinimą; ne mažesnę 
kaip 5 metų žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo patirtį. Kaimo plėtros žemėtvarkos 
projektus gali rengti žemėtvarkos, kraštotvarkos, geodezijos ar hidrotechnikos išsilavinimą 
turintys specialistai, turintys ne mažesnę kaip 3 metų žemėtvarkos schemų arba žemėvaldų 
projektų (planų) rengimo ar šio darbo organizavimo patirtį. Žemės sklypų formavimo ir 
pertvarkymo projektus, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus, žemės konsoli-
dacijos projektus rengiantys specialistai privalo turėti aukštąjį žemėtvarkos, kraštotvarkos, 
geodezijos ar hidrotechnikos išsilavinimą, ne mažesnę kai 3 metų žemėtvarkos schemų, 
kaimo plėtros žemėtvarkos projektų arba žemėvaldų projektų (planų) rengimo ar šio darbo 
organizavimo patirtį. Visiems šiems specialistams privaloma išklausyti nurodytą valandų 
skaičių paskaitų kvalifi kacijos tobulinimo kursuose žemėtvarkos planavimo dokumentų 
rengimo tema. Licencijoje nurodama tik viena licencijuojamos veiklos sritis. Nacionalinė 
žemės tarnyba vykdo licencijuojamos veiklos priežiūrą ir ne rečiau kaip kartą per 5 metus 
privalo patikrinti turėtojo licencijuojamą veiklą. Licencija rengti žemėtvarkos planavimo 
dokumentus teisės aktų nustatytais atvejais gali būti panaikinta.

3.1.1. Žemėtvarkos schemos

Žemėtvarkos schemos yra strateginis kaimo teritorijų žemės tvarkymo do-
kumentas, rengiamas Teritorijų įstatymo nustatyta tvarka ir skirtas įgyvendinti šiame 
įstatyme nurodytų bendrųjų bei specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. 
Žemėtvarkos schemose planuojamas žemės ūkio paskirties žemės poreikis ir prioritetas, 
tam tikrų ūkio šakų plėtotės prioritetai ir žemės joms poreikis, žemės racionalaus naudo-
jimo ir apsaugos priemonės ir kt.

Žemės įstatymas apibrėžia žemėtvarkos schemą – tai specialiojo teritorijų planavi-
mo dokumentas, kuriame valstybės, regionų ar rajonų lygmeniu nustatomi kaimo teritorijų 
žemės naudmenų naudojimo ir tvarkymo prioritetai. Žemėtvarkos schemoje planuojama:

1) administracinių vienetų ribų ir miestų, kaip gyvenamųjų vietovių, ribų keitimai;
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2) kaimo gyvenamųjų vietovių ribų nustatymas;
3) teritorijos zonavimas pagal ūkinės veiklos kryptis, geriausiai atitinkančias vietos 

gamtines ir ūkines sąlygas, numatant žemės ūkio veiklai naudotinas teritorijas, 
nepalankias ūkininkauti teritorijas ir tikslingas apsodinti mišku teritorijas;

4) gamtinio karkaso lokalizavimas ir ūkinės veiklos apribojimai, susiję su specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų taikymu ir bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimu;

5) melioracijos sistemų rengimo ir rekonstrukcijos poreikis;
6) vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymas ir papildymas;
7) ūkių žemėvaldų perspektyvinės ribos.
Žemėtvarkos schemų rengimą pagal valstybės ir savivaldybių institucijų prašymą or-

ganizuoja ir jas tvirtina apskričių viršininkai. Kai žemėtvarkos schemai įgyvendinti būtina 
keisti savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, schemos rengimui turi pritarti 
savivaldybės taryba.

Priklausomai nuo planavimo organizatoriaus užduotyje išdėstytų tikslų žemėtvarkos 
schemos gali būti rengiamos tik administracinių vienetų arba gyvenamųjų vietovių riboms 
nustatyti ar pakeisti, miško įveisimo plotams išdėstyti, vietinės reikšmės kelių tinklui pap-
ildyti arba visiems įstatyme nurodytiems klausimams spręsti.

Žemėtvarkos schemos sprendiniai priimami laikantis reikalavimų: savivaldybių 
teritorijų administracinės ribos patikslinamos pagal suderintus su savivaldybės tary-
ba pasiūlymus, pašalinant žemės naudojimo nepatogumus. Miestų ribos tikslinamos 
įtraukiant žemės sklypus, suteiktus šių miestų pramonės įmonėms, ūkiniams komer-
ciniams, visuomeniniams ir gyvenamiesiems pastatams statyti, inžinerinėms komuni-
kacijoms įrengti, miesto komunalinio ūkio poreikiams. Miestelių ir kaimų teritorijos 
projektuojamos vientisu masyvu, siekiant, kad ribos sutaptų su žemės sklypų ribomis. 
Teritorijos zonavimas pagal ūkinės veiklos sritis atliekamas atsižvelgiant į vietovės 
dirvožemių fi zines ir agrochemines savybes, reljefą, žemės naudojimo sudėtį bei 
žemės melioracinę būklę. Teritorijos žemės ūkio veiklai nustatomos bei išdėstomos 
atsižvelgiant į mokslines žemės plotų zonavimo ir racionalaus naudojimo rekomen-
dacijas; mažiau palankios ūkininkauti teritorijos nustatomos vadovaujantis Žemės ūkio 
ir kaimo plėtros įstatymo ir Žemės ūkio ministerijos apibrėžtais kriterijais; teritorijų 
apsodinimo mišku tikslingumas nustatomas vadovaujantis Miškų įveisimo ne miško 
žemėje taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų įsakymu. Gam-
tinio karkaso ribos nustatomos ar patikslinamos atsižvelgiant į dirvožemio, reljefo, 
miškotvarkos, geologijos tyrimo ar kartografavimo duomenis. Ūkinės veiklos apri-
bojimai nustatomi vadovaujantis Žemės įstatymu ir Vyriausybės patvirtintomis Spe-
cialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, numatant, kad didesnio nei vidu-
tinio dirvožemio našumo ariamosios žemės plotai neturi mažėti ir neturi pablogėti 
dirvožemio savybės; veikiamų vėjo ir vandens erozijos žemės ūkio naudmenų plotu-
ose planuojamos priešerozinių priemonių kompleksas; apribojama intensyvi žemės 
ūkio veikla vandens telkinių apsaugos zonose, vandenviečių sanitarinėse apsaugos 
zonose, intensyvaus karsto zonose ir kt. Melioracijos sistemų statybos ir rekonstruk-
cijos poreikis nustatomas atlikus jų analizę bei teritorijų poreikį žemės ūkio veiklai 
ir gamybos plėtros sąlygas; kelių tinklo išdėstymas ir papildymas numatomas apiben-
drinus žemės reformos žemėtvarkos sprendinius ir poreikį susisiekti su valstybinės 
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reikšmės keliais ir kitais objektais. Ūkių žemėvaldų perspektyvinės ribos nustatomos 
tik ūkiams, įregistruotiems Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Žemėtvarkos schemos 
sprendiniuose numatyti reikalavimai yra privalomi valstybės ir savivaldybių instituci-
joms ir asmenims, planuojantiems ir vykdantiems ūkinę veiklą.

Parengtos žemėtvarkos schemos nustatyta tvarka svarstomos su visuomene, de-
rinamos su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir planavimo organizatori-
aus nurodytomis įstaigomis. Schemos sprendiniai bei reglamentai privalo neprieštarauti 
Teritorijų planavimo, Žemės įstatymams ir kitiems teisės aktams, turi būti suderinti 
su Teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruotais dokumentais. Žemėtvarkos 
schemų rengimo valstybinę priežiūrą atlieka Nacionalinė žemės tarnyba, o kai schema 
rengiama savivaldybės teritorijai ar jos daliai – apskrities viršininkas. Šios institucijos 
tikrina žemėtvarkos schemos sprendinių ir planavimo sąlygų atitiktį; schemos rengimo, 
svarstymo, derinimo procedūrų ir teisės aktų reikalavimų atitiktį; teikia motyvuotas 
išvadas dėl žemėtvarkos schemos tvirtinimo tikslingumo. Planavimo organizatorius, 
gavęs teigiamą patikrinimo išvadą, pateikia tvirtinti žemėtvarkos schemą priklausomai 
nuo lygmens: regiono (apskričių teritorijų žemėtvarkos schemas) – Žemės ūkio minis-
terijai; rajono žemėtvarkos schemas – savivaldybių taryboms. Patvirtinta žemėtvarkos 
schema registruojama Teritorijų planavimo dokumentų registre.



43

3.
1 

pa
v.

 T
au

ra
gė

s a
ps

kr
iti

es
 P

ag
ėg

ių
 sa

vi
va

ld
yb
ės

 m
iš

kų
 iš

dė
st

ym
o 

že
m
ėt

va
rk

os
 sc

he
m

a



44

3.1.2. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai

Žemės įstatymas apibrėžia: žemėtvarkos projektas – tai specialiojo teritorijų pla-
navimo dokumentas, kuriame nustatoma kaimo vietovių žemės naudojimo ir apsaugos 
koncepcija bei konkrečios tvarkymo priemonės. Kaimo plėtros projektuose numatomos 
priemonės konkurencingų ūkių žemėvaldoms formuoti, žemės ūkio naudmenoms gerin-
ti, netinkamoms žemės ūkiui žemėms apželdinti mišku, alternatyviai žemės ūkio veiklai 
plėtoti ir ekologiniam ūkininkavimui. Juose taip pat planuojamos priemonės gamtos ob-
jektams ir ištekliams saugoti, kaimo infrastruktūrai plėtoti.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekte turi būti numatyta:
l) kraštovaizdžio formavimo priemonės;
2) žemės ūkio naudmenų dirvožemių apsaugos ir gerinimo priemonės;
3) žemės ūkio veiklai reikalingų ir numatomų statinių bei įrenginių išdėstymas;
4) ūkių žemėvaldų ribos;
5) pagrindinių vidaus kelių, reikalingų žemės ūkio veiklai, išdėstymas;
6) melioracijos statinių statyba, rekonstrukcija ir remontas;
7) žemės plotai, kuriuos tikslinga apsodinti mišku;
8) panašias savybes turinčių žemės ūkio naudmenų sklypų (agroūkinių sklypų) for-

mavimas ir rekomenduojamo jų naudojimo nustatymas, kai projektas rengiamas 
ūkio žemėvaldos teritorijai tvarkyti.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimą organizuoja savivaldybės administratori-
us, o kai kaimo plėtros žemėtvarkos projektas rengiamas vieno ūkio žemėvaldai žemės tvarky-
mo darbams planuoti – žemės savininkas arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinis. 

Priklausomai nuo planavimo tikslų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektai skirs-
tomi taip:

– žemėtvarkos projektai miškui įveisti;
– ūkių vidinės žemėtvarkos projektai;
– kompleksiniai žemės ūkio ir kaimo plėtros projektai. 
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai – miško įveisimo projektai rengiami 

atskiriems žemės ūkio paskirties žemės sklypams arba sklypų grupėms. Tikslas – suformuoti 
žemės ūkio paskirties žemėje žemės ūkio naudmenų ir kitų žemės naudmenų plotus, kuriuose 
nepažeidžiant Žemės įstatymo reikalavimų galima apželdinti mišku. Projektas rengiamas va-
dovaujantis Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklėmis, patvirtintomis 2004 m. kovo 29 
d. aplinkos ir žemės ūkio ministrų įsakymu Nr. 3D – 13D/ D1 – 144. Numatomi apsodinti 
mišku plotai projektuojami vadovaujantis teisės aktais ir mokslinių įstaigų rekomendacijo-
mis. Pirmiausia rekomenduojama apželdinti nederlingus smėlio dirvožemius; smėlio ir žvyro 
dirvožemius kalvotame reljefe – šlaito statumas didesnis kaip 4 laipsniai; statesnius kaip 15 
laipsnių šlaitus; upių ir ežerų šlaitus statesnius, kaip 10 laipsnių; griovas; ežerų, upių ir upelių 
krantus; nenaudojamas žemės ūkiui žemes; pažeistas pelkes; mažo miškingumo teritorijas. 
Žemės ūkio naudmenas, įvertintas daugiau kaip 39 našumo balais, projektuoti apželdinti 
mišku galima tik ekologiškai nuskurdintose gamtinio karkaso teritorijose. Nusausintoje 
žemėje miškas gali būti projektuojamas tik pagal savivaldybės administracijos direktoriaus 
išduotas sąlygas, jei sklypas priskiriamas ekologiškai nuskurdintai teritorijai. Vadovaujan-
tis Lietuvos miškingumo didinimo nuostatomis, naujų miškų želdinimo plotai parenkami 
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taip, kad neskaldytų žemės ūkio naudmenų mažesniais kai 5 hektarų sklypais. Pageidautina 
miškelių ištęstinė forma šiaurės – pietų kryptimi. Kalvotose žemėse naujus želdinius reko-
menduojama veisti giraičių tipo, lygumose – juostinio tipo.

Ūkių vidinės žemėtvarkos projektai rengiami atskiroms žemės ūkio paskirties žemės 
naudotojų (ūkių) žemėvaldoms. Šiuose projektuose planuojamos ūkio veiklos funkciona-
vimui reikalingos teritorijos – žemės tvarkymo priemonės: žemės naudmenų rūšys ir jų plotai, 
kelių išdėstymas, melioracijos sistemos rengimas ar rekonstrukcija; numatomi agroūkiniai 
sklypai ir sėjomainų sistema atsižvelgiant į dirvožemių savybes, esamas gamybos priemo-
nes, ūkio veiklos kryptį, aplinkos apsaugos reikalavimus. Ūkių vidinės žemėtvarkos projek-
tai detalizuoja, papildo kitus savivaldybės ir apskrities teritorijų planavimo dokumentus.

Ūkių vidinės žemėtvarkos projektus užsako ir fi nansuoja ūkių valdytojai arba valstybės 
institucijos. Planavimo organizatorius sudaro sutartį su projekto rengėju, numatydamas 
darbo apimtis ir sąlygas, apmokėjimo už atliktą darbą tvarką ir sutartus šalių įsipareigojimus. 
Parengiama projektavimo užduotis bendradarbiaujant su Apskrities viršininko administracijos 
Žemės tvarkymo departamento žemėtvarkos skyriumi (toliau – žemėtvarkos skyrius), prireikus 
– su projektavimo sąlygas teikiančiomis institucijomis. Užduotyje įrašomi darbai, kuriuos turi 
atlikti projekto autorius, ir duomenys, kuriais vadovaujamasi projektuojant (prekinių žemės 
ūkio pasėlių plotai, gyvulių rūšys ir skaičius). Projektavimo sąlygas pateikia žemėtvarkos 
skyrius, esant reikalui – melioracijos skyrius, Aplinkos ministerijos regioninis departamentas, 
rajono, savivaldybės administratorius. Planavimo darbus koordinuoja žemėtvarkos skyrius.

Žemės naudojimo pakeitimo, dirvožemių gerinimo, sėjomainų, biologinės įvairovės 
ir kraštovaizdžio apsaugos priemonių projektavimas numatomas pagal mokslo įstaigų ir 
Žemės ūkio ministerijos rekomendacijas. Numatomos teritorijos tvarkymo priemonės – 
kelių tiesimas ir rekonstravimas, melioracijos sistemų įrengimas ir rekonstravimas, žemės 
ūkio veiklos pastatų statybos vietos parinkimas, elektros linijų tiesimas ir kt. – planuojamos 
suderinus su ūkio savininku (valdytoju) ir savivaldybės administracijos direktoriumi.

Ūkio vidinės žemėtvarkos projektas derinamas su ūkio valdytoju; žemėtvarkos 
skyriumi ir žemės ūkio skyriumi; Aplinkos ministerijos regioniniu departamentu; miškų 
urėdija (kai numatoma keisti miškų plotą, kitaip juos išdėstyti bei sodinti naujus miškus; 
savivaldybės architektu (kai ūkio teritorijoje yra parengti užstatymo detalieji planai arba 
numatoma teritorija naujoms statyboms). Projektą tvirtina savivaldybės administracijos 
direktorius. Projekto vykdymo eigą kontroliuoja žemėtvarkos skyrius.

Kompleksiniai žemės ūkio ir kaimo plėtros projektai rengiami visos seniūnijos, 
kelių kaimų ar vieno kaimo teritorijai tvarkyti. Projekto tikslas – planuoti ūkinės veiklos 
ir žemės naudojimo pokyčius, įgyvendinamus žemės savininkų arba žemės ūkio ir kaimo 
plėtrą reguliuojančių institucijų. Projekte detalizuojami žemėtvarkos schemų projektiniai 
sprendiniai mažesnės apimties teritorijoje, sprendžiami bendrieji teritorijų tvarkymo ir nau-
dojimo klausimai. Projektuojamoje teritorijjoje nustatomos tinkamumo žemės ūkio veik-
lai zonos ir rekomenduojama vystyti žemės ūkio veikla. Numatomos teritorijos tvarkymo 
priemonės – melioracijos įrenginių statyba ir rekonstravimas, kelių tiesimas ir rekonstravi-
mas, žemėvaldos centrų plėtra, komunikacijų ir infrastruktūros objektų išdėstymas – šios 
priemonės derinamos su jas planuojančiomis institucijomis bei savivaldybės administracija. 
Planuojamos aplinkos apsaugos priemonės – sanitarinės apsaugos zonos, arealai, kuriuose 
reikia numatyti natūralių biocenozių apsaugą ir priežiūrą, dirvožemių apsauga nuo erozijos.
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Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimą organizuoja savivaldybės administrato-
rius, o rengiant projektą vieno ūkio žemėvaldos žemei tvarkyti – privačios žemės savininkas 
arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinis. Projektų rengėjai parenkami Viešųjų 
pirkimo įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus kai šių projektų rengimą organizuoja privačios 
žemės savininkai. Planavimo organizatoriui sudarius sutartį su projekto rengėju, prade-
damas rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Prie sutarties turi būti pridedamas pla-
navimo sąlygų sąvadas, kurį išduoda žemėtvarkos skyrius. Sąvadas rengiamas derinant jį su 
institucijomis, reglamentuojančiomis žemės ūkio veiklą, ir su savivaldybės administracija.

Parengiamųjų darbų metu parengiama kartografi nė medžiaga, kurioje atitinkamu 
masteliu pažymėtos sutartiniais ženklais žemės naudmenų ribos ir kiti situacijos elementai. 
Vietovėje ši medžiaga koreguojama, patikslinant naudmenų kontūrų ribas. Pažymimi visi 
vietinės reikšmės keliai su danga bei ne žemės ūkio veiklai naudojami statiniais ir įrenginiais 
užimti plotai. Žemėtvarkos skyriaus vedėjas patikrina žemės naudojimo plano tinkamumą 
žemėtvarkos projekto sprendinių brėžiniui rengti. Projekto rengėjas, išnagrinėjęs planavimo 
organizatoriaus pasiūlymus dėl projekto sprendinių bei planavimo sąlygas, kartografi nėje 
medžiagoje pažymi teritorijos tvarkymo elementus, numatomo įveisti miško sklypų ribas, 
ir kitų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Parengus kaimo plėtros žemėtvarkos 
projektą, pagrindinis brėžinys derinamas su planavimo organizatoriumi.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą sudaro projekto aiškinamasis raštas, kuriame 
pagrindžiami priimti sprendiniai, planavimo sąlygų sąvadas, planavimo organizatoriaus ir pro-
jekto rengėjo sutarties kopija, projekto svarstymo ir derinimo bei kiti dokumentai. Pareng-
ta projekto byla pateikiama planavimo sąlygų sąvadą išdavusiam Žemėtvarkos skyriui. Šis, 
nustatęs projekto turinio ir teisės aktų reikalavimų atitiktį, priima sprendimą teikti projektą 
derinti ir viešai svarstyti. Derinimo procedūrą atlieka planavimo organizatorius arba jo įgaliotas 
asmuo. Projektas derinamas su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis, dalyvaujant 
projekto autoriui. Institucijos vadovo arba jo įgaliotojo asmens parašas projekto pagrindiniame 
brėžinyje arba raštas – atsakymas su esminiu pritarimu parengtam projektui, laikomas projekto 
suderinimu. Po projekto viešo svarstymo planavimo organizatorius bylą perduoda apskrities 
viršininko administracijos padaliniui, atliekančiam žemėtvarkos projektų rengimo valstybinę 
priežiūrą. Gavus šios institucijos išvadą, kompleksinis žemės ūkio ir kaimo plėtros projektas 
teikiamas tvirtinti savivaldybės tarybai. Patvirtinus projektą, savivaldybės administracija ne 
vėliau kaip per 2 savaites skelbia vietinės informacijos priemonėse ir projektą įregistruoja 
savivaldybės administracijos tvarkomame Teritorijų planavimo dokumentų registre.

Savivaldybės administracija, įgyvendindama kompleksinį žemės ūkio ir kaimo plėtros 
projektą, gali teisės aktais numatyta tvarka organizuoti projekte numatytus teritorijos tvarkymo 
darbus ir paramos teikimą žemės ūkio veiklos subjektams bei kaimo infrastruktūrai. Atlikus 
kaimo plėtros žemėtvarkos projektuose numatytus miško įveisimo darbus ar kitus žemėtvarkos 
darbus, pakeitusius žemės naudmenų sudėtį, žemės savininkas teisės aktų nustatyta tvarka teikia 
duomenis Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui patikslinti žemės sklypų kadastro duomenis.

3.3.3. Žemės reformos žemėtvarkos projektai

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, nuspręsta grąžinti žemę buvusiems teisėtiems jos 
šeimininkams, – pradėta žemės reforma. Žemės reformai vykdyti reikėjo parengti žemės 
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reformos žemėtvarkos projektus. 1991 metais priimti žemės reformos darbus ir žemės 
ūkio įmonių reorganizavimą reglamentuojantys įstatymai: Dėl piliečių nuosavybės teisių 
į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų (birželio 18 d.); Žemės reformos 
įstatymas (liepos 25 d); Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymas (liepos 30 d.).

 Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas (1997 m. redakcija) nurodė žemės 
reformos tikslus: užtikrinant gamtos išteklių apsaugą, įgyvendinti asmenų teisę į žemės 
nuosavybę bei naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis; grąžinant neteisėtai 
nusavintą žemę, perduodant ar suteikiant neatlygintinai nuosavybėn bei parduodant page-
idaujantiems ją pirkti, išnuomojant ar suteikiant naudotis valstybinę žemę, sudaryti teisines 
ir ekonomines prielaidas žemės rinkai plėtotis, įgyvendinti socialinį teisingumą, priva-
tizuojant valstybinę žemę. Žemėtvarkos specialistams iškilo užduotis parengti žemėtvarkos 
projektus (dokumentus) kaimo vietovėje, skirtus piliečių nuosavybės teisei į žemę atkur-
ti, suteikti žemę neatlygintinai, suformuoti nuomai ar pardavimui asmeninio ūkio žemę; 
taip pat žemėtvarkos projektus (dokumentus) išnuomoti arba parduoti valstybinę žemę 
ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai); žemėtvarkos projektus (dokumentus) išnuomoti arba 
parduoti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę.

 Žemės reformos žemėtvarkos projektai buvo rengiami vadovaujantis Žemės reformos 
įstatymu, atitinkamais Vyriausybės nutarimais ir Žemės ūkio ministerijos patvirtinta meto-
dika. Projektai buvo rengiami visoms kaimo vietovėms ir miestams po 1995 m. birželio 
1 d. priskirtoms teritorijoms. Šių projektų tikslas – įgyvendinti Žemės reformos įstatymo 
uždavinius – pagal suinteresuotųjų asmenų (pretendentų) prašymus suformuoti žemės skly-
pus, į kuriuos atkuriamos nuosavybės teisės arba kurie perkami ar nuomojami iš valstybės.

 Minimalus projektui rengti parinktos teritorijos plotas – vieno kaimo teritorija, o 
maksimalus plotas – kadastro vietovės teritorija. (Kadastro vietovė – Lietuvos Respub-
likos teritorijos suskirstymo žemės kadastro tikslams elementas – teritorija, turinti nus-
tatytas ribas, plotą, pavadinimą ir unikalų skaitmeninį kodą). Teritoriją žemės reformos 
žemėtvarkos projektui rengti parinko Žemėtvarkos skyrius ir pateikė tvirtinti apskrities 
viršininkui. Po projekto patvirtinimo likus laisvos žemės, buvo vykdomas patvirtinto 
žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymas – ta pačia tvarka, kaip ir jau parengtas.

Žemės reformos žemėtvarkos projektus rengti įmonės buvo parenkamos viešojo 
konkurso tvarka. Šiuos projektus rengti galėjo įmonės, turinčios kvalifi kacinį leidimą, 
išduotą Vyriausybės nutarimu nustatyta tvarka ir sudariusios sutartį su apskrities 
viršininku dėl žemės reformos žemėtvarkos rengimo ir įgyvendinimo kadastro vietovėje. 
Kvalifi kaciniai leidimai rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus buvo išduodami 
juridinio asmens teises turinčioms įmonėms, taip pat ir neturinčioms juridinio asmens 
teisių įmonėms, jei jose dirbo specialistai, gavę kvalifi kacinius leidimus dirbti žemės 
reformos darbus. Fiziniams asmenims šiuos leidimus teikė apskričių viršininkai. Kvali-
fi kaciniai leidimai buvo išduodami žemėtvarkos ir geodezijos specialistams, turintiems 
aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą ir ne trumpesnio kaip vienerių metų žemės reformos 
žemėtvarkos darbų stažu; taip pat miškininkystės, hidrotechnikos, agronomijos special-
istams, turintiems aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą ir ne trumpesnį kaip dvejų metų 
žemės reformos žemėtvarkos darbų stažą; minėtų sričių specialistams, neturintiems 
reikiamo darbo stažo, gavusiems žemėtvarkos, geodezijos, žemės kadastro ir žemės re-
formos teisinių pagrindų kvalifi kacinį pažymėjimą; kitų sričių specialistams, turintiems 
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aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, baigusiems ne trumpesnius kaip mėnesio kvalifi -
kacijos kursus, išlaikiusiems egzaminą ir gavusiems kvalifi kacinį pažymėjimą.

Žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti žemėtvarkos skyrius rengėjui privalėjo 
pateikti medžiagą: kadastro vietovių planus; turėtų žemės valdų planus; žemės ūkio 
naudmenų vertinimo planus ir miškų valstybės kadastro duomenis; valstybės išperkamos ir 
neprivatizuojamos žemės planus; specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymo 
planus; nusausintos ir drėkinamos žemės planus; ortofotografi nius žemėlapius; asmeninio 
ūkio žemės ir tarnybinių žemės dalų suvestinius planus bei šios žemės naudotojų sąrašus; 
pretendentų prašymus atkurti nuosavybės teisę ir įsigyti žemę bei prie jų pridedamas pažymas 
ar išvadas dėl žemės perdavimo neatlygintinai nuosavybėn; valstybinės žemės nuomininkų 
sąrašus; informaciją apie parengtus ir pradėtus rengti detaliuosius planus ar kitus teritorijų 
planavimo dokumentus; valstybės ar savivaldos institucijų pateiktą kartografi nę medžiagą su 
pažymėtais žemės plotais, priskirtinais valstybės išperkamai žemei.

Projekto autorius, gavęs kartografi nę medžiagą, turėjo patikslinti vietovėje pasikei-
tusias žemės naudmenų rūšis bei jų kontūrų ribas. Žemėtvarkos skyriaus specialistas 
seniūnijoje, dalyvaudamas paženklinant žemės sklypų ribas vietovėje, turėjo patikrinti 
parengto žemės sklypo plano situacijos ir faktinės padėties atitiktį.

Grąžinamų natūra žemės sklypų projektavimas. Maksimalus žemės plotas, į kurį 
atstatomos nuosavybės teisės, 1991 m. priimtuose įstatymuose buvo nustatytas 80 ha. Maksi-
malus grąžinamos žemės plotas nustatytas 50 ha žemės ūkio naudmenų ir 10 ha miško. 
Pabrėžiama, kad kaimo vietovėje nuosavybės teisės į žemę gali būti atkurtos tik suformavus 
žemės sklypus pagal žemės reformos žemėtvarkos projektus. Įstatymų sąlygos kito. 1995 m. 
maksimalus žemės plotas, į kurį galima atkurti nuosavybės teises, padidintas iki 80 ha, iš to 
ploto miško – 25 ha. 1997 m. šis plotas padidintas iki 150 ha (įskaitant jame esančius miškus 
ir vandens telkinius). Projektavimo metodikoje buvo nurodoma, kad žemės sklypai turi būti 
projektuojami taisyklingų ribų, numatant kelius. Projektuojant racionalias žemėvaldas , 
grąžinamo natūra žemės sklypo ribos gali nesutapti su buvusios žemėvaldos ribomis, bet 
ne daugiau kaip 40 proc. turėtosios žemės. Kai ribų nesutapimas didesnis, projektuojama 
grąžinti lygiavertė žemė pagal apskaičiuotą jos vertę. Žemės reformos žemėtvarkos projekte 
piliečio grąžinamo natūra žemės sklypo ribos buvo formuojamos, pažymimos, vietovėje 
paženklinamos šio projekto rengimo metodikos nustatyta tvarka. Žemės sklypuose, kuriuose 
buvo žemės savininkui nepriklausančių pastatų ir statinių, pagal projekto autoriaus pateiktus 
kadastro duomenis apskrities viršininkas sudarė su pastatų ar statinių savininkais valstybinės 
žemės nuomos sutartis. Apie sudarytą sutartį projekto autorius turėjo informuoti pretendentą 
ir įrašyti žemės sklypo ribų paženklinimo- parodymo akte. Pastatų ar statinių savininkui 
neatvykus per vieną mėnesį nuo kvietimo, žemėtvarkos skyrius spaudoje skelbė žemės skly-
po ženklinimo datą, o žemės grąžinimo darbai buvo tęsiami.

 Atlikęs projektavimo darbus, projekto autorius privalėjo informuoti žemėtvarkos 
skyrių, kuris registruotu laišku arba pasirašytinai apie žemės sklypo paženklinimą 
vietovėje turėjo pranešti piliečiui arba kviestiniams asmenims prieš 10 dienų iki 
ženklinimo. Piliečiui neatvykus projekto autorius ženklino žemės sklypą jam nedaly-
vaujant. Vėliau buvo surašomas žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktas, 
parengiamas grąžinamos žemės sklypo abrisas ir planas bei žemės kadastro duomenys, 
reikalingi žemės sklypui įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.
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Derinami grąžinamų žemės sklypų planai, nelaukiant projekto patvirtinimo. Parengta 
žemės tvarkymo byla ir kiti dokumentai buvo pateikiami apskrities viršininkui priimti 
sprendimui dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo.

Žemės grąžinimu natūra taip pat laikomas žemės sklypų formavimas į vienkiemius 
neišskirstytų kaimų teritorijose, atkuriant nuosavybės teises buvusioje kaimo teritorijo-
je. Rengiamas žemės reformos žemėtvarkos projektas, pirmiausia projektuojant visiems 
pretendentams žemės sklypus, o po to numatant likusios laisvos žemės privatizavimą. 
Nepakankant grąžintinos žemės ploto, šių piliečių susirinkime, įforminant protokolu, 
sprendžiama visiems pretendentams sumažinti grąžinamos žemės plotą (tik toje vietovėje 
gyvenantiems). Pretendentų susirinkimas laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau 
kaip pusė piliečių, pageidaujančių susigrąžinti žemę arba dalyvaujančių pageidaujamas 
susigrąžinti žemės plotas sudaro didesnę dalį kaimo teritorijos bendrojo ploto. Priimtas 
sprendimas ( balsų dauguma) įforminamas protokolu.

Kai nusprendžiama projektuoti žemės sklypus pagal buvusių sklypų išsidėstymą ir 
ribas, projekto autorius privalo atsižvelgti į reikalavimus formuoti ariamosios žemės skly-
pus viename masyve (išskyrus papildomus asmeninio ūkio žemės sklypus). Rėžiai gali 
būti projektuojami tik tada, kai rėžis sutampa su pretendento asmeniniam ūkiui naudoja-
mo žemės sklypo ribomis; jei projektuojamas rėžis yra miško žemėje; kai projektuojamas 
rėžis yra skirtingas gamtines savybes nei pagrindiniame žemės masyve (pievose, pelkėse 
ir kt.), išskyrus ariamąją žemę.

Patvirtinus žemės reformos žemėtvarkos projektą ( gali būti rengiamas ir vieno 
kaimo teritorijos), atliekamas projekto paženklinimas ir parengiamos kiekvieno preten-
dento žemės tvarkymo bylos, kurių pagrindu apskrities viršininkas priima sprendimą dėl 
nuosavybės teisių į žemę atkūrimo.

Perduodamų nuosavybėn kaip lygiavertis plotas, parduodamų ir nuomojamų 
valstybinės žemės sklypų projektavimas. Parinkus žemėtvarkos projektui rengti teritoriją, 
žemėtvarkos skyrius parengia apskrities viršininko įsakymo projektą dėl teritorijos patvir-
tinimo ir su teritorijos planu pateikia apskrities viršininkui. Žemėtvarkos skyriaus darbuoto-
jai seniūnijose parengia pažymas arba išvadas dėl žemės perdavimo nuosavybėn neatlygin-
tinai ir komplektuoja nuosavybės teisių atkūrimo bylas. Kai nustatoma, kad nėra galimybės 
arba galima dalinai patenkinti piliečių prašymus įsigyti žemę, žemėtvarkos skyrius raštu in-
formuoja ir pasiūlo kreiptis į kitą seniūniją ar rajoną dėl lygiaverčio žemės sklypo įsigijimo. 

Projekto autorius pagal apskrities viršininko kas 3 mėnesius tvirtinamus sąrašus, 
piliečių, pageidaujančių susigrąžinti, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti ar nuomoti 
žemę, parengia suvestinį pretendentų sąrašą pagal eiliškumo grupes. Po to žemėtvarkos sky-
rius organizuoja pretendentų susirinkimus. Pretendentams kvietimai įteikiami asmeniškai 
arba registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo. Susirinkime jie reg-
istruojami pasirašytinai. Jei susirinkime dalyvauja ne mažiau kaip pusė kviestųjų asmenų, 
susirinkimas laikomas įvykusiu. Projekto autorius pateikia duomenis apie laisvos žemės 
plotus, paaiškina galimybes ir sąlygas gauti žemę, nurodo projektavimo eigą. Susirinkimo 
eiga protokoluojama, sprendimai priimami dalyvaujančių pretendentų balsų dauguma.

Apskrities viršininko patvirtintas pretendentų sąrašas yra juridinis pagrindas projekto 
autoriui organizuoti žemės sklypų projektavimo darbus. Parengti ir patvirtinti duomenys 
(piliečių sąrašai, pageidaujami susigrąžinti bei likę laisvi žemės plotai) skelbiami seniūnijos 
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teritorijos žemėtvarkos skyriaus skelbimų lentoje. Apskrities viršininkui priėmus įsakymą 
dėl projekto papildymo, skelbimų lentoje skelbiami tų asmenų sąrašai.

Žemės sklypai projektuojami kiekvienai pretendentų gauti žemę grupei, laikantis 
Žemės reformos įstatymo nustatyto eiliškumo. Kiekvienos grupės pretendentai kviečiami 
aptarti žemės sklypų išdėstymo klausimus susirinkime, pastabas bei pretenzijas įrašant 
protokole. Kiekvieno žemės sklypo išdėstymas ir ribos aptariamos su pretendentu gauti 
žemę, o pageidaujant gali būti vykstama į vietą. Pretendento suderinimas bei sutikimas dėl 
suprojektuoto žemės sklypo įforminamas jam pasirašant žiniaraštyje. Pretendentui nesu-
tikus, projekto autorius surašo protokolą, nurodydamas nesutikimo priežastis bei pateik-
damas savo išvadas. Su protokolu supažindinamas pretendentas.

Baigus žemės sklypus projektuoti, rengiamas žemės sklypų projektavimo darbų 
įvykdymo aktas. Apskrities viršininkas, tvirtindamas kadastro vietovės žemės reformos 
žemėtvarkos projektą, priima sprendimą šio akto pagrindu.

Žemės sklypai formuojami taip, kad būtų galima racionaliai naudoti žemę ir kad 
nepablogėtų ekologinės ir veiklos sąlygos kitiems žemės naudotojams. Sklypų ribos der-
inamos su gamtinėmis ribomis (upėmis, upeliais, melioracijos kanalais, ežerais, tvenkin-
iais, griovomis, raguvomis, medžių eilėmis) arba su statinių bei įrenginių išdėstymu. Vi-
enam pretendentui projektuojamas vienas tos pačios paskirties žemės sklypas, išskyrus, 
kai nepagrindinį sklypą sudaro asmeninio ūkio žemės sklypai arba pievų, natūralių 
ganyklų ar kitos žemės sklypai.

Projektuojamus teritorinio tvarkymo elementus sudaro: vietinės reikšmės keliai; 
projektuojami kelio, žemės ir kiti servitutai; patvirtintuosiuose detaliuosiuose planuose 
suprojektuoti keliai, gatvės, aikštelės, želdiniai, individualios statybos žemės sklypų ri-
bos; teritorijų planavimo dokumentuose numatyti miško želdiniai, statiniai ir įrenginiai, 
turintys įtakos žemės sklypų ribų formavimui. 

Vietinės reikšmės keliai projektuojami taip, kad jie jungtų valstybinius kelius su 
kitais objektais ir teritorijomis. Nustatant kelio servitutą, naujai projektuojamas kelias 
turi būti 6-8 m pločio. 

Projekto svarstymas su pretendentais. Kai pretendentai, su kuriais derinami supro-
jektuoti žemės sklypai, nesutinka su suprojektuotų žemės sklypų vieta ir ribomis, jie per 15 
darbo dienų nuo projekto derinimo pretenzijas raštu gali pateikti žemėtvarkos skyriui, kuris 
per 15 darbo dienų nuo pateikimo privalo išnagrinėti kartu su projekto autoriumi – priima-
mas sprendimas, kuris įforminamas protokolu. Pretendentams nesutinkant su žemėtvarkos 
skyriaus sprendimu, ginčą apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departa-
mento teikimu nagrinėja ir sprendimą priima apskrities viršininkas. Nustačius projektavimo 
procedūrų pažeidimus, projekto autorius įpareigojamas savo lėšomis projektą patikslinti.

Projektuojant asmeninio ūkio žemės sklypus, žemės naudotojų susirinkime aptari-
ami šių sklypų projektavimo principai – netoli sodybų paliekamų asmeninio ūkio žemės 
plotai; žemės sklypų projektavimas turėtoje žemėje asmeninio ūkio žemės naudotojams 
bei vienkiemių savininkams; sklypų skaičius ir kt. 

Projekto derinimas. Žemės reformos žemėtvarkos projektas derinamas su instituci-
jomis: 1) savivaldybės administracija; 2) miškų urėdija – jeigu projektuojamoje teritorijoje 
yra miškų urėdijoms priskirtos naudotis žemės ir joje projektuojami žemės ir miško sklypai; 
3) Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos regioninis departamentas – jeigu žemės sklypai 
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projektuojami saugomose teritorijose; 4) Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos 
departamentas – jeigu projektuojamoje teritorijoje yra kultūros paminklų; 5) Lietuvos ge-
ologijos tarnyba – jeigu teritorijoje yra išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkinių; 6) Vidaus 
reikalų ministerija – jeigu projektuojami grąžinti, perduoti ar suteikti nuosavybėn neat-
lygintinai bei pirkti iš valstybės žemės sklypai yra pasienio ruožuose.

3.2 pav. Asmeninio ūkio žemės žemėtvarkos projektas
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Projekto derinimu laikomas projektą derinusios institucijos įrašas projekto plane 
arba raštiškas atsakymas. Institucijai atsisakius derinti projektą, jį rengianti įmonė apie 
tai raštu informuoja žemėtvarkos skyrių, kuris išnagrinėjęs, padaro išvadą, nurodydamas 
jį patikslinti ir pateikti pakartotinai derinti , arba kreipiasi su pasiūlymais į apskrities 
viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamentą. Žemės tvarkymo departa-
mento teikimu apskrities viršininko sudaryta komisija išnagrinėja ginčus, kilusius de-
rinimo procedūros metu, ir pateikia išvadas bei pasiūlymus apskrities viršininkui, kuris, 
įvertinęs jas, priima sprendimą dėl projekto teikimo viešam visuomenės svarstymui arba 
pakartotinio derinimo. Suderinus projektą ir jį patikslinus pagal derinimo metu pateiktas 
pastabas, ne vėliau kaip per 10 dienų projektas pateikiamas viešam visuomenės svarsty-
mui. Žemėtvarkos skyrius skelbia spaudoje projekto svarstymo datą ir laiką ne vėliau 
kaip likus savaitei iki projekto svarstymo. Dvi savaitės, skirtos projektui eksponuoti 
seniūnijoje – projekto svarstymo laikotarpis. Projekto autorius nustatytu laiku aiškina, 
komentuoja projekto sprendinius suinteresuotiems asmenims, kurie gali svarstymo lai-
kotarpiu reikšti savo pastabas, pasiūlymus raštu, pateikdami jas žemėtvarkos skyriui. 
Pastabos ir pretenzijos registruojamos žemėtvarkos skyriaus specialisto seniūnijoje tvar-
komame planavimo pasiūlymų registracijos žurnale. Projekto viešo svarstymo rezultatų 
aptarimą organizuoja žemėtvarkos skyrius. Jis raštu kviečia pretendentus, nesutikusius 
su sprendiniais; apskrities viršininko administracijos ir savivaldybės administracijos spe-
cialistus, atsakingus už projektavimo sąlygų arba leidimų statybai išdavimą teritorinio 
tvarkymo objektams; institucijų atstovus, atsisakiusius derinti projektą.

Parengto žemės reformos žemėtvarkos projekto bylą sudaro apskrities viršininko 
įsakymas dėl teritorijos projektui rengti patvirtinimo, kiti reikiami dokumentai; projekto 
svarstymo su pretendentais protokolai; projekto derinimo su institucijomis dokumen-
tai; skelbimų spaudoje apie projektuojamos teritorijos patvirtinimą ir projekto viešą 
svarstymą kopijos; planavimo pasiūlymų registracijos žurnalas ir pasiūlymų originalai; 
viešo projekto svarstymo rezultatų aptarimo susirinkimo protokolas su priedais; viešo 
projekto svarstymo ataskaita (aiškinamasis raštas), projekto planas (originalas) ir kiti 
planai, kurie buvo naudoti rengiant projektą.

Projekto rengimo valstybinė priežiūra ir tvirtinimas. Projekto byla pagal 
lydraštį perduodama žemėtvarkos skyriui, kuris ne vėliau kaip per dvi savaites pri-
valo patikrinti ir parengti išvadą dėl projekto tinkamumo. Radus rengimo pažeidimų, 
byla grąžinama patikslinti. Žemėtvarkos skyriui nurodžius, kad projektas gali būti 
teikiamas tvirtinti, byla perduodama apskrities viršininkui tvirtinti. Žemėtvarkos sky-
riaus darbuotojas parengia įsakymo projektą dėl tvirtinimo, jį pasirašo žemėtvarkos 
skyriaus vedėjas, Žemės tvarkymo departamento direktorius ir teisininkas. Pridedami 
sprendinius detalizuojantys priedai. Patvirtintas projektas nustatyta tvarka pateikiamas 
įregistruoti savivaldybės Teritorijų planavimo dokumentų registre ne vėliau kaip per 2 
savaites nuo projekto patvirtinimo.

Projekto įgyvendinimas. Įgyvendinant žemės reformos žemėtvarkos projektą, 
žemės sklypų ribos bei suprojektuoti keliai paženklinami vietovėje ir parengiami duome-
nys, reikalingi žemės sklypų teisiniam registravimui Nekilnojamojo turto kadastre ir regis-
tre. Projekto autorius parengia ir pateikia žemėtvarkos skyriui sąrašą asmenų, kurie privalo 
dalyvauti ženklinant teisės aktais nustatytu eiliškumu. Žemėtvarkos skyriaus vedėjo pat-
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virtintas asmenų sąrašas skelbiamas viešai seniūnijoje žemėtvarkos skyriaus skelbimų len-
toje. Žemėtvarkos skyrius kviečia asmenis registruotu laišku arba pasirašytinai ne vėliau 
kaip prieš 10 dienų iki ženklinimo. Neatvykus kviestiesiems asmenims, žemės sklypas 
paženklinamas. Kiekvienam pretendentui projekto autorius komplektuoja žemės tvarkymo 
bylas, reikalingas paženklintų žemės sklypų įteisinimui nuosavybėn arba naudojimuisi.

Žemės reformos žemėtvarkos projektų bylas ir žemės tvarkymo bylas patikrina 
įmonė, kurios darbuotojas rengė projektą arba bylą; žemėtvarkos skyriaus darbuotojas 
seniūnijoje; Žemėtvarkos skyrius, rengdamas aktą ir išvadą; apskrities viršininko ad-
ministracijos Žemės tvarkymo departamentas; Nacionalinė žemės tarnyba. Be to, ap-
skrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamentas ir Nacionalinė žemės 
tarnyba tiria žemėtvarkos įstaigų darbuotojų veiksmų dokumentų rengimo procese ir 
Valstybės tarnybos įstatymo bei Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tar-
nyboje įstatymo reikalavimų atitiktį.

 3.1.4. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas – tai žemėtvarkos veiksmai, kurie api-
ma žemės sklypų projektavimą, šių sklypų ribų ženklinimą vietoje ir kadastro duomenų 
nustatymą bei jų įrašymą į Nekilnojamojo turto registrą.

 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami, kai reikia 1) su-
formuoti naujus valstybinės žemės sklypus; 2) pertvarkyti Nekilnojamojo turto registre 
įregistruotus žemės sklypus: a) padalinant; b) atidalinant bendrosios nuosavybės teise val-
domas žemės sklypo dalis ir formuojant kaip atskirus žemės sklypus; c) sujungiant du 
ar daugiau žemės sklypų į vieną sklypą; d) pakeičiant gretimų žemės sklypų ribas, kai 
vieno žemės sklypo dalis atidalijama nesuformuojant atskiro sklypo ir sujungiama su greta 
esančiu žemės sklypu. Šie projektai yra būtini sudarant atitinkamus žemės sandorius ir 
registruojant juos Nekilnojamojo turto registre.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų arba žemės sklypų pertvarkymo 
dokumentų rengimą organizuoja ir fi nansuoja šie planavimo organizatoriai:

1) pertvarkant privačios žemės sklypus – privačios žemės tvarkytojai;
2) formuojant naujus arba pertvarkant suformuotus valstybinės žemės sklypus – ap-

skrities viršininkas arba kitas valstybinės žemės patikėtinis ar suinteresuotas juri-
dinis asmuo;

3) pertvarkant savivaldybei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus – 
savivaldybės taryba arba jos pavedimu administracijos direktorius;

4) formuojant naujus arba pertvarkant sodininkų bendrijų arba jų narių naudojamoje 
teritorijoje esančius žemės sklypus – sodininkų bendrijų valdytojai.

 Planavimo organizatorius prašymą rengti žemės sklypų formavimo arba pertvar-
kymo projektą paduoda Žemėtvarkos skyriui, nurodydamas pertvarkymo motyvus ir 
pertvarkymo būdus. Sprendimą dėl leidimo projektui rengti išdavimo priima apskrities 
viršininkas. Turėdamas leidimą planavimo organizatorius gauna planavimo sąlygas 
iš savivaldybės administracijos ir sudaro projekto rengimo sutartį su projekto 
rengėju. Projektą rengiant valstybinėje ar savivaldybės žemėje, projekto rengėjas nus-
tatomas viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
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Rengiant projektą, naudojama naujausia kartografi nė medžiaga – ortofotografi n-
iai žemėlapiai ir kt. Projekto rengėjas vietovėje patikrina žemės sklypų ribas, kartogra-
fuoja žemės naudmenas ir kitus elementus. Kai pertvarkomo žemės sklypo kadastro 
duomenys neatitinka Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo duomenų, 
projekto autorius kreipiasi į apskrities viršininką dėl žemės sklypo kadastro duomenų 
patikslinimo. Apskrities viršininko įsakymu patikslinus kadastro duomenis, žemės sav-
ininkas ar valstybinės žemės patikėtinis pateikia duomenis Registrų centrui, kur žemės 
sklypo duomenys atnaujinami.

Projekto sprendiniai – naujai suformuotų žemės sklypų ar pertvarkomų esamų 
žemės sklypų ribos, nustatyti arba pakeisti žemės servitutai. Tai pateikiama projekto 
brėžinyje, pažymint esamų žemės sklypų ribas, kelių ir statinių išsidėstymą, hidrografi jos 
objektus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitus apribojimus. Brėžinyje nurodomi 
projektuojamos teritorijos žemės sklypų savininkai ar valstybinės ir savivaldybių žemės 
naudotojai, sklypų plotai, taip pat pagal žemėtvarkos projektą naujai suformuotų žemės 
sklypų savininkai ar valstybinės ir savivaldybių žemės naudotojai bei sklypų plotai.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto bylą sudaro grafi nė dalis – pro-
jekto pagrindinis brėžinys ir papildomas planas (kai jis rengiamas); tekstinė dalis – pro-
jekto aiškinamasis raštas, apskrities viršininko leidimas rengti žemės sklypų formavimo ir 
pertvarkymo projektą, sutarties tarp planavimo organizatoriaus ir projekto rengėjo kopija, 
dokumentai apie projekto patikrinimą, derinimą, viešą svarstymą ir kt.

Pertvarkomos teritorijos žemės savininkai arba valdytojai turi pritarti projekto 
sprendiniams viešo svarstymo metu, taip pat žemėtvarkos skyrius, teikdamas apskrities 
viršininkui tvirtinti. Projektas derinamas su: 1) savivaldybės administracijos direkto-
riumi arba vyriausiuoju architektu; 2) Aplinkos ministerijos regioniniu aplinkos apsau-
gos departamentu – žemės sklypus formuojant saugomose teritorijose arba pertvarkant ar 
formuojant miškų ūkio paskirties žemės sklypus bei žemės sklypui nustatant miškų ūkio 
pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį; 3) Valstybės sienos apsaugos tarnyba – for-
muojant žemės sklypus pasienio ruože; 4) Kultūros vertybių apsaugos departamento teri-
toriniu padaliniu – projektą rengiant kultūros paveldo teritorijoje; 5) sodininkų bendrijų 
valdytoju – projektą rengiant mėgėjiško sodo teritorijoje; 6) kitomis institucijomis – kai 
tai nurodyta išduotose sąlygose rengti planavimo dokumentą.

Projektas laikomas suderintu, kai projekto brėžinyje yra derinimo įrašai arba 
teigiamas raštiškas atsakymas. Ginčus, kilusius derinant projektą, nagrinėja apskri-
ties viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamentas, atliekantis valstybinę 
žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą. Parengtas projektas pateikiamas 
žemėtvarkos skyriui, kuris organizuoja jo svarstymą su visuomene. Projektams, kurie 
buvo suderinti su žemės savininkais ir kitomis institucijomis be pastabų, taikomos supa-
prastinto projektų svarstymo procedūros.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas tvirtinamas apskrities viršininko 
įsakymu. Patvirtinus projektą, atliekami suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadas-
triniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškus ir riboženklių koordinates. 
Patvirtintą projektą Žemėtvarkos skyrius nustatyta tvarka įregistruoja savivaldybės 
administracijos tvarkomame teritorijų planavimo dokumentų registre. Suformuotų 
žemės sklypų kadastro duomenys įrašomi į Nekilnojamojo turto kadastrą.
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Žemės sklypai gali būti pertvarkomi nerengiant žemės sklypo formavimo ir pert-
varkymo projekto: 1) atliekant dviejų bendrą ribą turinčių žemės sklypų amalgamaciją, 
kai sklypo dalis ne didesnė: a) 0,04 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo; b) 0,3 ha 
ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo; c) 0,5 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės 
sklypo ir kai po ribų pertvarkymo žemės sklypai bus ne mažesni kaip 5 ha; 2) kitais 
teisės aktų nustatytais atvejais.

Pertvarkant žemės sklypus nerengiant projekto, planavimo organizatoriaus 
užsakymu projekto rengėjas išnagrinėja Nekilnojamojo turto kadastro duomenis ir 
kartografi nę medžiagą; patikslina pertvarkomų žemės sklypų planui parengti reikalingą 
kartografi nę medžiagą skaitmenine ir analogine forma. Po to atlieka pertvarkomų žemės 
sklypų kadastrinius matavimus; rengia žemės sklypų pertvarkymo brėžinį, kurio turinys 
toks pat kaip projekto brėžinio. Vėliau projekto rengėjas parengia pertvarkytų žemės 
sklypų kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastro ir registro įrašams; suderina 
žemės sklypų pertvarkymo planą su privačios žemės sklypų savininkais arba valstybinės 
žemės sklypų patikėtiniais ar naudotojais ir žemėtvarkos skyriumi. Žemės sklypų pert-
varkymo planą ir kadastro duomenis tvirtina apskrities viršininkas kadastrinių matavimų 
bylas priėmusio žemėtvarkos skyriaus teikimu. 
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Pertvarkant Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus pagal projektus 
arba nerengiant projektų, šiems žemės sklypams nustatyta pagrindinė tikslinė žemės nau-
dojimo paskirtis nekeičiama, išskyrus atvejus, kai suformuojamas esamos žemės namų val-
dos žemės sklypas, jam nustatant kitą paskirtį, arba suformuojamas miško žemės sklypas, 
nustatant miškų ūkio paskirtį, arba suformuojamas žemės ūkio veiklai naudojamas žemės 
sklypas, nustatant jam žemės ūkio paskirtį. 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai laisvoje valstybinėje žemėje ren-
giami ir nauji žemės sklypai formuojami tik tuomet, kai ši teritorija nėra įtraukta į pradėtus 
rengti detaliuosius planus arba žemėvaldų projektus.

3.1.5. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams žemėtvarkos projektai

Šie žemėtvarkos projektai rengiami, kai Žemės įstatymu nustatytais atvejais ir 
tvarka reikia paimti žemę visuomenės poreikiams. Lietuvos Respublikos Konstituci-
jos 23 straipsnio 3 dalyje nurodyti visuomenės poreikiai, kuriems paimama nuosavybė. 
Tai visos visuomenės ar jos dalies interesai, kuriuos valstybė, vykdydama savo funk-
cijas, yra įpareigota užtikrinti ir tenkinti. Privati žemė visuomenės poreikiams gali 
būti išperkama konkrečiais įstatyme nurodytais pagrindais ir tvarka, teisingai už ją 
atlyginant (Konstitucijos 23 str. 2 d.). Žemės įstatymo 45 straipsnyje nustatyta, kad 
žemė visuomenės poreikiams iš privačios žemės savininkų gali būti paimama arba 
tam tikslui valstybinės žemės nuomos ir panaudos sutartys prieš terminą nutrauki-
amos tik išimties atvejais apskrities viršininko sprendimu pagal valstybės institucijų 
ar savivaldybės tarybų arba jų įgaliotų institucijų ar įstaigų prašymą, kai ši žemė 
pagal teritorijų planavimo dokumentus reikalinga: 1) krašto ir valstybės sienos ap-
saugai; 2) valstybiniams aerodromams, uostams ir jų įrenginiams; 3) valstybiniams 
geležinkeliams ir magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms ti-
esti; 4) gyvenamųjų vietovių socialinei infrastruktūrai plėsti; 5) viešosios paskirties 
rekreacijai ir poilsiui; 6) naudingosioms iškasenoms, išžvalgytoms valstybės lėšomis, 
eksploatuoti; 7) savivaldybių funkcijoms atlikti; 8) bendrajam (viešajam) naudojimui; 
9) gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugos 
reikalams; 10) įgyvendinti valstybei svarbiems ekonominiams projektams, kurių 
valstybinę svarbą savo sprendimu pripažįsta Seimas arba Vyriausybė.
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Valstybės ar savivaldybės institucija, pateikdama apskrities viršininkui prašymą paimti 
žemę visuomenės poreikiams, kartu praneša žemės savininkui apie tokio prašymo pateikimą 
ir nurodo konkrečius tikslus, kuriems numatoma panaudoti paimamą žemę. Apskrities 
viršininkas, išnagrinėjęs tokį prašymą, prieš priimdamas sprendimą pradėti žemės paėmimo 
procedūrą, turi išnagrinėti galimybę su žemės sklypo savininku sudaryti valstybinės mainų 
į privačią žemę sutartį pagal Žemės įstatymo 11 straipsnį. Kai nusprendžiama procedūrą 
pradėti, apie apskrities viršininko sprendimą per penkias darbo dienas nuo jo priėmimo raštu 
pranešama numatomo paimti sklypo savininkui ir suinteresuotai sklypo paėmimu instituci-
jai. Taip pat pranešama Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, kuris registre padaro žymą, 
kad pradedama žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūra.

Apskrities viršininkui priėmus sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams procedūrą, Žemės įstatymo 48 straipsnyje nustatyta tvarka rengiamas žemės 
paėmimo visuomenės poreikiams projektas.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą savo lėšomis organizuoja 
valstybės ir savivaldybių institucija ar įstaiga, pateikusi apskrities viršininkui prašymą 
paimti žemę visuomenės poreikiams – planavimo organizatoriai. Apskrities viršininkas, 
priėmęs sprendimą pradėti procedūrą, organizatoriui per 20 darbo dienų nuo spren-
dimo priėmimo dienos išduoda planavimo sąlygas projektui rengti. Planavimo sąlygos 
išduodamos tais atvejais, kai paimamas visuomenės poreikiams žemės sklypas nebuvo 
suformuotas detaliajame arba specialiajame teritorijų planavimo dokumente.

Planavimo organizatorius projekto rengėją parenka Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 
tvarka. Projektą gali rengti juridiniai asmenys, turintys Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 
ūkio ministerijos išduotą licenciją rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus.

Projekto rengėjas numato žemės paėmimo visuomenės poreikiams žemėtvarkos 
projekte tokius darbus: 1) rengia projekto pagrindinį brėžinį, kuriame nustato paimamo 
žemės sklypo ribas, kitų pertvarkomų sklypų ribas, servitutus, naujus kelius ir specialiųjų 
žemės ir miško naudojimo sąlygų pakeitimą; 2) atlieka numatomų paimti visuomenės 
poreikiams bei numatomų padalinti ar naujai suformuoti žemės sklypų kadastrinius mata-
vimus; 3) parengia visuomenės poreikiams paimame sklype esančių statinių ir įrenginių 
sąrašą bei nurodo savininkus ar kitus naudotojus; 4) atlieka žemės ir kito turto įvertinimą 
bei būsimus nuostolius dėl žemės sklypo paėmimo; 5) aptaria su žemės savininkais ir 
naudotojais projekto sprendinius – žemės sklypų pertvarkymą, servitutus, naujus kelius; 
6) apsvarsto kartu su planavimo organizatoriumi ir žemės savininkais bei naudotojais at-
lyginimo už žemę ir kitą turtą būdą ir dydį; 7) parengia ir pateikia pasirašyti žemės sav-
ininkams bei naudotojams ir projekto organizatoriui sutartis dėl visuomenės poreikiams 
paimamo žemės sklypo, jame pastatytų ar statomų pastatų, statinių bei sodinių vertės, kitų 
nuostolių atlyginimo būdo ir dydžio; 8) projektuoja lygiavertį žemės sklypą ir atlieka jo 
kadastrinius matavimus, kai sutartyje numatytas atlyginimo būdas lygiaverčiu sklypu.

Kai žemės savininkas ar naudotojas nepasirašo sutarties arba nesutinka su pasiūlymais 
dėl lygiaverčių žemės sklypų suteikimo, projekto rengėjas kartu su Žemėtvarkos skyriaus 
darbuotoju surašo aktą dėl atsisakymo sutikti su pasiūlytais atlyginimo būdais.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto svarstymą su visuomene orga-
nizuoja planavimo organizatorius. Jeigu projektas rengiamas jau anksčiau parengto de-
taliojo ar specialiojo plano pagrindu, projektas svarstomas supaprastinta tvarka. Žemės 
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paėmimo visuomenės poreikiams projektas derinamas su: 1) planavimo organizatoriu-
mi; 2) valstybinės žemės patikėtiniais (kai projekto teritorija suteikta patikėjimo teise sav-
ivaldybei ar kitoms institucijoms); 3) Aplinkos ministerijos regioniniu aplinkos apsaugos 
departamentu (rengiant projektą saugomose teritorijose); 4) Kultūros vertybių apsaugos 
departamentu prie Kultūros ministerijos (projekto teritorijoje esant istorijos ir kultūros 
paminklų ar jų apsaugos zonų); 5) miškų urėdija (projekto teritorijoje esant miškų ūkio 
paskirties žemės); 6) Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos ( teritorijoje 
esant ištyrinėtų naudingųjų iškasenų telkinių); 7) apskrities viršininko administracija; 8) 
žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėju.

Derinimo procedūrų metu kilusius ginčus nagrinėja valstybinę žemėtvarkos pla-
navimo priežiūrą atliekanti Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 
kuri parengtą projektą patikrina ir parengia išvadą dėl jo tvirtinimo tikslingumo. Žemės 
paėmimo visuomenės poreikiams projektą tvirtina apskrities viršininkas. Apie tai raštu 
informuojamas planavimo organizatorius ir skelbiama vietinėje spaudoje. Projektas 
įregistruojamas Teritorijų planavimo dokumentų registre. Žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams projektas įgyvendinamas priėmus sprendimą dėl žemės paėmimo. Apskrities 
viršininkas per 10 darbo dienų nuo įsakymo patvirtinti projektą dienos pateikia kadastro 
tvarkytojui duomenis apie projekte suformuotus ir pertvarkytus žemės sklypus. Kadastro 
tvarkytojas įrašo duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą .

3.1.6. Žemės sklypų konsolidacijos žemėtvarkos projektai

Lietuvoje baigiamas pirmasis žemės reformos etapas – žemės nuosavybės teisių 
atkūrimas buvusiems savininkams. Pereinant į antrąjį etapą numatoma aktyvinti žemės rinką, 
formuoti racionalias žemėvaldas, stambinti ūkius (2007 metų viduryje vidutinis vieno ūkio 
dydis siekė 12 ha, o Kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programoje numatyta 2013 metais ūkį 
padidinti iki 20 ha). Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) vykdo projektą 
„Parama rengiant žemės konsolidacijos organizacinę sistemą Lietuvoje“. Šio projekto tik-
slas – sukurti palankias sąlygas konkurencingoms ūkinėms struktūroms formuoti ir, kuri-
ant organizacinę žemės konsolidacijos sistemą, stiprinti kaimo ir regioninę plėtrą Lietuvoje. 
Šiuo metu žemės konsolidacijos projektai vykdomi daugelyje šalių: Vengrijoje, Serbijoje, 
Moldovoje, Kroatijoje, Kosove, Armėnijoje. Žemės konsolidacijos procesas priklausomai 
nuo kiekvienos šalies ypatumų, poreikių, tradicijų visur yra skirtingas, tačiau rezultatai tie 
patys – tai ūkių stambėjimas, gamtinių išteklių apsauga, kaimo infrastruktūros gerinimas, 
kaimų atsinaujinimas ir kt. Lietuvoje pirmasis bandomasis Žemės konsolidacijos projektas 
buvo vykdomas Dotnuvoje, Kėdainių rajone 2000 – 2002 metais. 2004 m. jau buvo priimti 
įstatymai, reguliuojantys Žemės konsolidacijos procesą. 2005 metais žemės konsolidacija 
buvo įtraukta į 2004 – 2006 m. Lietuvos Kaimo plėtros planą, o 2006 m. pradėti vykdyti 
pirmieji 14 žemės konsolidacijos projektų. Šiuo metu Lietuvoje žemės konsolidaciją regu-
liuoja Lietuvos Respublikos žemės įstatymas ir Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir 
įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

Žemės sklypų konsolidacija yra sudėtinė žemės tvarkymo dalis, kurios metu atli-
ekamas kompleksinis žemės sklypų pertvarkymas, kai keičiamos jų ribos pagal parengtą 
tam tikros teritorijos žemės konsolidacijos projektą, siekiant sustambinti žemės sklypus, 
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suformuoti racionalias ūkių žemėvaldas ir pagerinti jų struktūrą, sukurti reikiamą kaimo 
infrastruktūrą, taip pat įgyvendinti kitus žemės ūkio ir kaimo plėtros bei aplinkos apsaugos 
politikos tikslus ir uždavinius (Žemės įstatymas 2 straipsnis). 

Žemės konsolidacijos projektai rengiami kaimo vietovėse, kuriose yra įgyvendinti 
žemės reformos žemėtvarkos projektai ir visi arba dauguma žemės sklypų (įskaitant 
valstybinę žemę) įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Projektų rengimo tikslas – pert-
varkyti žemės reformos metu neracionaliai suformuotus žemės sklypus (pirmiausia – žemės 
ūkio paskirties žemėje), pagerinti žemės naudojimo sąlygas, suformuoti konkurencingų ūkių 
žemėvaldas, sujungiant naudojamus žemės sklypus į kompaktiškus plotus. Žemės konsoli-
dacijos projekto uždaviniai: 1) sustambinti ūkių žemėvaldas ir pagerinti jų kompaktiškumą; 
2) sumažinti žemę naudojančių asmenų transporto išlaidas; 3) patikslinti vietinės reikšmės 
kelių ir kitų statinių bei įrenginių išdėstymą, atsižvelgiant į visuomenės, žemės savininkų ir 
naudotojų poreikius; 4) nustatyti teisės aktų reglamentuojamus žemės naudojimo apriboji-
mus; 5) rezervuoti žemės sklypus visuomenės poreikiams.

Žemės konsolidacijos projekto rengimą inicijuoja žemės savininkai ir valstybinės 
žemės patikėtiniai, kurie prašymus rengti projektą pateikia apskrities viršininkui. Projektų 
rengimo organizatorius yra apskrities viršininkas. Pageidaujant projekto rengimo ne 
mažiau kaip 5 žemės sklypų savininkams ar valstybinės žemės patikėtiniams, žemėtvarkos 
skyrius numato preliminarią teritoriją projektui rengti, nustato šioje teritorijoje esančių 
žemės sklypų savininkus, valstybinės žemės patikėtinius ir kitus naudotojus. Apskrities 
viršininkui priėmus sprendimą dėl projekto rengimo, žemėtvarkos skyrius organizuoja šios 
vietovės žemės savininkų ir valstybinės žemės patikėtinių susirinkimą, į kurį kviečiami 
raštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo dienos. Susirinkimas priima sprendimus 
dėl numatomos pertvarkyti teritorijos, išrenkami įgaliotieji atstovai, spręsti projekto rengi-
mo organizacinius klausimus. Susirinkimas laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne mažiau 
kaip du trečdaliai žemės sklypų savininkų bei valstybinės žemės patikėtinių ir sprendi-
mams pritaria ne mažiau kai pusė dalyvavusiųjų. Susirinkimui neįvykus, jis kviečiamas ne 
anksčiau kaip po vieno mėnesio. Suinteresuotieji asmenys sudaro preliminarią žemės kon-
solidacijos sutartį. Apskrities viršininkas įsakymu tvirtina projektui parinktos teritorijos 
ribas ir priima sprendimą rengti projektą. Dėl planavimo sąlygų parengimo ir išdavimo 
apskrities viršininkas kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių, kuris jas išduoda 
atsižvelgdamas į numatomų pertvarkymų turinį ir bendrąsias projektavimo sąlygas.

Apskrities viršininkas parenka projekto rengėją Viešųjų pirkimų įstatymo numatyta 
tvarka, ir su juo sudaroma sutartis. Po to Žemėtvarkos skyrius organizuoja suinteresuotųjų 
asmenų susirinkimą. Dalyvauti kviečiamas savivaldybės administracijos direktorius, 
seniūnas, vietinės kaimo bendruomenės atstovai ir projekto rengėjas. Susirinkimas priima 
sprendimus dėl: 1) pertvarkomų žemės sklypų formavimo; 2) poreikio numatyti žemės 
sklypus visuomenės tikslams; 3) valstybės ir savivaldybės įmonių atliekamų teritorijų 
tvarkymo darbų susiejimo su projektu. Pagal apskrities viršininko administracijos ir 
savivaldybės administracijos pateiktus pasiūlymus priimamas sprendimas dėl vietinės 
reikšmės kelių ir kitų infrastruktūros elementų išdėstymo bei naujų kraštovaizdžio elementų 
(tvenkinių, rekreacinių objektų ir kt.) projektavimo. Nustatomi reikalavimai rengiant 
projektą atsižvelgti į numatomus vidaus kelių, kitų valstybei ar savivaldybei priklausančių 
statinių ar įrenginių statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbus; 4) projekto teritorijos 
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ribų patikslinimo; 5) projektuojamos teritorijos zonavimo žemės vertinimui principų; 6) 
įgaliotųjų atstovų bendradarbiavimo su projekto rengėju. 

Projekto autorius, pradėjęs rengti konsolidacijos projektą, projektuojamoje teritorijoje 
dešifruoja žemės naudmenas ir patikslina arba parengia naujai šios teritorijos žemės naudoji-
mo planą skaitmenine ir analogine forma; parengia eksplikaciją kiekvienam žemės savininkui, 
nurodydamas kiekvieno žemės sklypo plotą ir pagrindinius žemės naudmenų plotus; kartu 
su savivaldybės administracijos ir vietinės kaimo bendruomenės atstovais, atsižvelgdamas į 
parengtus ar rengiamus specialiuosius ir detaliuosius planus, nustato teritorijoje numatomus 
arba reikalingus atlikti teritorijų tvarkymo darbus: pastatų statybos, kelių, elektros linijų, kitų 
komunikacijų tiesimo ar rekonstrukcijos, melioracijos įrenginių statybos, remonto ar rekon-
strukcijos, taip pat miškui įveisti parinktus plotus, kaimo turizmui vystyti, poilsiavietėms įrengti 
ir kitus bendrajam naudojimui reikalingus plotus, taip pat pažymi žemės sklypų, suprojektuotų 
detaliuosiuose ar specialiuosiuose planuose, ribas; aptaria su kiekvienu prašymą padavusiu su-
interesuotuoju asmeniu galimus projekto rengimo variantus, pageidavimus. 

Tuomet projektą rengiančios įmonės specialistas, turintis turto vertintojo kvalifi kacijos 
pažymėjimą, atlieka projektuojamos teritorijos žemės vertinimą, žemės naudojimo plano 
kopijoje pažymi vertinimo zonas – vienodo naudojimo būdo ir vienodų savybių žemės plotus, 
įvertina kiekvieno žemės savininko ar valstybinės žemės patikėtinio valdomą žemę. Žemės 
vertinimo planas apsvarstomas suinteresuotųjų asmenų susirinkime, nurodant patikslinimus. 
Žemės vertinimo planas suderinamas su kiekvienu suinteresuotuoju asmeniu ir tvirtinamas 
apskrities viršininko įsakymu. Ginčai dėl žemės vertinimo sprendžiami teismo tvarka. 

Projekto autorius projektuoja: 1) žemės sklypus, numatomus naudoti visuomenės 
poreikiams; 2) žemės sklypus prie esamų pastatų ir statinių ar naudojamų naudingosioms 
iškasenoms eksploatuoti ir kitai ne žemės ir miškų ūkio veiklai; 3) vietinės reikšmės kelių 
tinklą ir teritorijas infrastruktūros plėtrai; žemės sklypus gyvenamųjų ir ūkinių, rekreacinių 
ir kitų pastatų statybai; 4) žemės sklypų ribų patikslinimą to pageidavusiems savininka-
ms ar valstybinės žemės patikėtiniams; 5) lygiaverčius turimiems žemės sklypams kitus 
– kompaktiškus, patogius susisiekti sklypus; 6) žemės sklypus kitiems suinteresuotiesiems 
asmenims, numatantiems juos parduoti kitiems žemės ūkio veiklos subjektams; 7) kitus 
žemės ūkio paskirties žemės sklypus, atsižvelgiant į jų savininkų racionalaus žemės dir-
bimo pageidavimus; 8) miškų ūkio paskirties žemės sklypus, atsižvelgiant į jų savininkų 
turimų žemės sklypų, ūkinių pastatų išdėstymą; 9) patikslina arba suprojektuoja naujų 
kelių privažiuoti prie kiekvieno žemės sklypo tinklą; 10) numato pagrindinės tikslinės 
žemės paskirties pakeitimą; 11) suformuoja valstybinės žemės sklypus, skirtus parduoti 
ar nuomoti ir kitus laisvos valstybinės žemės sklypus; 12) nustato specialiąsias žemės ir 
miško naudojimo sąlygas; 13) projektuoja žemės servitutus.

Suprojektuotų žemės sklypų, priklausančių vienam suinteresuotajam asmeniui, vertė 
apskaičiuota pagal žemės vertinimo planą nuo turėtos žemėvaldos vertės, negali skirtis daugiau 
kaip 5 procentais. Skirtumas didesnis gali būti, kai pagal preliminarią žemės konsolidacijos 
sutartį žemės savininkas įsipareigoja sumokėti už suprojektuoto žemės ploto skirtumą. Tai ne-
taikoma, kai privačios žemės sklypų plotas didinamas numatant pirkti laisvą valstybinę žemę.

Parengus projekto brėžinį ir aiškinamąjį raštą, kviečiamas suinteresuotųjų asmenų 
susirinkimas, kuris suprojektuotam žemės sklypų vietos ir ribų pertvarkymui turi pritarti ne 
mažiau kaip ¾ visų suinteresuotųjų asmenų balsų dauguma. Nustatyta tvarka organizuojamas 
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projekto svarstymas su visuomene. Numatomas svarstymo laikotarpis – 1 mėnuo, iš jo – 
viešai ekspozicijai – 15 darbo dienų. Viešo svarstymo rezultatams aptarti organizuojamas susir-
inkimas, kuriame dalyvauti kviečiami suinteresuotieji asmenys ir planavimo sąlygas išdavusių 
institucijų atstovai. Atsižvelgiant į pastabas patikslinus projektą, jis derinamas su planavimo 
sąlygas išdavusiomis institucijomis. Suderinta projekto byla perduodama tikrinti žemėtvarkos 
skyriui, kuris perduoda projekto rengimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Na-
cionalinei žemės tarnybai. Nustačiusi, kad projektas parengtas tinkamai, Nacionalinė žemės 
tarnyba rengia išvadą, kurioje siūloma apskrities viršininkui parengtą projektą tvirtinti.

Įgyvendinant žemės konsolidacijos projektą, visi suprojektuoti žemės sklypai, keliai 
ženklinami vietovėje ir atliekami kadastriniai matavimai vienu metu. Matuojant žemės sklypų 
ribas, privalo dalyvauti matuojamo žemės sklypo esami ir būsimi savininkai ar valstybinės 
žemės naudotojai. Nustatęs tikslius žemės sklypų kadastro duomenis, projekto autorius rengia 
žemės konsolidacijos sutarties projektą ir pateikia jį žemėtvarkos skyriui. Šis kviečia suintere-
suotuosius asmenis, supažindina juos su žemės sklypų kadastro duomenimis ir su žemės kon-
solidacijos sutarties projektu bei nustato konkrečius atsiskaitymo už žemės verčių skirtumus 
terminus. Suinteresuotieji asmenys su apskrities viršininku arba jo įgaliotu administracijos dar-
buotoju ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto patvirtinimo sudaro žemės konsolidacijos 
sutartį; atsiskaito už žemės sklypų verčių skirtumus nustatyta sutartyje tvarka.

Projekto bylos originalą ir dokumentus projekto rengėjas teikia žemėtvarkos sky-
riui. Šio skyriaus teikimu apskrities viršininkas priima sprendimą pakeisti Nekilnojamojo 
turto kadastro įrašus bei parengti duomenis Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui. 
Žemėtvarkos skyrius kviečia suinteresuotuosius asmenis pateikti prašymus Nekilno-
jamojo turto registro tvarkytojui dėl registro įrašų pakeitimo ir įrašymo daiktinių teisių į 
projekto suformuotus žemės sklypus. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojas 
vienu metu išregistruoja suinteresuotųjų asmenų pagal konsolidacijos sutartį perduotus 
kitų sutarties šalių nuosavybėn žemės sklypus bei teises į juos, šių teisių suvaržymus, tai 
pat įregistruoja asmenų pagal sutartį jiems perduotus projekte suformuotus žemės sklypus 
ir teises į juos, teisių suvaržymus ir juridinius faktus.

3.2. Specialieji planai, skirti miškams ir želdynams tvarkyti

Tai dar viena specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšis. Miškų tvarky-
mas ir naudojimas, jų teritorijų išdėstymas planuojamas miškotvarkos projektuose. 
Miškotvarkos projektas – tai specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, pagal kurį 
organizuojamas miškų ūkis ir atliekami miškų naudojimo, atkūrimo ir miško žemių tvar-
kymo darbai. Šie projektai yra dviejų tipų: 

1) miškų tvarkymo schemos, rengiamos valstybinių miškų žemėvaldoms bei regionų 
teritorijoms. Jose nustatoma miško žemių naudojimo bendroji kryptis, rengiama 
tvarkymo koncepcija, atsižvelgiant į perspektyvinius regiono plėtros poreikius;

2) vidinės miškotvarkos projektai, rengiami valstybinėms bei privačioms miškų val-
doms, nustatant jose konkrečias tvarkymo priemonių sistemas pagal bendruosius 
regiono miškų tvarkymo schemos reikalavimus. 

Miškų tvarkymo schemų užsakovas – Aplinkos ministerija. Šias schemas rengia juri-
diniai asmenys Aplinkos ministerijos nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Vidinės miškotvarkos 
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projektų užsakovai valstybinėms miško valdoms yra valstybinių miškų valdytojai, privačioms 
miško valdoms – privačių miškų savininkai arba jų įgaliotieji asmenys. Šiuos projektus ren-
gia juridiniai ir fi ziniai asmenys Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

Miškų tvarkymo schemos uždaviniai: 1) nustatyti miškų ūkio plėtros kryptis; 
2) planuoti miškų plotų didinimo galimybes; 3) numatyti miško žemių pavertimo kito-
mis naudmenomis poreikius ir galimybes; 4) įvertinti esamą miškų priskyrimą miškų 
grupėms, teikti siūlymus jam tobulinti; 5) įvertinti esamą ūkinį ir administracinį miškų 
suskirstymą ir teikti siūlymus jam tobulinti; 6) nustatyti miškų inventorizacijos ir miško 
ūkinių priemonių projektavimo ypatumus.

Vidinės miškotvarkos uždaviniai – inventorizuoti miško išteklius, atlikti ūkinės 
veiklos bei miško išteklių rodiklių analizę ir projektuoti ūkines priemones miško ištekliams 
naudoti, atkurti bei gerinti. Rengiant miško valdos vidinės miškotvarkos projektą, 
pagrindinių darbų uždaviniai: 1) nustatyti taksacinių sklypų ribas; 2) atlikti visų sklypų 
taksaciją ( materialinis miško įvertinimas, medienos masės tūrio nustatymas kasmetiniame 
medienos prieauglyje ir kt.); 3) įvertinti sklypuose atliktas ūkines priemones; 4) analizuoti 
buvusios ūkinės veiklos ir miško išteklių rodiklius; 5) rengti miško naudojimo, atkūrimo ir 
apsaugos sprendinius; 6) rengti naują kartografi nę medžiagą.

Sklypų ribų (kvartalų vidaus situacijos) projektas rengiamas naudojant atliktos 
miškotvarkos duomenis, naujausioje kartografi nėje medžiagoje. 

Rengiant projektą siekiama nustatyti miško išteklių naudojimo ir gerinimo apim-
tis pagal medžių rūšis tam tikram laikotarpiui; derinti ūkinės veiklos intensyvumą su 
vyraujančia miško funkcija projektavimo objekte.

 Formuojant miško kvartalus, projekto autorius privalo laikytis reikalavimų: naujų 
kvartalų plotai ir kvartalinės linijos turi būti pritaikytos prie esamo kvartalinio tinklo; iki 
25 ha žemės sklypai gali būti jungiami prie gretimų kvartalų , neviršijant jų optimalaus 
dydžio (50 +_25 ha); naujai suformuotų kvartalų plotas neturi būti didesnis kaip 100 ha, 
išskyrus kvartalus pelkių masyvuose; kvartalo plotas gali būti mažesnis kaip 25 ha, kai jį 
sudaro daugiau kaip 200 m nutolę miško masyvai. 

Rengiant miškotvarkos projektą, projekto autorius turi atsižvelgti į keliamus reika-
lavimus, miško sklypuose numatant kirtimo, atkūrimo, ugdymo kirtimo ir kitas ūkines 
priemones: pagrindiniai (plynieji, atvejiniai, atrankiniai) kirtimai projektuojami III – IV 
miško grupių medynuose, atsižvelgiant į miško paskirtį, augavietę, medynų amžių ir būklę. 
II grupės miškuose pagrindinių kirtimų nerekomenduojama. Miško atkūrimas projektuoja-
mas II – IV miško grupių kirtavietėse, o įveisimas – ne miško žemės naudmenų sklypuose, 
atsižvelgiant į augavietę, medžių rūšių normatyvus, sklypo būklę, miško paskirtį ir pan. Ug-
dymo kirtimai projektuojami II – IV miško grupių medynuose pagal miško paskirtį, medyno 
amžių iki kirtimo ir paliekamą po kirtimo, esamą ir tikslinę rūšines sudėtis ir kt. Plynieji sani-
tariniai kirtimai projektuojami II – IV miško grupių medynuose, vadovaujantis Miško ug-
dymo ir sanitarinių kirtimų taisyklėmis bei miško sanitarinės apsaugos taisyklėmis. Kiti kir-
timai (medyno rekonstrukcija, kraštovaizdžio gerinimo kirtimai, plotų valymas, kvartalinių, 
ribinių ir kt. juostų kirtimas) projektuojami II – IV miško grupių medynuose, nepasiekusiuose 
pagrindinių kirtimų amžiaus, atsižvelgiant į miško paskirtį ir būklę. Poilsiavimo ištekliams 
gerinti rekreacinių miškų (II grupė) medynuose turi būti formuojami įvairiaamžiai, grupinio 
medžių išsidėstymo, netaisyklingos teritorinės formos medynai bei erdvės jose ir tarp jų.
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Atsižvelgiant į projektavimo reikalavimus, numatomos šios ūkinės priemonės: 
1) atkuriamieji kirtimai (tik neplyni) gamtinę brandą pasiekusiuose medynuose. Išretėję, 
bet geros būklės medynai paliekami augti, siekiant palaikyti miško estetinę vertę; 2) ug-
domieji kirtimai, didinantys medynų estetinę vertę; 3) rekonstrukciniai kirtimai mažos 
estetinės vertės medynams pakeisti; 4) kraštovaizdžio formavimo kirtimai vietoj ugdomųjų 
ir rekonstrukcinių kirtimų kraštovaizdžio apžvalgai pagerinti; 5) žėliniai bei mišrūs, neto-
lygaus sodinukų išdėstymo želdiniai. Miško parkuose ir poilsiavietėse būtina atsižvelgti į 
kraštovaizdžio architektūros reikalavimus.

Vadovaujantis Pagrindinių miško kirtimų taisyklėmis, Miško ugdymo ir sanitarinių 
kirtimų taisyklėmis, Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais, Lietuvos Respublikos biologinės 
įvairovės išsaugojimo strategija ir veiksmų planu, projektuojamos priemonės biologinės 
įvairovės apsaugai. Numatomos apsaugos zonos gamtos paminklams, skruzdėlynų aptvėrimas, 
pašarų aikštelės, biotechniniai kirtimai ir želdiniai, priešgaisrinės priemonės ir kt.

Valstybinėse miško valdose esančiuose žemės ūkio naudmenų sklypuose gali būti 
projektuojamas miško įveisimas arba gerinimo priemonės – sausinimas, krūmų šalinimas, 
tręšimas, kova su piktžolėmis, ligomis bei kenkėjais.

Miškų priešgaisrinės apsaugos priemonių sistema, apimanti stebėjimo, profi lak-
tines ir priešgaisrines priemones, yra pateikiama miškotvarkos projekte ir kartografi nėje 
medžiagoje kaip sudėtinė priešgaisrinės apsaugos projekto miško masyvui dalis. Nustato-
mas valdos sausintinų žemių fondas – sudaromas sausintinų sklypų sąrašas, atsižvelgiant į 
esantį sausinimo tinklą, jo būklę ir sklypų priskyrimą augavietės tipui. 

Privačių valdų miškotvarkos projektai yra rengiami, atsižvelgiant ir į Privačių miškų tvar-
kymo ir naudojimo nuostatus. Šiuose projektuose būtina pagrįsti pagrindinių miško kirtimų ir 
miško atkūrimo apimtis bei būdus ir išdėstyti privalomus gamtosaugos laikymosi reikalavi-
mus. Kiti projektiniai sprendiniai gali būti rengiami pagal sutartį su darbų užsakovu.

Vidinės miškotvarkos projekto turinys valstybinei valdai: aiškinamasis raštas, 
taksoraštis, suvestinės miško inventorizacijos duomenų lentelės, ūkinių priemonių pro-
jektavimo bei plotų apskaitos žiniaraščiai, taip pat kartografi nė medžiaga. Privačiai val-
dai: aiškinamasis raštas, taksoraštis, suvestinės miško inventorizacijos duomenų lentelės, 
miško kirtimų norma, ūkinių priemonių projektavimo žiniaraščiai, ūkinės veiklos apri-
bojimai, valdos miško žemės ir ūkinių priemonių planai (M 1:5 000 arba M 1:10 000). 
Pateikiama miškų bazinio žemėlapio (M 1:10 000) kopija su teritorijos situacija 300 – 500 
metrų spinduliu aplink valdą. 

Aiškinamajame rašte pateikiama privačios miško valdos istorija, gamtinių, ekonominių 
ir socialinių sąlygų charakteristika, ūkio tikslai, apibendrinami inventorizacijos duomenys ir 
jų tikslumas, gamtosauginiai apribojimai, miško išteklių būklės analizės, ūkinių priemonių 
projektavimo rezultatai, įvertinami projektiniai sprendiniai bei būsimos jų pasekmės.

Taksoraštyje (valstybinei valdai pagal girininkijas ir kvartalus) yra pateikiama 
taksacinė informacija apie kiekvieną sklypą, nurodoma vykdytina jame priemonė ir skiria-
ma vieta įrašams apie atliktas ūkines priemones.

Miško išteklių duomenų suvestinėse lentelėse teikiami duomenys apie valdos (valstybi-
nei valdai – pagal girininkijas) miško išteklius pagal medžių rūšis, jų grupes, miškų grupes, 
augavietes, amžiaus klases. Ūkinių priemonių projektavimo žiniaraščiuose pateikiami projek-
tiniai duomenys apie pagrindinių kirtimų normos nustatymą (valstybinei valdai – poūkiais) 
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ir jos išdėstymą, miško atkūrimą ir įveisimą, jaunuolynų priežiūrą ir ugdymą ir kitas ūkines 
priemones įvairiuose (valdos, sklypo) lygmenyse. Miško plotų apskaitos žiniaraščiuose pa-
teikiami duomenys apie valdos (valstybinei valdai ir jos skirstinių) ploto ir ribų matavimus, 
jų palyginimą su žemės kadastro duomenimis, plotų ir ribų pokyčius per vykmetį.

Miškotvarkos projekto vykdymo valstybinę priežiūrą atlieka Aplinkos ministeri-
jos įgaliota institucija. Projekto vykdymo patikrinimas atliekamas įpusėjus projekto galio-
jimo periodui, t.y. penktaisiais arba šeštaisiais metais nuo projekto įsigaliojimo. Projekto 
priežiūra vykdoma kiekvienoje miško įmonėje ir nacionaliniame parke.

Rengiant specialiuosius planus, miškams nepriskirti želdynai ir žėliniai gali būti formuo-
jami atskirais sklypais, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka priskirti atskiriesiems želdynams.

Želdynas – tai želdinių ir žėlinių teritorija, kurioje gali būti jos naudojimui reika-
lingi inžineriniai (tarp jų ir mažieji kraštovaizdžio architektūros) statiniai ir įrenginiai. 
Želdiniai – tai žmogaus pasėti ar pasodinti krūmai, gėlės, veja. Žėliniai – tai natūraliai 
išaugę medžiai, krūmai ir žoliniai augalai. Medis – sumedėjęs augalas, kuriam būdingas 
vienas pagrindinis stiebas ir laja. Krūmas – sumedėjęs augalas, su keliais ar keliolika 
panašaus dydžio stiebų. Veja – lygaus paviršiaus, vienos žolės ar kelių žolių mišiniu 
apsėtas ir prižiūrimas žolynas.

Atskirieji želdynai skirstomi į: 
1) rekreacinės paskirties želdynus – parkus, miesto ar miestelio sodus, skverus, žaliąsias 

jungtis ir kitus poilsiui skirtus želdynus. Parkas – tai ne mažesnis kaip 1 ha, žmogaus 
sukurtas ar jo pertvarkytas želdynas, kuriame yra meniškai sukomponuotų želdinių, 
inžinerinių įrenginių, architektūros mažųjų formų, skirtas poilsiui, pramogoms arba 
mokslo, kultūros reikmėms ir aplinkos kokybei gerinti. Miesto ar miestelio sodas – ne 
mažesnis kaip 0,5 ha glaudžiomis vejomis atskirasis želdynas, skirtas ramiam poilsiui 
ir renginiams. Skveras – ne mažesnis kaip 0,15 ha miesto ar miestelio estetinę bei 
ekologinę būklę gerinantis želdynas, su vyraujančiomis atviromis erdvėmis, skirtas 
trumpalaikiam poilsiui. Žalioji jungtis – ne siauresnis kai 20 m atskirasis želdynas, 
jungiantis tarpusavyje miesto ir (ar) miestelio želdynus ir miškus į želdynų sistemą, 
skirtas oro masių judėjimui, rekreacijai ir atliekantis migracijos koridoriaus vaidmenį;

2) mokslinės ir kultūrinės paskirties želdynus – botanikos ir zoologijos sodus, etno-
grafi nius parkus, dendrologines kolekcijas ir kt.;

3) memorialinės paskirties želdynus – kapines, memorialinius parkus ir kt.;
4) apsauginės ir ekologinės paskirties želdynus – šlaitų, paviršinio vandens telkinių 

pakrančių, vandenviečių apsaugos zonų, agrarinių takoskyrų apsaugos zonų, kelių 
ir geležinkelių apsaugos zonų želdynus ir kt.

Atskirieji rekreacinės paskirties želdynai (parkai, miesto sodai, skverai) miestuose ir mi-
esteliuose yra privalomi ir normuojami teisės aktuose nustatytomis normomis. Rekreacinės 
paskirties norma vienam gyventojui priklauso nuo miesto dydžio ir gyventojų skaičiaus. 

Želdynai turi būti inventorizuojami ir apskaitomi. Suformuotiems želdynų žemės 
sklypams juridiškai įteisinti ir tvarkymo reglamentams nustatyti rengiami detalieji 
planai. Savivaldybės institucijoms priėmus sprendimą dendrologiškai, ekologiškai, 
estetiškai vertingus, kultūrai ir kraštovaizdžiui reikšmingus želdinius ar žėlinius skel-
bti saugotinus, šiems žemės sklypams įrašomi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo 
sąlygų bei kitų teisės aktų nustatyti apribojimai.



67

3.5 pav. Pakruojo rajono Rozalimo miško parko tvarkymo planas

3.3. Specialieji planai, skirti kraštovaizdžiui tvarkyti

Kraštovaizdis yra svarbus teritorinis šalies išteklius, apimantis miestų ir kaimų 
vietoves, miškus, vandenis ir laukus, sudarantis sąlygas žmonių gyvenimui ir veik-
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lai, jis yra tautinio identiteto pamatas ir gyvenimo kokybės dalis. Kraštovaizdžio 
savasties išsaugojimas, jo tvarkymas ir formavimas tenkinant ekonominius, socialini-
us, kultūrinius, ekologinius ir estetinius visuomenės poreikius yra vienas svarbiausių 
valstybės tikslų, nurodytų Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr.1160 ir kituose 
strateginiuose dokumentuose.

XX a. pabaigoje atsirado nauja kraštotvarkos kryptis, susiejanti aplinkos apsaugą ir 
tvarkymą. Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje ji įgijo konservacinės kraštotvarkos 
pavadinimą. Jos tikslas kultūros paveldo vertybes saugoti nuolat jas prižiūrint, tinkamai 
naudojant ir tvarkant. Konservacinės kraštotvarkos objektas – saugotinos kraštovaizdžio 
vertybės, veiklos organizavimo dokumentas – saugomojo tvarkymo reglamentas, nus-
tatantis vertybių priežiūros, naudojimo ir tvarkymo taisykles joms išsaugoti.

Kad būtų užtikrintos Lietuvos kraštovaizdžio – gamtinio, agrarinio, urbanizuoto 
– formavimo socialinės, ekonominės (gyvenamoji, agrarinė, miškų ūkio, rekreacinė ir 
kitos) ir ekologinės (konservacinė ir kompensacinė apsaugos) funkcijos, reikia formuoti 
kraštovaizdį pagal moksliškai pagrįstus ir siektinus kraštovaizdžio etalonus, diferencijuo-
tus pagal funkcinio naudojimo prioritetus ir darnios plėtros principus.

Kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir planavimo veiksmai vykdomi šiais 
būdais: integruotu – nacionalinio ir regiono lygmens, – taikomu sprendžiant bendruosius 
konceptualius šalies kraštovaizdžio struktūros optimizavimo uždavinius; specializuotu 
– rajono ir vietovės lygmens, – taikomu sprendžiant konkrečiai apribotų kraštovaizdžio 
tipų (gamtinio, kaimiškojo, miestiškojo) formavimo uždavinius. Kraštovaizdžio kokybės 
tikslams pasiekti taikomi šie kraštovaizdžio formavimo metodai: išsaugojimo, atkūrimo, 
atnaujinimo, formavimo (pertvarkymo).

Kraštovaizdžio politikos krypčių formavimą nustatantys teritorijų planavimo 
dokumentai yra valstybės, apskrities ir savivaldybės teritorijų bendrieji planai ir spe-
cialiojo teritorijų planavimo dokumentai – žemėtvarkos schemos ir planai (projektai), 
žemėvaldų planai (projektai); miškotvarkos projektai – miškų tvarkymo schemos ir 
vidinės miškotvarkos planai (projektai); kraštovaizdžio tvarkymo planai; vandentvar-
kos schemos ir planai (projektai); saugomų teritorijų tinklų schemos ir atskirų saugomų 
teritorijų, jų dalių ar jų zonų, kultūros paveldo objektų teritorijų ar jų zonų planai (projek-
tai); turizmo ir rekreacijos schemos ir planai (projektai), infrastruktūros plėtros schemos, 
planai (projektai) ir kita. Vienas pagrindinių teritorijų planavimo dokumentų, skirtų šalies 
kraštovaizdžio politikai įgyvendinti, yra įvairių lygmenų ir rūšių kraštovaizdžio tvar-
kymo specialieji planai, kurių pagrindinis tikslas – planavimo priemonėmis užtikrinti 
siektinų kraštovaizdžio etalonų formavimą.

 Kraštovaizdžio planavimas – strateginiais ir teritorijų tvarkymo dokumentais 
išreikšti ir patvirtinti į ateitį orientuoti veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti, tobulinti, at-
kurti arba kurti kraštovaizdį. Kraštotvarkinis zonavimas – teritorijos padalijimas turint 
kokių nors tikslų. Teritorijos padalijimas sudaro diferencijuotos panaudos ir lokalizuoto 
tvarkymo pagrindus. Planavimo procesą sudaro trys stadijos: analitinė, koncepcinė 
ir detalizacinė. Analitinėje stadijoje numatomi poreikiai ir galimybės, koncepcinėje – 
suformuluojama kraštotvarkinė samprata, detalizacinėje – parengiami priemonių planai 
ir sprendžiami vykdymo uždaviniai. 
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3.6 pav. Kraštovaizdžio zonavimo modelis
 (iš P. Kavaliausko kn. Metodologiniai kraštotvarkos pagrindai, 1992)

Kraštotvarkinė zona – apibrėžtą socialinę paskirtį bei antropoekologinę prasmę 
turinti pastatų ir įrenginių bei gamtinės aplinkos erdvinė sistema.

Visuomenė teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja kraštovaizdžio politikos 
krypčių įgyvendinimo priemonių, jo apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir planavimo 
procese. Kraštovaizdžio analizė ir vertinimas atliekami taip: kraštovaizdis tiriamas 
šalies mastu, išskiriami ir apibūdinami įvairių lygmenų teritoriniai vienetai, nustato-
mi kraštovaizdžio struktūrą sąlygojantys veiksniai, raidos tendencijos, konservacinė, 
rekreacinė, ekologinė ir ūkinė jo vertė.

Praktinis zonavimas prasideda parengiant kraštotvarkinę koncepciją ir yra dviejų 
krypčių: funkcinis (orientuojamasis, numatantis teritorijos ar jos dalių socialinę paskirtį 
ir panaudos pobūdį; 2) tvarkomasis (ūkinis, vykdomasis), lokalizuojantis konkrečius 
kraštovaizdžio tvarkymo, žemėvaldos ir organizavimo, techninės infrastruktūros kūrimo, 
gamtos išteklių naudojimo būdus, ribojimo bei reglamentavimo laipsnį ir pan. 

Funkcinis (orientuojamasis) zonavimas būdingas koncepcinei stadijai. Tai bet kurio 
lygmens ar rūšies teritorinio planavimo pagrindas. Yra du funkcinio zonavimo tipai: mono-



70

funkcinis, kai teritorija dalijama į zonas pagal esamą ar numatomą svarbiausią paskirtį; 
polifunkcinis, kai teritorija dalijama į zonas pagal būdinguosius esamų ir numatomų zonų 
kompleksus, įvertinant jų socialinių funkcijų santykinę svarbą. 

Tvarkomasis zonavimas priskiriamas planavimo proceso detalizacijos stadijai. Jis 
papildo funkcinį – nustato veiklos pobūdį bei jos reglamentą funkcinėse zonose. Tvarky-
mo priemonių tipai sudaro konkrečias ūkinės ar kitokios veiklos zonas. Ši kraštotvarkinio 
zonavimo rūšis dažniausiai vadinama kraštovaizdžio tvarkymo organizavimu. 

Valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių tvarkymo planų spren-
diniais nustatomos: 1) kraštovaizdžio zonos, apsaugos, tvarkymo ir naudojimo regla-
mentai; 2) konservacinio prioriteto teritorijų apsaugos bei tvarkymo, pažeistų gam-
tos kompleksų bei objektų atkūrimo priemonės, aplinkosaugos ir žemės bei miškų 
ūkio veiklos kryptys, pateikiama svarbiausių tvarkymo darbų programa; pagrindinės 
tikslinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudmenų transformavimo poreikiai 
ir keitimo apribojimai; valstybinių parkų teritorijos rekreacinio naudojimo sistema, 
siūlomi rekreacinės infrastruktūros objektai ir pan., nustatomos vietos statybų plėtrai.

Nacionaliniame ir regioniniuose kraštovaizdžio tvarkymo specialiuosiuose 
planuose atliekamas teritorijos zonavimas pagal šias kraštovaizdžio tvarkymo zonų 
grupes: 1) konservacinių (rezervacinių) ir paminklosauginių teritorijų kraštovaizdžio 
tvarkymo zonos; 2) rekreacinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonos; 3) miškų ūkio 
teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonos, skirstomos pogrupiais pagal konservacinį, 
rekreacinį, ekologinės apsaugos (apsauginį) bei gamybinį ūkinį prioritetą; 4) žemės ūkio 
teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonos, skirstomos pogrupiais pagal konservacinį, 
rekreacinį, ekologinės apsaugos (apsauginį) bei gamybinį ūkinį prioritetą; 5) vandens 
ūkio teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonos, skirstomos pogrupiais pagal konservacinį , 
rekreacinį , ekologinės apsaugos (apsauginį) bei gamybinį ūkinį prioritetą; 6) urbanistinių 
(gyvenamųjų ir visuomeninių) teritorijų kraštovaizdžio zonos, skirstomos pogrupiais 
pagal konservacinį, rekreacinį, ekologinės apsaugos (apsauginį) bei ūkinį prioritetą; 7) 
technologinių inžinerinių teritorijų kraštovaizdžio zonos.

Rajoninių ir lokalinių (vietovių) kraštovaizdžio tvarkymo planuose šios zonos 
detalizuojamos pagal kraštovaizdžio tipus. Planuose pateikiami: 1) siektini formuo-
jamo gamtinio, kaimiško ir miestiško kraštovaizdžio struktūros optimalumo (kokybės 
etalono) rodikliai; 2) planavimo lygmenis ir išskirtas kraštovaizdžio tvarkymo zonas 
atitinkantys nustatyti teritorijų tvarkymo reglamentai ir teritorinių apribojimų sistema; 
3) nustatytos priemonės, galinčios pagerinti kraštovaizdžio ekologinę būklę, gamtos ir 
kultūros paveldo išsaugojimą; 4) siūlymai dėl kraštovaizdžio informacinio-estetinio po-
tencialo didinimo, architektūros erdvinės kompozicijos formavimo, želdynų sistemos 
plėtojimo, gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo.

Kraštovaizdžio stebėsena (monitoringas) vykdomas taip: Valstybinėje aplinkos mon-
itoringo programoje registruojama ir analizuojama kraštovaizdžio pokyčių eiga ir teiki-
ami siūlymai valdymo institucijoms, žemės savininkams ir naudotojams. Kraštovaizdžio 
stebėsenos, specializuotų tyrimų ir planavimo darbų rezultatai sudaro pagrindą formuoti 
kraštovaizdžio informacines duomenų bazes, rengti specializuotas fi nansines program-
as, steigti ir naudoti fondus, užtikrinti teisinį bei institucinį kraštovaizdžio apsaugos ir 
tvarkymo reglamentavimą.
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 3.4. Specialieji planai, skirti turizmo ir rekreacijos schemoms 
ir planams (projektams) rengti

Šiuose teritorijų planavimo dokumentuose numatytose rekreacinėse teritorijose 
žemės naudotojų veiklą reglamentuoja Turizmo įstatymas:

Rekreacinė teritorija – vietovė, turinti gamtines ar kultūrines aplinkos savybes ir 
sąlygas žmonių visaverčiam fi ziniam bei dvasiniam poilsiui organizuoti. Rekreaciniams 
ištekliams priskiriama: 1) gamtos ištekliai (miškai, gyvenamųjų vietovių želdynai, vandens 
telkiniai ir jų pakrantės, tinkamos arba galimos pritaikyti žmonių poilsiui ir pramogoms, min-
eralinio vandens ir gydomojo purvo telkiniai, gamtos paveldo objektai); 2) kultūros paveldo 
objektai (nekilnojamosios kultūros vertybės); 3) turizmo paslaugų ir poilsio infrastruktūros 
pastatai bei objektai, esantys kurortuose, rekreacinėse ir saugomose teritorijose , taip pat 
turistinės trasos, apžvalgos aikštelės, kitos rekreacijai skirtos teritorijos.

Turizmo paslauga – fi zinių ir juridinių asmenų veikla, kuria tenkinami turistų 
kelionės organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo, vežimo, informacijos, pramogų ir 
kiti poreikiai. Kaimo turizmo paslauga – kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, 
kuriame gyvena ne daugiau kaip 3000 gyventojų, ūkininko sodyboje ar individualiame 
gyvenamajame pastate teikiama specialaus apgyvendinimo paslauga, kurios teikėjas pri-
valo: 1) turėti turistams apgyvendinti pritaikytą sodybą ar atskirus pastatus, kuriuose ap-
gyvendinti skirtų kambarių (numerių) yra ne daugiau kaip 20; 2) sudaryti kaimo turizmo 
paslaugos teikimo reikalavimus atitinkančias sąlygas. Nakvynės ir pusryčių paslauga 
– specialaus apgyvendinimo paslauga, įskaitant pusryčius, kurios teikėjas privalo: 1) 
turėti turistams apgyvendinti pritaikytas gyvenamąsias patalpas ar atskirus pastatus, 
kuriuose apgyvendinti skirtų kambarių (numerių) yra ne daugiau kaip 10; 2) sudaryti 
nakvynės ir pusryčių paslaugos teikimo reikalavimus atitinkančias sąlygas. Turistinės 
stovyklos paslauga – trumpalaikio poilsio organizavimas ir (ar) nakvynės suteikimas 
palapinėse ar apgyvendinti skirtose patalpose rekreacinėse teritorijose, žemės ūkio, 
miškų ūkio ar kitos paskirties žemėje įrengtoje stovyklavietėje.

Visas šias paslaugas fi ziniai asmenys gali teikti tik turėdami savivaldybės išduotą 
pažymėjimą, patvirtinantį, kad paslaugos teikimo reikalavimai įvykdyti. 

Rekreacinių teritorijų tvarkymą ir plėtrą reguliuoja savivaldybės, kurios skatina tur-
izmo verslą kaip darbo vietų kūrimo ir gyventojų užimtumo priemonę. Jos sudaro sutartis 
su turizmo paslaugas teikiančiais juridiniais ir fi ziniais asmenimis dėl rekreacinių išteklių 
naudojimo (nuomos) turizmui ir poilsiui, kontroliuoja šių sutarčių vykdymą. Taip pat jos 
planuoja ir vykdo priemones, reikalingas rekreacinių teritorijų apskaitai, poilsio ir tur-
izmo veiklai jose plėtoti, ir tvarko šių teritorijų apskaitą, tvirtina rekreacinių teritorijų 
plėtojimo reglamentus. Savivaldybių iniciatyva rengiamos, tvirtinamos ir įgyvendinamos 
savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros schemos ir projektai.

Turizmo ir rekreacijos schemų ir planų (projektų) sprendinių rengimo metu:
1) nustatomos viešosios turizmo infrastruktūros vystymo ir erdvinio organizavimo 

nuostatos bei priemonės, išskiriamos (rezervuojamos) rekreacinio prioriteto zonos 
arba teritorijos rekreacinės infrastruktūros objektams vystyti;

2) pažymimos planuojamos turizmo trasos bei turizmo centrai, išdėstomi viešosios 
turizmo infrastruktūros objektai;
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3) konkretizuojami nurodyti sprendiniai ir jų įgyvendinimo būdai, nustatant 
rekreacinių teritorijų tvarkymo ir išteklių apsaugos reglamentus, viešosios turizmo 
infrastruktūros ir kraštovaizdžio formavimo priemones, turizmo centrų tikslinio 
vystymo (veiklos specializacijos) kryptis;

4) nustatomi ūkinės veiklos rekreacinėse teritorijose reguliavimo reglamentai, kai 
vykdoma veikla galėtų neigiamai paveikti rekreacinius išteklius. 
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Rekreacinės teritorijos nustatomos rekreacinių vietovių planuose (projektuose), 
turizmo trasų ir jų tinklų schemose (projektuose), rekreacinės paskirties sklypų detali-
uosiuose planuose, bendrųjų planų rekreacijos ir turizmo plėtros dalyse, žemėtvarkos 
schemose ir projektuose, valstybinių parkų planavimo schemose ir kt. Specialiuosiuose ar 
detaliuosiuose planuose suformuotose rekreacinėse teritorijose gali būti statomi turizmo 
paslaugų, poilsio bei reabilitacinės infrastruktūros statiniai: apgyvendinimo, pramogų ir 
gydyklų statiniai bei įranga, turistinių trasų, stovyklaviečių, gyvenamųjų vietovių parkų, 
paplūdimių ir prieplaukų bei informavimo įranga.



75

 4. DETALUSIS TERITORIJŲ PLANAVIMAS

Detalusis teritorijų planavimas – savivaldybės teritorijos dalių planavimas žemės 
sklypo riboms nustatyti, naudojimo ir veiklos jame plėtojimo sąlygoms nustatyti, pakeisti 
arba panaikinti.

Detalusis planas – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės 
sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalo-
mosios sąlygos).

Detaliojo teritorijų planavimo objektai yra 1) miestų arba miestelių teritorijų dalys; 
2) kaimų teritorijos; 3) žemės sklypas arba sklypų grupės.

Pagrindiniai detaliojo teritorijų planavimo uždaviniai yra šie: 
1) detalizuoti bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus 

teritorijų tvarkymo ir naudojimo reglamentus;
 2) suformuoti žemės sklypus statinių statybai, sudarant sąlygas investicijoms ir 
ūkinei veiklai plėtoti;

3) nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą statinių statybos pro-
jektams rengti ir žemės sklypui naudoti; 

4) suformuoti žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komuni-
kacijoms įrengti, inžinerinės bei miesto infrastruktūros plėtrai.

Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriai yra šie: 1) savivaldybės administraci-
jos direktorius; 2) valstybinės žemės valdytojai. Savivaldybė Vyriausybės nustatyta tvarka, 
tam tikrais atvejais ir sąlygomis gali sudaryti sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo 
organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės savininkui, valdytojui ar naudotojui. 
Tai atvejai, kai numatoma formuoti žemės sklypus naujų statinių statybai kitos paskirties 
žemėje; keičiant žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį; atliekant 
žemės sklypų padalijimą, atidalijimą ar sujungimą; keičiant nustatytą žemės sklypo tvar-
kymo ir naudojimo režimą ar naudojamų žemės sklypų ribas ir plotą, kai tai neprieštarauja 
galiojantiems kitiems teritorijų planavimo dokumentams ir teisės aktams; formuojant 
žemės sklypus prie naudojamų statinių. Šalims pasirašius sutartį, juridiniam ir fi ziniam 
asmeniui atsiranda teisė vykdyti Teritorijų planavimo įstatyme ir planavimo dokumentų 
rengimo taisyklėse nustatytas planavimo organizatoriaus teises. Sutarties terminai nusta-
tomi šalių susitarimu, tačiau ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui.

 4.1. Detaliojo teritorijų planavimo dokumentai, jų rengimas

Detaliojo planavimo dokumentai yra šie:
1) miestų ar miestelių teritorijų dalių ir kaimų teritorijų detalieji planai;
2) žemės sklypo arba sklypų grupių detalieji planai.
Detalieji planai rengiami: 
1) teritorijoms, kuriose pagal savivaldybių teritorijų ir jų dalių (miestų, miestelių) 

bendruosius ar specialiuosius planus numatyta plėtoti gyvenamųjų namų, visuomeninės 
paskirties, rekreacinių ir bendrojo naudojimo, pramonės ir sandėliavimo, komercinių ir 
prekybos, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų statybą;



76

2) formuojant žemės sklypus naujų statinių statybai ar kitai ne žemės ūkio ir miškų 
ūkio veiklai plėtoti;

3) keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį statinių statybai ir kitai veik-
lai plėtoti;

4) keičiant bent vieną iš privalomų teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų: 
teritorijos (žemės sklypo) naudojimo būdą ir (ar) pobūdį, leistinąjį pastatų aukštį, 
leistinąjį sklypo užstatymo tankumą, leistinąjį sklypo užstatymo intensyvumą;

5) žemės sklypus padalijant, atidalijant ( išskyrus, kai pagal įstatymus privačios žemės 
sklypus dalinti dalimis neleidžiama) ar sujungiant;

6) keičiant naudojamų žemės sklypų ribas ir plotus; 
7) žemės sklypus formuojant prie naudojamų statinių.
Kaimų teritorijose ir žemės ūkio paskirties žemėje 5, 6 ir 7 punktuose nustatytais 

atvejais vietoj detaliųjų planų rengiami žemėvaldų planai (projektai).
Detalieji planai pastatų statybai teritorijose, kuriose nėra įrengtų inžinerinių tinklų ir 

susisiekimo komunikacijų, rengiami tik tais atvejais, kai šioms teritorijoms yra parengti 
ir patvirtinti inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo komunikacijų plėtros specialieji pla-
nai. Detalieji planai, keičiantys pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, rengiami tik 
išnagrinėjus tokio keitimo socialines, ekonomines ir aplinkosaugos pasekmes. Pagrindinės 
tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimui turi pritarti savivaldybės taryba. Naudojamų 
gretimų žemės sklypų ribas ir plotą be detaliojo plano galima keisti, jei toks keitimas ne-
siejamas su naujo sklypo suformavimu ar žemės ploto padidinimu laisvoje valstybinėje 
žemėje, taip pat teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo pakeitimu.

Detalieji planai nerengiami šiais atvejais: jeigu numatomiems statyti statiniams 
statybos leidimas yra nereikalingas, taip pat kai statant statinius žemės sklypo tvarkymo 
ir naudojimo režimas yra nekeičiamas; kai žemės ūkio paskirties žemėje numatoma nus-
tatyta tvarka įveisti mišką. 

Detalieji planai negali būti rengiami, kai jų planavimo tikslai prieštarauja įstatymų 
ir kitų teisės aktų reikalavimams. Detalieji planai, kurių numatomi sprendiniai neatitinka 
bendrųjų arba specialiųjų planų sprendinių, planavimo organizatoriaus pageidavimu ren-
giami kartu su šių bendrųjų ar specialiųjų planų pakeitimu.

Rengiant detaliuosius planus, nustatomas šis privalomas teritorijos tvarkymo ir 
naudojimo režimas: teritorijos (žemės sklypo) naudojimo būdas ir (ar) pobūdis; leisti-
nasis pastatų aukštis, žemės sklypo užstatymo tankumas, intensyvumas; statinių statybos 
zona, riba ar linija; komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų 
prijungimo sąlygos; susisiekimo sistemos organizavimas; servitutai (teisė į svetimą žemės 
sklypą ar jo dalį). Kai planuojamoji teritorija yra svarbi kraštovaizdžio apsaugos, ur-
banistiniu, architektūriniu ar paveldosaugos požiūriu, nustatomi papildomi privalomam 
teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimui reikalavimai: urbanistiniai ir architektūriniai 
(tūrinis, erdvinis sprendinys, atsižvelgiant į aukštybinių pastatų išdėstymą, statybines ir 
apdailos medžiagas); gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsauga (atsižvelgiant į veiklą 
saugomose teritorijose reglamentuojančių dokumentų nuostatas); teritorijos (žemės skly-
po) apželdinimas (sklypo ar teritorijos dalis procentais, kuri turi būti apželdinta).

Detaliuoju planu nustatant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą miestu-
ose, miesteliuose ir jų įtakos zonose, planavimo sąlygose nurodomi reikalavimai 
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inžineriniams tinklams prisijungti prie savivaldybės infrastruktūros. Kai prisijungti 
prie esamų komunalinių inžinerinių tinklų ekologiniu, ekonominiu ir techniniu požiūriu 
netikslinga, rengiant detalųjį planą nagrinėjamos vietinių tinklų įrengimo galimybės.

4.2. Detaliojo teritorijų planavimo procesas 

Detaliojo teritorijų planavimo procesą sudaro šie etapai: parengiamasis, teritorijų 
planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis etapas.

Parengiamojo etapo metu nustatomi planavimo tikslai ir uždaviniai, parengiama 
ir patvirtinama planavimo darbų programa, prireikus atliekami tyrimai, viešai skelbiama 
apie priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir pla-
navimo tikslų.

Prieš pradėdamas rengti detaliojo planavimo dokumentus, planavimo organizatorius 
kreipiasi į savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją – savivaldybės vyriausiąjį 
architektą, kad jis išduotų planavimo sąlygas. Planavimo sąlygos išduodamos per 20 
darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Kai planavimo organizatorius yra savivaldybė, 
jai planavimo sąlygas išduoda (priklausomai nuo planavimo tikslų) inžinerinius tin-
klus eksploatuojančios organizacijos, Kultūros vertybių apsaugos departamentas prie 
Kultūros ministerijos, Aplinkos ministerijos regioninis aplinkos apsaugos departamen-
tas, Visuomenės sveikatos centras, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisieki-
mo ministerijos, apskrities viršininkas, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcija, 
rajono policijos komisariatas ir kt.

Detaliajam planui rengti planavimo organizatorius sudaro planavimo užduotį. 
Joje nurodoma: planuojamos teritorijos adresas, planavimo tikslas, planavimo proce-
sas (rengiama bendrąja ar supaprastinta tvarka). Planavimo užduotį tvirtina planavimo 
organizatorius, suderinęs ją su savivaldybės vyriausiuoju architektu. Užduotis suda-
roma 3 egzemplioriais, vienas iš jų paliekamas savivaldybės vyriausiajam architektui, 
antras – planavimo organizatoriui, trečias – detaliojo plano rengėjui. Kai detaliojo 
planavimo organizatorius yra savivaldybė, planavimo užduotį tvirtina savivaldybės 
administracijos direktorius.

Planavimo organizatorius su plano rengėju sudaro sutartį detaliojo planavimo 
darbams rengti, jam pateikdamas planavimo užduotį; planavimo sąlygas; išrašą iš 
teritorijų planavimo dokumentų registro apie galiojančius ir rengiamus teritorijų pla-
navimo dokumentus, jų kopijas; žemės sklypo ribų planą arba planuojamos teritorijos 
ribų planą, kai žemės sklypas nesuformuotas; planuojamos teritorijos topografi nį planą; 
Registro centro pažymas, patvirtinančias žemės ir pastatų nuosavybę. Įvertinant pla-
navimo tikslą, teritorijos geografi nę padėtį ir ypatumus, papildomai gali būti pateikiami 
šie duomenys: geologinių tyrimų duomenys; tiriamųjų darbų medžiaga; duomenys apie 
saugomas teritorijas (objektus); planuojamą teritoriją bei jos infrastruktūrą charakteri-
zuojantys duomenys ir kt. 

Detaliojo plano rengimas neturi viršyti trejų metų (planavimo sąlygų galiojimo termi-
no). Rengimo terminas gali būti pratęstas tik atnaujinus planavimo sąlygas. Esant reikalui, 
planavimo sąlygos gali būti keičiamos.
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4.1 pav. Žemės sklypo Trakų rajone, Navos ežero pakrantėje, detalusis planas

Teritorijų rengimo etapą sudaro:
1) esamos būklės analizės stadija – vertinamas esamos teritorijos (žemės sklypų) 

užstatymas, inžineriniai tinklai, gatvės, želdiniai, gamtos ir kultūros paveldo ob-
jektai ir kt., nustatomos teritorijos vystymo tendencijos, probleminės situacijos;

2) koncepcijos nustatymo stadija – nustatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos 
svarbiausios kryptys ir tvarkymo prioritetai; 

3) sprendinių konkretizavimo stadija – numatomos teritorijos naudojimo ir ap-
saugos priemonės, statybų bei aplinkos tvarkymo programa, veiklos dėl poveikio 
aplinkai vertinimo reglamentavimas.

 Rengiami šie brėžiniai: 
1) teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinys, kuriame pažymimos žemės 

sklypų ribos, privalomieji ir, esant reikalui, papildomieji teritorijos tvarkymo 
režimo reikalavimai;

2) žemės sklypų nužymėjimo brėžinys, kuriame nurodomi žemės sklypų plotai ir 
posūkio taškų koordinatės;

3) infrastruktūros objektų ir komunikacinių koridorių brėžinys, kuriame nurodoma: 
a) komunikacinio koridoriaus ir inžinerinių įrengimų išdėstymo plane schema, 
planuojamų gatvių raudonosios linijos bei transporto ir pėsčiųjų judėjimo schema; 
b) komunikacinio koridoriaus pjūvis, nurodant tinklų rūšis ir galimus minimalius 
atstumus tarp jų; 

4) statinių vizualizacija – sklype numatomų statyti statinių tūrinis, erdvinis vaizdas.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etapas yra 

reikalingas rengiamo dokumento sprendinių poveikiui Vyriausybės nustatyta tvarka 
įvertinti. Rengiant detalųjį planą strateginis teritorijų planavimo dokumento sprendinių 
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pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas tuo atveju, kai tai numato įstatymai ir kiti teisės 
aktai. Tais atvejais, kai pagal „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo“ 
įstatymą turi būti atliktas planuojamos ūkinės veiklos aplinkai vertinimas, bet jis nėra at-
liktas, šis vertinimas atliekamas detaliojo plano rengimo metu.

Baigiamasis etapas:
1) teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija – viešas 

svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas;
2) teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija – tikrinimas valstybinę 

teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas ir registravi-
mas teritorijų planavimo registre.

Prieš teikiant tvirtinti, detaliojo teritorijų planavimo dokumentai turi būti nustatyta 
tvarka apsvarstyti, suderinti ir patikslinti.

Supaprastinta viešo svarstymo tvarka, kai sutrumpinama viešumo procedūrų trukmė 
ir taikomos ne visos procedūros (neskelbiama vietinėje spaudoje, nerengiama vieša 
ekspozicija ir viešas susirinkimas.). Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento pro-
jektu skiriamas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis. Supaprastinta tvarka det-
alieji planai rengiami šiais atvejais: 1) kai žemės sklypai padalijami, atidalijami (išskyrus 
atvejus, kai pagal įstatymus privačios žemės sklypus dalyti dalimis neleidžiama) ar su-
jungiami; 2) kai keičiamos naudojamų žemės sklypų ribos ir plotas; 3) kai žemės sklypai 
formuojami prie naudojamų statinių.

Detalieji planai turi būti suderinti su atitinkamo lygmens galiojančiais teritorijų pla-
navimo dokumentais, įregistruotais teritorijų planavimo dokumentų registre, ir kitomis in-
stitucijomis, nurodytomis išduotose planavimo sąlygose. Savivaldybės Nuolatinei statybos 
komisijai derinti pateikiama planavimo sąlygos; darbų programa; detaliojo plano spren-
diniai, išdėstyti aiškinamajame rašte ir brėžiniuose; priimtų ir motyvuotai atmestų viešame 
svarstyme visuomenės pateiktų pasiūlymų apibendrinimas; sprendinių poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaita. Derinimo procedūra turi būti baigta per 15 darbo dienų nuo planavimo 
organizatoriaus prašymo derinti teritorijų planavimo dokumentą pateikimo dienos. Derini-
mo procedūros rezultatai įforminami protokolu. Nepritarus nors vienam komisijos nariui, 
laikoma, kad komisija priėmė sprendimą nederinti teritorijų planavimo dokumento. 

Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai – apskrities 
viršininko administracijai tikrinti teikiami detaliojo plano sprendiniai (aiškinamasis raštas 
ir brėžiniai) bei detaliojo planavimo procedūrų dokumentai. Valstybinė teritorijų pla-
navimo priežiūra – tai tikrinimas, ar planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas 
atitinka teisės aktų reikalavimus, teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo ir 
derinimo procedūrų kontrolė, taip pat tikrinimas, ar sprendiniai atitinka Teritorijų pla-
navimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 
Tikrinimo rezultatas – patikrinimo aktas, parengtas per 20 darbo dienų. Kai valstybinės 
teritorijų planavimo priežiūros institucijos išvada dėl detaliojo plano yra neigiama, planas 
tvirtinti neteikiamas. Atsisakę tvirtinti detalųjį planą, savivaldybės administracijos direk-
torius privalo planavimo organizatoriui atsakyti per 20 dienų, nuo pateikimo dienos. Pla-
navimo organizatorius atsakymą nustatyta tvarka gali apskųsti teismui. 

Detaliuosius planus tvirtina savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos 
direktorius tarybos pavedimu. Patvirtinama per 20 darbo dienų nuo detaliojo teritorijų 
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planavimo organizatoriaus prašymo tvirtinti detalųjį planą pateikimo dienos. Supapras-
tinta tvarka rengiant detalųjį planą, jį tvirtina savivaldybės tarybos įgaliotas savivaldybės 
administracijos direktorius per 10 darbo dienų. 

Patvirtinti detalieji planai registruojami savivaldybės teritorijų planavi-
mo dokumentų registre. Patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po to, kai 
savivaldybės tarybos ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl detalio-
jo plano skelbiamas vietinėje spaudoje, jeigu pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė jo 
įsigaliojimo data.

Detalieji planai keičiami planavimo organizatoriaus iniciatyva. Dokumento pakeiti-
mai turi būti suderinti, viešai apsvarstyti ir patvirtinti.

Detaliųjų planų sprendiniai galioja neterminuotai, jeigu tvirtinant detalųjį planą 
nebuvo nustatytas konkretus galiojimo laikas.
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5. SAUGOMŲ TERITORIJŲ STEIGIMAS IR SISTEMA 

Žmonija, plėtodama pramonę ir energetiką, miškų ir žemės ūkį, miestus ir gyven-
vietes, praranda natūralias teritorijas bei kultūros paveldą. Tikroji gamta išlieka tik 
saugomose teritorijose, o neprižiūrimi kultūros paveldo objektai sunyksta. Saugomos 
teritorijos teikia žmonėms dvasinių, rekreacinių ir kitokių vertybių. Be svarbiausio 
tikslo – gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimo, šios teritorijos padeda vi-
suomenei apsirūpinti kokybiškais gamtos ištekliais, t. y. švariu vandeniu, oru bei 
dirvožemiu, sudaro sąlygas visuomenės poilsiui, užtikrina gamtinių išteklių apsaugą, 
padeda išlaikyti klimato balansą ir kt. Saugomose teritorijose sudaromos sąlygos eg-
zistuoti visoms gyvybės formoms, išlaikoma informacija apie visas gyvosios ir negy-
vosios gamtos struktūras. 

5.l. Saugomų teritorijų įstatymo pagrindinės sąvokos

Saugomos teritorijos – tai sausumos ir (ar) vandens plotai nustatytomis aiškiomis 
ribomis, turintys pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems teisės 
aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas (tvarka) – taip šias teritorijas 
apibrėžia Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.

Saugomų teritorijų apsauga – procesas, susidedantis iš saugomų teritorijų planavi-
mo bei projektavimo, konkrečių apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimo, kontrolės, 
taip pat aplinkosauginio švietimo. 

Saugomų teritorijų individualūs apsaugos reglamentai – Vyriausybės įgaliotų 
institucijų patvirtinti teisės aktai, nustatantys specialius saugomų teritorijų apsaugos, pro-
jektavimo ir statybų šiose teritorijose reikalavimus bei tvarkymo ir naudojimo ypatumus. 
Laikinieji reglamentai – Vyriausybės įgaliotų institucijų patvirtinti teisės aktai, nustatantys 
specialius saugomų teritorijų apsaugos, projektavimo ir statybų šiose teritorijose reikala-
vimus bei tvarkymo ypatumus ir galiojantys ne ilgiau kaip 1 metus.

Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai – Vyriausybės patvirtinti 
kraštovaizdžio tvarkymo zonų, nustatomų rengiant saugomų teritorijų tvarkymo planus 
(planavimo schemas), kraštovaizdžio apsaugos naudojimo ir tvarkymo reikalavimai.

Saugomų teritorijų kontrolė – saugomų teritorijų apsaugos proceso dalis – 
kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros, gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų 
ir objektų (vertybių) apsaugos ir saugomų teritorijų lankymo reikalavimų, nustatytų 
įstatymais, kitais teisės aktais bei saugomų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, 
laikymosi priežiūra.

Saugomų teritorijų nuostatai – teisės aktai, nustatantys saugomų teritorijų ar jų tipų 
bendrus apsaugos ir tvarkymo ypatumus, valdymo bei veiklos organizavimo principus.

Saugomų teritorijų planavimo dokumentai – specialieji teritorijų planavimo 
dokumentai, nustatantys saugomų teritorijų sistemą arba jos dalis, saugomų teritorijų 
ribas, funkcines ir (ar) kraštovaizdžio tvarkymo zonas, patikslinantys apribojimus bei 
nustatantys priemones gamtos ir (ar) kultūros paveldo teritoriniams kompleksams 
ir objektams (vertybėms) išsaugoti, atkurti ir racionaliai naudoti, rekreacijai, ypač 
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pažintiniam turizmui, organizuoti, taip pat strateginio planavimo dokumentai, nus-
tatantys veiksmus bei tvarkymo priemones, jų įgyvendinimo eiliškumą, lėšų poreikį ir 
atsakingas institucijas.

Saugomų teritorijų tvarkymas – veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti, racionaliai 
naudoti ir atkurti pažeistus gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus bei objektus 
(vertybes), pritaikyti saugomas teritorijas pažintiniam turizmui.

5.2. Saugomų teritorijų steigimo tikslai ir jų formavimo principai

 Lietuvoje saugomos teritorijos steigiamos ne tik vertybėms, kraštovaizdžio ir bi-
ologinei įvairovei išsaugoti, bet ir rekreacijai, pažintiniam turizmui organizuoti, taiko-
miesiems moksliniams tyrimams ir stebėjimams, kraštovaizdžio apsaugos idėjoms bei 
tradicinės gyvensenos būdui, etnokultūros papročiams propaguoti. Taigi, šios teritorijos 
kuriamos siekiant: l) išsaugoti tiek gamtos, tiek ir kultūros paveldo teritorinius komplek-
sus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, genetinį fondą; 2) užtikrinti 
kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą; 
3) sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams; 4) propaguoti 
gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio 
apsaugos idėjas bei tradicinį gyvensenos būdą, etnokultūros papročius.

Saugomos teritorijos formuojamos pagal šiuos principus:
• funkcinį – steigiamos naujų tipų bei rūšių saugomos teritorijos;
• regioninį – siekiama, kad saugomų teritorijų tinklas apimtų visą kraštovaizdžio 
įvairovę;

• technologinį – steigiant parenkami pakankami plotai;
• komunikacinį – visos saugomos teritorijos siejamos geoekologiniais ir biomigra-

ciniais ryšiais;
• koordinacinį – derinami saugomų teritorijų paieškos ir steigimo veiksmai.
Saugomų teritorijų steigimas yra susijęs su veiklos apribojimu ar visišku jos 

uždraudimu nustatytose vietose. 
Kurdama saugomų teritorijų sistemą, Lietuva pasirinko integruotą kelią, kuriuo 

kryptingai einama jau daugiau kaip penkis dešimtmečius. Saugomų teritorijų sistema api-
ma gamtos ir kultūros paveldo apsaugą, saugo ne tik gyvosios, bet ir negyvosios gamtos 
vertybes, unikalius ir būdingus kraštovaizdžio kompleksus (nuo natūralių iki urbanizuotų). 
Toks kelias sudėtingesnis, bet efektas ir galimybės – didesnės. Sudėtingesnis jis todėl, kad 
reikia bendrauti daugybei įvairių sričių profesionalų, reikia atsižvelgti į skirtingus poreiki-
us, specifi ką. Siauros specializacijos specialistai linkę matyti tik tas vertybes, kurios arti-
mos, geriausiai suvokiamos. Tačiau dažnai dauguma vertybių egzistuoja viena greta kitos, 
biologinė įvairovė tiesiogiai priklauso nuo negyvosios gamtos (reljefo, hidrografi nio tin-
klo, dirvožemio savitumų) įvairovės, o kultūros paveldas – nuo gamtinio kraštovaizdžio. 
Gamtos ir kultūros paveldas Lietuvoje jau seniai tapo neatsiejami. Dažnai sunku nuspręsti, 
kuris iš jų svarbesnis. Todėl ir būtina galvoti kompleksiškai, būtina bendradarbiauti, tartis, 
ieškoti kompromisų. Norint kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos poreikius in-
tegruoti į visų veiklos sričių strategijas, reikia siekti visų vertybių išsaugojimo.

Sprendimą dėl saugomų teritorijų įsteigimo priima:
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• Seimas – steigiant valstybinius rezervatus ir valstybinius parkus;
• Vyriausybė – steigiant valstybinius draustinius, biosferos stebėsenos teritorijas, 

rezervacines apyrubes, saugomų gamtos išteklių sklypus bei skelbiant gamtos 
paminklus;

• Aplinkos ministerija – skelbiant saugomus gamtinius kraštovaizdžio objektus;
• Savivaldybių tarybos – steigiant savivaldybės saugomas teritorijas, kraštovaizdžio 

objektus, nustatant vietinės reikšmės apsaugos zonas.
Įsteigtos saugomos teritorijos yra žymimos kadastro žemėlapiuose, teritorijų planavi-

mo dokumentuose ir vietovėse.
Šiuo metu saugomų teritorijų tinklą Lietuvoje sudaro: 
•  5 nacionaliniai parkai (4 gamtiniai, 1 istorinis) – Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos, 

Kuršių nerijos, Trakų istorinis nacionalinis parkas. Jie sudaro 19 proc. saugomų 
teritorijų ploto;

• 5 valstybiniai rezervatai – Čepkelių, Kamanų, Viešvilės gamtiniai rezervatai 
ir Kernavės bei Vilniaus pilių kultūriniai rezervatai. Rezervatai sudaro 2 proc. 
saugomų teritorijų ploto;

• 30 regioninių (iš jų vienas – istorinis) parkų, kurie užima 57 proc. šalies saugomų 
teritorijų ploto;

• 372 draustiniai, iš jų valstybiniai draustiniai užima 19 proc. saugomų teritorijų 
ploto, ir savivaldybių draustiniai – 1 proc.;

• 2 proc. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų ploto užima biosferos rezervatas 
(Žuvinto);

• 24 biosferos poligonai;
• 3 atkuriamieji sklypai ir daugybė paveldo objektų.
Visi rezervatai, nacionaliniai ir regioniniai parkai, biosferos rezervatas turi direk-

cijas. 36 saugomų teritorijų direkcijų steigėja yra Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 
prie Aplinkos ministerijos, trijų direkcijų steigėja – Kultūros ministerija, vienos direk-
cijos steigėja – Vilniaus miesto savivaldybė. Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos 
departamente yra Saugomų teritorijų strategijos skyrius.

Dabartiniam saugomų teritorijų tinklo raidos laikotarpiui būdinga sparti saugomų 
teritorijų planavimo darbų plėtra, specializuotų institucijų – Valstybės saugomų 
teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos) bei Saugomų teritorijų skyriaus Kultūros ministerijoje sukūrimas, valstybinių 
parkų bei rezervatų direkcijų stiprėjimas ir jų veiklos aktyvėjimas, pažintinio turizmo 
infrastruktūros, pirmiausia dviračių takų kūrimas, Nekilnojamojo kultūros paveldo reg-
istro darbų intensyvėjimas, taip pat ir naujoji saugomų teritorijų steigimo banga, susijusi 
su Europos Sąjungos Paukščių ir Buveinių apsaugos direktyvų įgyvendinimu, Natura 
2000 teritorijų tinklo kūrimu.

Įgyvendinus ES Paukščių ir Buveinių direktyvas Lietuvoje, saugomų teritorijų plotai 
turėtų užimti apie 1/5 šalies teritorijos. 

2006 m. bendras Natura 2000 teritorijų plotas, įvertinant šių teritorijų persidengimą 
su kitomis saugomomis teritorijomis, buvo 785 700 ha, tai sudarė 12 proc. šalies ploto. 

Daliai saugomų teritorijų Lietuvoje suteiktas tarptautinės svarbos saugomų teritorijų 
statusas ( lentelė).
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Lentelė. Tarptautinės svarbos saugomos teritorijos Lietuvoje

 Pasaulio paveldo terito-
rijos (UNESCO, 1972)

Tarptautinės svarbos 
šlapžemės (Ramsar, 1971)

Baltijos jūros saugomų teritorijų 
sistema (HELCOM, 1974)

Vilniaus senamiestis 
(1994 m.)

Čepkelių Valstybinis rezer-
vatas (1993 m.)

Kuršių nerijos nacionali-
nis parkas (1994 m.)

Kuršių nerijos nacionali-
nis parkas (2000 m.)

Kamanų Valstybinis rezer-
vatas (1993 m.)

Pajūrio regioninis parkas 
(1994 m.)

Valstybinis Kernavės kultūrinis 
rezervatas (2004 m.)

Viešvilės Valstybinis 
rezervatas (1993 m.)

 Nemuno deltos regioni-
nis parkas (1994 m.)Struvės geodezinis 

lankas (2005 m.)

Žuvinto biosferos rezer-
vatas (1993 m.)
Nemuno deltos regioni-
nis parkas (1993 m.)

 5.3. Veiklos saugomose teritorijose reglamentavimas ir sistemos 
valdymas

Veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja Saugomų teritorijų įstatymas, Aplinkos 
apsaugos, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Miškų, Teritorijų planavimo, Staty-
bos bei kiti įstatymai. Veiklai saugomose teritorijose reguliuoti skirti saugomų teritorijų 
nuostatai; saugomų teritorijų planavimo dokumentai; šių teritorijų, jų zonų, teritorijos 
dalių ar paveldo objektų tipiniai ir (ar) individualūs apsaugos, taip pat saugomų teritorijų 
regioniniai architektūriniai reglamentai, įskaitant laikinus reglamentus; apsaugos sutar-
tys, kurios gali būti sudaromos dėl veiklos apribojimų saugomose teritorijose, konkrečių 
žemės, miško bei vandens telkinio naudojimo sąlygų nustatymo.

Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus tvirtina Vyriausybė savo įgaliotos 
institucijos teikimu, individualius apsaugos reglamentus tvirtina Vyriausybė arba jos 
įgaliotos institucijos.

Apsaugos sutartis dėl veiklos apribojimų, konkrečių žemės, miško bei vandens telkinio nau-
dojimo sąlygų su jų savininkais ir valdytojais saugomose teritorijose gali sudaryti Vyriausybės 
įgaliotosios institucijos. Sutartys turi būti įregistruojamos Nekilnojamojo turto registre. 

Saugomose teritorijose veiklą organizuoja institucijos: Aplinkos ministerija (Gam-
tos apsaugos departamento Saugomų teritorijų strategijos skyrius), Kultūros ministerija 
(Saugomų teritorijų skyrius). Tiesiogiai už vertybių išsaugojimą atsakingos saugomų 
teritorijų direkcijos ir jų steigėjų funkcijas vykdančios institucijos, pirmiausia Valstybinė 
saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Tarnybos misija – įgyvendinti 
valstybės politiką saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo srityje. Ji steigia saugomų 
teritorijų direkcijas, kontroliuoja jų veiklą, rengia saugomų teritorijų tvarkymo tikslines 
programas, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, tvarko saugomų teritorijų ir 
gamtos paveldo objektų apskaitą, registruoja saugomas teritorijas, tvarkydama Saugomų 
teritorijų kadastrą, atlieka kitas funkcijas.

Šiuo metu visi rezervatai, nacionaliniai ir regioniniai parkai, biosferos rezervatas turi 
direkcijas. 36 saugomų teritorijų direkcijų steigėja yra Valstybinė saugomų teritorijų tar-
nyba prie Aplinkos ministerijos, 3 direkcijų steigėja – Kultūros ministerija, l direkcijos 
– Vilniaus miesto savivaldybė.
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5.4. Saugomų teritorijų raida 

Saugomų teritorijų vystymąsi lėmė valstybės ir visuomenės raida, socialinių ir 
ekonominių santykių, gamtonaudos ir kultūros pokyčiai. Tai – senasis baltiškasis, feo-
dalinis, tarpukario Lietuvos, ankstyvojo sovietmečio, vėlyvojo sovietmečio ir dabar-
tinis laikotarpiai. 

Pirmoji saugomų teritorijų kūrimo tradicija buvo sakralinė, susijusi su gamtamel-
dyste. Formavosi kultinių šventgirių, įvairiais ritualais garbintų šventųjų medžių, akmenų, 
vandens telkinių ar kitų gamtos objektų , kuriuos buvo draudžiama naikinti, o kartais net 
lankyti, tradicija. Dėl apsaugos griežtumo jas galima būtų priskirti rezervatams ar pa-
minklams. Istorikai mano, kad senojoje Lietuvoje buvo 40 girių ir miškelių (nuo 5 iki 
1500 ha ploto), per 500 giraičių, daugiau nei 100 medžių (ąžuolų, liepų, pušų), apie 100 
laukų, apie 200 kalnų (alkakalnių, dievkalnių, perkūnkalnių, aušrakalnių, saulėkalnių, 
kupoliakalnių, šatrijų ir kt.), apie 20 daubų ir olų, apie 500 akmenų, apie 100 ežerų ir 
balų, 10 pelkių, apie 150 šaltinių, 50 upių ir upelių bei 9 salos. Visos šios šventvietės 
tiesiogiai susijusios su senąja baltų religija. Manoma, kad kai kurios šventvietės buvo ne 
tik vietinės, bet ir regioninės raidos. XIV a. pabaigoje Lietuvai ofi cialiai priėmus krikštą, 
šias šventvietes imta naikinti arba jas pritaikyti krikščionybės poreikiams. Atskiros šių 
teritorijų dalys, ypač alkakalniai ir akmenys, išliko iki šių dienų ir tapo sudėtine XX a. 
antroje pusėje suformuotų saugomų teritorijų dalimi.

Feodaliniu laikotarpiu gamtos turtų naudojimo reglamentavimo pradmenų randama 
Kazimiero teisyne (1468 m.) ir Pirmojo Lietuvos statuto (1529 m.) devintame skyriu-
je „Apie medžioklės plotus, girias, avilių medžius, ežerus, bebrynus, apynynus ir sakalų 
lizdus“. Šiuose ir kituose feodalinės teisės dokumentuose daugiausia dėmesio skiriama 
miškų ir ypač medžiojamos faunos apsaugai, griežtai tai siejant su nuosavybės teise, nu-
matant žiaurias nuobaudas už pažeidimus. Nuo XVII a. stambiųjų feodalų privilegija tapus 
medžioklei, buvo skiriamos medžioklės teritorijos – stambūs miškų masyvai, kuriuose 
uždrausta kitokia veikla. Šios teritorijos primena dabartiniu metu gamtos išteklių atkūrimo 
tikslais steigiamas atkuriamojo prioriteto saugomas teritorijas.

Tarpukario Lietuvos laikotarpiu šalį pasiekė naujos, XX a. epochą atitinkančios 
aplinkosaugos idėjos, paremtos gamtinės ir kultūrinės įvairovės, retų objektų išsaugojimo 
būtinumu. Ketvirtojo dešimtmečio antrojoje pusėje atsirado pirmųjų teritorijų, kuriose 
buvo bandyta taikyti rezervatinį režimą. Tai buvo Žuvinto (1000 ha), Kiauneliškio (600 
ha) ir Kamšos (120 ha) gamtiniai rezervatai (Vyriausybės nepatvirtinti). Tuo metu Len-
kijos okupuotame Vilniaus krašte draustinio tipo gamtosauginiai apribojimai nustatyti 
Kalnų parkui, Žaliesiems ežerams ir Rūdninkų giriai. Paskelbtas pirmasis ornitologinis 
(Svirkų ežeras) ir botaninis (Alių pelkė) draustiniai, saugomų objektų statusas nustatytas 
įdomiausiems Vilniaus krašto akmenims ir Šeškinės ozui.

1940 m. buvo priimtas pirmasis Lietuvoje Kultūros paminklų įstatymas. 1945 m., 
skirstant miškus ūkinėmis grupėmis, buvo išskirti pirmieji 8 gamtiniai draustiniai (bendras 
plotas – 17,8 tūkst. ha): Punios šilo gamtinis, Metelių paukščių, Kiauneliškio kurtinių, Vid-
zgirio maumedžių, Ratnyčios šernų ir briedžių, Žagarės girios elnių ir šernų, Padauguvio 
šernų ir Žaliosios girios briedžių. 1946 m. tuometinės Vyriausybės nutarimu buvo įkurtas 
Žuvinto rezervatas beveik 3,2 tūkst. ha ploto. Tai pirmasis ofi cialus mokslinių ekologinės 
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apsaugos tikslų siekiantis gamtinis rezervatas, perduotas valdyti Lietuvos Mokslų Aka-
demijai. 1948 m. atsirado naujų reikšmingų saugomų teritorijų: Kuršių nerija, Gudų giria 
(Čepkeliai), Užvinčių ( Ažvinčių), Dubravos ir Šešuolių girios (bendras plotas – 94,5 tūkst. 
ha) 1954 m. laikinai (10 metų) buvo įkurti 149 medžioklės draustiniai (bendras plotas 
– beveik 300 tūkst. ha) medžioklės ištekliams atkurti. 1958 m. atlikta istorinių, daugiausia 
dvarų ir buvusių didikų rezidencijų, parkų inventorizacija bei 194 parkų (beveik 2,3 tūkst. 
ha) paskelbimas saugomais valstybės).

1959 m. buvo priimtas pirmasis Gamtos apsaugos įstatymas, kuriame buvo numatytos 
pagrindinės saugomų teritorijų kategorijos, jų režimas, suteikiant prioritetą kraštovaizdžio 
ir biologinės įvairovės apsaugai. 1960 m. šalyje įsteigti pirmieji gamtiniai ir kompleksiniai 
draustiniai. Paskelbta net 89 (7 geologiniai, 15 botaninių, 6 ornitologiniai, 11 botaninių-
zoologinių, 25 kraštovaizdžio (landšaftinių) ir 25 istoriniai (landšaftiniai-istoriniai), saugo-
mos teritorijos sudarė iki 130 tūkst. ha, arba 2 proc. šalies ploto. Vėliau saugomų teritorijų 
tinklas buvo sparčiai plečiamas. Kartu buvo formuojama ir šalies nekilnojamojo kultūros 
paveldo objektų apsaugos sistema. 1963 – 1972 m. paskelbti architektūros, urbanistikos, 
istorijos, archeologijos ir dailės paminklų sąrašai. 1967 m., 1977 m. buvo koreguojamas 
ir taisomas Kultūros (1977 m. pervadintas į Kultūros ir istorijos paminklų apsaugos 
įstatymą). 1989 m. buvo įsteigtas Kernavės kultūrinis rezervatas-muziejus. Pirmasis šalies 
nacionalinis parkas įkurtas 1974 m. 30 tūkst. ha plote Aukštaitijoje.

Vilniaus universiteto Kraštotvarkos grupė kartu su Botanikos institutu parengė 
Saugomų Lietuvos teritorijų perspektyvinę schemą, kurioje buvo numatytas saugomų 
teritorijų pertvarkymas, daugiau nei du kartus padidinant jų plotą. Šios schemos 
pasiūlymai, integruoti į Lietuvos kompleksinę gamtos apsaugos schemą, 1986 m. pat-
virtinti Vyriausybės, buvo ilgalaikės perspektyvinės saugomų teritorijų raidos strategija. 
Draustinių tinklas papildytas ne tik naujais 79 draustiniais, bet ir naujomis draustinių 
rūšimis, įteisinta saugomų gamtinių kraštovaizdžio objektų – gamtos paminklų – kat-
egorija ir sukurtas jų tinklas.

1984 – 1989 m. buvo sukurti (P. Kavaliauskas) Lietuvos gamtinio karkaso teorin-
iai ir projektiniai pagrindai (gamtinis karkasas – tai universali gamtinio kraštovaizdžio 
išsaugojimo ir ekologiškai stabilios kraštotvarkinės struktūros sukūrimo priemonė). 
Buvo įteisintas ekologinės apsaugos prioriteto teritorijų tinklas, kurį sudarė rezervatų 
ir vandens telkinių, kurortų, pakelių ir inžinerinių objektų apsaugos zonos, užimančios 
daugiau nei ketvirtadalį šalies ploto. 

1991 m. buvo įsteigti Kuršių nerijos, Dzūkijos, Žemaitijos ir Trakų istorinis naciona-
liniai parkai bei Viešvilės gamtinis rezervatas. 1992 m. sukurta regioninių parkų sistema, 
apimanti 29 regioninius ir 1 istorinį regioninį parką; išplėstas valstybinių draustinių tink-
las, paskelbiant 128 naujus valstybinius draustinius.

1993 m. buvo sudaryti visų Lietuvos administracinių rajonų gamtinio karkaso 
žemėlapiai (M 1:50 000), parengtos ir patvirtintos regioninių parkų funkcinio zonavimo 
schemos. Tais pačiais metais buvo parengtas ir priimtas Saugomų teritorijų įstatymas. 
Tai teisės aktas, integravęs gamtos ir kultūros vertybių teritorinę apsaugą bei numatęs 
pagrindines jos organizavimo kryptis. Jį papildė 1994 m. priimtas Lietuvos Respublikos 
nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (nuo 2004 m. – Lietuvos Respub-
likos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas). Tai buvo pasirengimas 
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prasidedančiai žemės reformai ir privačios nuosavybės atsiradimui saugomose teritorijose 
– saugomos teritorijos buvo įteisintos naujoje teisinėje sistemoje, baigtas formuoti jų tin-
klas, kuris jau apėmė 11 proc. šalies ploto, pradėtos planuoti naujos saugomos teritorijos. 
Buvo sukurtos specializuotos institucijos – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie 
Aplinkos ministerijos bei Saugomų teritorijų skyrius Kultūros ministerijoje, stiprinamos 
valstybinių parkų bei rezervartų direkcijos, aktyvinama jų veikla, kuriama pažintinio tur-
izmo infrastruktūra, intensyvinami Nekilnojamojo kultūros paveldo registro darbai.

 Steigiamos naujos saugomos teritorijos, įgyvendinant Europos Sąjungos Paukščių ir 
Buveinių apsaugos direktyvas, kuriant Natura 2000 teritorijų tinklą. Tai Europos bendrijos 
svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas išsaugoti, palaikyti ir atkurti natūralius buveinių 
tipus ir gyvūnų bei augalų rūšis Europos bendrijos teritorijoje. 41 Lietuvos saugoma terito-
rija arba jos dalis įtraukta į paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą, įsteigtos 32 naujos 
paukščių apsaugai svarbios teritorijos, parengti ribų planai dar 4 paukščių apsaugai svar-
bioms teritorijoms įkurti. Aplinkos ministro įsakymu patvirtintas potencialių buveinių ap-
saugai svarbių teritorijų sąrašas. Natura 2000 teritorijų tinklas maksimaliai integruojamas į 
nacionalinių saugomų teritorijų sistemą. Šiuo metu Natura 2000 teritorijų statusas daugiau-
sia yra suteiktas esamoms saugomoms teritorijoms (rezervatams, draustiniams, nacionalin-
iams ir regioniniams parkams, biosferos rezervatui) arba jų dalims. Bendras Natura 2000 tin-
klo teritorijos plotas Lietuvoje (atsižvelgus į buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų 
plotų dalių sutapimą) sudaro 766 tūkst. ha, arba apytiksliai 12 proc. Lietuvos teritorijos. Visų 
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų plotas nuo 2000 metų (754 tūkst. ha) iki 2006 m. 
(998,8 tūkst. ha) padidėjo nuo 11,5 proc. iki 15,3 proc. nuo bendro šalies ploto.

Lietuvoje yra 4 vietovės, turinčios išskirtinę pasaulinę vertę ir įtrauktos į Pasau-
lio paveldo sąrašą: Vilniaus senamiestis, Kuršių nerija, Kernavės archeologinė vietovė 
ir Struvės geodezinis lankas. Šiuo metu pasaulio paveldo sąraše yra 812 objektų (628 
kultūros, 160 gamtos ir 24 mišrios vertybės) 137 valstybėse.

5.5. Saugomų teritorijų sistema

Svarbiausias teisės aktas – Saugomų teritorijų įstatymas nustatė visuomeninius san-
tykius, susijusius su saugomomis teritorijomis, saugomų teritorijų sistemą, jų steigimo, ap-
saugos, tvarkymo ir kontrolės teisinius pagrindus bei veiklos jose reglamentavimą. Lietu-
vos teisės aktų sistema kiekvienai saugomai teritorijai, kiekvienai jų rūšiai leidžia taikyti 
tokius apribojimus, kokių reikia jose esančioms vertybėms išsaugoti. Veiklai saugomose 
teritorijose reguliuoti skirtos Specialiosios žemės ir miško sąlygos, saugomų teritorijų nu-
ostatai, individualūs ir tipiniai apsaugos reglamentai.

Pagal Saugomų teritorijų įstatymą, priimtą Lietuvos Respublikos Seimo 1993 m. 
lapkričio 9 d., naujai redaguotą 2001 m. gruodžio 4 d., Lietuvos saugomų teritorijų sistemą 
sudaro šios saugomų teritorijų kategorijos:

1) konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos (rezervatai, draustiniai ir paveldo 
objektai);

2) kompleksinės saugomos teritorijos (valstybiniai parkai – nacionaliniai ir regio-
niniai parkai, biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos – biosferos rezervatai 
ir biosferos poligonai);
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3) ekologinės apsaugos prioriteto teritorijos (ekologinės apsaugos zonos);
4) atkuriamosios apsaugos prioriteto teritorijos (atkuriamieji sklypai, genetiniai 

sklypai).
 Konservacinės apsaugos prioriteto ir kompleksinės saugomos teritorijos yra svarbi-

ausios ir kartais vadinamos ypač saugomomis teritorijomis.
Lietuvos saugomoms teritorijoms ar jų dalims gali būti suteikiamas Europos Bendrijos 

svarbos specialiųjų saugomų teritorijų statusas: l) buveinių apsaugai svarbios teritorijos, 
siekiant palaikyti ar atkurti natūralių buveinių tinkamą apsaugos būklę, prisidėti prie Europos 
ekologinio tinklo Natura 2000 sukūrimo; 2) paukščių apsaugai svarbios teritorijos; 3) pasau-
lio kultūros ir gamtos paveldo konvencijos nustatyta tvarka vertingiausioms Lietuvos teritori-
joms gali būti suteikiamas išskirtinės pasaulio paveldo vietovės statusas; 4) gamtinio pobūdžio 
saugomas ir kitas ekologiškai svarbias teritorijas, užtikrinančias kraštovaizdžio ekologinę 
pusiausvyrą, į krašto tvarkymą subalansuojančią bendrą sistemą jungia gamtinis karkasas.

Saugomos teritorijos statusas tam tikrai vietovei suteikiamas tik atlikus jos ir joje esančių 
objektų, gamtinių bei kultūrinių kompleksų tyrimus. Jei teritorija turi pripažintą mokslinę, 
ekologinę, kultūrinę ar kitokią vertę, joje nustatomas specialus režimas. Visose saugomose 
teritorijose, išskyrus rezervatus, gali būti sudaromos sąlygos pažintiniam turizmui.

5.5.1. Konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos

Konservacinės apsaugos prioriteto (išsaugančios) teritorijos – tai teritorijos, ku-
riose saugomi unikalūs arba tipiški gamtinio ir (ar) kultūrinio kraštovaizdžio kompleksai 
bei objektai ir biologinė įvairovė. Joms priskiriami šie saugomų teritorijų tipai: rezervatai, 
draustiniai ir paveldo objektai.

Rezervatai – saugomos teritorijos, įkurtos ypač vertingiems gamtiniams ar 
kultūriniams teritoriniams kompleksams išsaugoti ir tirti moksliniu požiūriu, natūraliai 
gamtinių procesų eigai užtikrinti arba kultūros vertybių autentiškumui palaikyti, gamtos 
ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų apsaugai propaguoti. Šiose teritorijose nustato-
ma konservacinė pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, nutraukiant jose ūkinę 
veiklą. Nedidelio ploto gamtinis arba kultūrinis rezervatas, kurio apsaugai ir priežiūrai 
nėra įsteigta direkcija, vadinamas rezervatine apyrube.

Pagal saugomų vertybių pobūdį išskiriami gamtiniai ir kultūriniai rezervatai. Gam-
tiniai rezervatai skirti ypač vertingiems gamtinio kraštovaizdžio kompleksams išsaugoti, 
o kultūriniai (rezervatai – muziejai) – ypač vertingiems kultūrinio kraštovaizdžio kom-
pleksams išsaugoti. Pagal steigimo ir veiklos organizavimo ypatumus gali būti valsty-
biniai rezervatai, rezervatai, esantys valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose, 
bei rezervatinės apyrubės.

Gamtiniuose rezervatuose leidžiama tik ši veikla: 1) natūralių gamtinių procesų eigos 
tyrimai ir stebėjimai; 2) priešgaisrinių priemonių vykdymas; 3) epizootijų (vienalaikiai 
žymaus gyvulių skaičiaus susirgimai užkrečiama liga) atvejais – sanitarinių priemonių vyk-
dymas; 4) statinių rezervato steigimo ir veiklos tikslams įgyvendinti – statyba; 5) gamtinio 
kraštovaizdžio, ekosistemų bei objektų, pažeistų veiklos, atkūrimas; 6) kitų priemonių, 
atitinkančio rezervato steigimo tikslus, įgyvendinimas. Vietos gyventojų uogavimo ir gry-
bavimo tvarką nustato gamtinių rezervatų nuostatai.
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Kultūriniuose rezervatuose ( rezervatuose-muziejuose leidžiama tik ši veikla: 
1) mokslinio tyrimo ir muziejinis darbas; 2) veiklos pažeistų kultūrinio kraštovaizdžio 
teritorinių kompleksų bei objektų (vertybių) atkūrimas; 3) kultūrinio kraštovaizdžio 
kompleksų bei objektų (vertybių) remontavimas, tyrinėjimas, restauravimas ir konservavi-
mas; 4) kultūrinio kraštovaizdžio kompleksų bei objektų (vertybių) pritaikymas lankyti ir 
eksponuoti; 5) statinių, kurių reikia rezervato steigimo tikslams įgyvendinti, statyba; 6) 
kita veikla, atitinkanti rezervato steigimo tikslus ir nurodyta kultūrinių rezervatų nuostat-
uose bei teritorijų planavimo dokumentuose. Kultūriniuose rezervatuose (rezervatuose-
muziejuose) remonto, tyrinėjimo, restauravimo ir konservavimo darbai atliekami įstatymų 
nustatyta tvarka. Jų naudojimo ir lankymo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija. 
Rezervatų planavimo dokumentuose gali būti išskiriamos griežtos ir reguliuojamos apsau-
gos (režimo) kraštovaizdžio tvarkymo zonos.

Pirmasis pasaulyje rezervatas buvo įkurtas 1805 m. Danijoje. Dabar beveik visuose 
žemynuose ir šalyse yra teritorijų, kurioms suteiktas rezervatų statusas.

Lietuvoje yra 3 gamtinės paskirties rezervatai: Čepkelių ( įsteigtas 1975 m.), Kamanų 
(1979) ir Viešvilės (1991 m.) ir 2 kultūriniai (Kernavės (1989) ir Vilniaus pilių (1997) 
valstybiniai rezervatai, 36 gamtiniai ir 3 kultūriniai rezervatai, esantys kompleksinėse sau-
gomose teritorijose, ir 1 rezervatinė apyrubė.

Čepkelių valstybinis rezervatas Varėnos rajone įsteigtas 1975 m. (11 227 ha plo-
to), siekiant išsaugoti Čepkelių raistą – Katros, Ūlos ir Grūdos upių vandenskyroje 
susiformavusią didžiausią šalies aukštapelkę su reliktiniais ežerokšniais ir salomis, 
žemyninių kopų likučiais ir apypelkio miškais Pietryčių (Dainavos) smėlėtosios lygu-
mos pakraštyje, taip pat būdingą ir retą augaliją bei gyvūniją. Čepkelių raistas įtrauktas į 
Ramsaro konvencijos saugomų teritorijų sąrašą. Jam taip pat suteiktas Natura 2000 terito-
rijos statusas – tai paukščių apsaugai svarbi teritorija.

Kamanų rezervatas įsteigtas 1979 m. Akmenės rajone ( 3961 ha ploto). Tikslas – 
išsaugoti Kamanų pelkę – didžiausią šiaurės Lietuvoje pelkinį kompleksą su vidaus salomis 
ir pusiasaliais, ežerokšniais, taip pat greta esantį Didmiškio mišką su būdingomis ir retomis 
augalų bei gyvūnų rūšimis. Kamanų pelkė įtraukta į Ramsaro konvencijos saugomų teritorijų 
sąrašą, jai suteiktas Natura 2000 teritorijos statusas – tai paukščių apsaugai svarbi teritorija.

Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas įsteigtas 1991 m. siekiant išsaugoti gamtiniu 
požiūriu ypač vertingą natūralią Viešvilės upės baseino ekosistemą su Artosios, Gličio 
pelkynais ir juos supančiais Karšuvos girios miškais. Jis išsidėstęs Tauragės ir Jurbarko 
rajonuose. Rezervatas įtrauktas į Ramsaro konvencijos saugomų teritorijų sąrašą. Jam su-
teiktas Natura 2000 teritorijos statusas – tai paukščių apsaugai svarbi teritorija.

Kernavės kultūrinis rezervatas įsteigtas 1989 m. Širvintų rajone vietoje buvusio 
kraštovaizdžio istorinio draustinio. Jis apima 192 ha plotą, steigimo tikslas – išsaugoti 
Kernavės – senosios Lietuvos sostinės – teritorinį kultūros paveldo objektų (vertybių) 
kompleksą, organizuoti nuolatinius mokslinius jų tyrimus bei reikiamai juos tvarkyti, 
eksponuoti bei propaguoti.

Vilniaus pilių kultūrinis rezervatas įsteigtas 1997 m., jo plotas – 51 ha. Jis įsteigtas 
Lietuvos istoriniam valstybės ir dvasinės kultūros centrui – Vilniaus pilims, pilių teritorijai 
ir joje esančioms kultūros ir gamtos vertybėms išsaugoti, nuolatiniams jų moksliniams 
tyrimams organizuoti, joms reikiamai tvarkyti ir naudoti. 
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Vienintelė Lietuvoje Dubravos rezervatinė apyrubė įsteigta 1994 m. Kauno rajone 
(109 ha ploto), siekiant išsaugoti retas miško augavietes, našius spygliuočių medynus 
ir kitas vertingas augalų bendrijas. Svarbiausios vertybės: brandūs eglynai ir natūrali 
aukštapelkė. Už šią teritoriją atsakinga Dubravos eksperimentinė miškų urėdija.

Kiti šalies 36 rezervatai yra kompleksinėse saugomose teritorijose.
Draustiniai – saugomos teritorijos, įsteigtos išsaugoti moksliniu bei pažintiniu 

požiūriu vertingas gamtos ir (ar) kultūros vietoves, jose esančius gamtos ir kultūros pavel-
do teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei 
genetinį fondą. Šiose teritorijose esančių vertybių išsaugojimas užtikrinamas nenutrauki-
ant jose ūkinės veiklos.

Pagal saugomų gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų (vertybių) pobūdį 
draustiniai skirstomi į gamtinius, kultūrinius ir kompleksinius.

Gamtiniai draustiniai:
1) geologiniai – žemės gelmių struktūrų, tipiškų sluoksnių atodangų, uolienų ar 

fosilijų kompleksams saugoti;
2) geomorfologiniai – tipiškiems bei unikaliems reljefo formų kompleksams saugoti;
3) hidrografi niai – tipiškiems bei unikaliems hidrografi nio tinklo elementų (upių, 

ežerų, tvenkinių) pavyzdžiams saugoti;
4) pedologiniai – natūraliems dirvožemiams saugoti;
5) botaniniai – retoms bei nykstančioms laukinių augalų ir grybų rūšims bei jų ben-

drijoms ir buveinėms saugoti;
6) zoologiniai – retoms bei nykstančioms laukinių gyvūnų rūšims, jų bendrijoms 

ir buveinėms saugoti; šioje draustinių grupėje gali būti išskirtos teriologinių, 
ornitologinių, herpetologinių, ichtiologinių, entomologinių ir kitos draustinių rūšys;

7) botaniniai-zoologiniai – retoms bei nykstančioms laukinių augalų, grybų ir gyvūnų 
rūšims, jų bendrijoms ar buveinėms saugoti;

8) genetiniai – genetinę vertę turinčioms laukinių augalų ir gyvūnų rūšių populiaci-
joms saugoti; 

9) telmologiniai – tipiškiems bei unikaliems pelkių kompleksams saugoti;
10) talasologiniai – vertingoms jūrų ekosistemoms saugoti.
Kultūriniai draustiniai:
1) archeologiniai – vietovėms, kurių teritorijos savitumą lemia archeologinių objektų 

sankaupos ar kompleksai, saugoti;
2) istoriniai – vietovėms, susijusioms su istoriniais įvykiais, istoriškai reikšmingomis 

išlikusiomis ar sunykusiomis gyvenvietėmis, žymiais asmenimis ar jų veikla, taip 
pat tokių vietų sankaupa pasižyminčioms teritorijoms saugoti;

3) etnokultūriniai – vietovėms, kuriose yra tradicinės architektūros ar kitais 
etnokultūriniais ypatumais išsiskiriančių gyvenviečių ar jų dalių, sakralinėms ir 
ritualinėms vietovėms, mitais, legendomis ir padavimais sureikšmintų objektų ar 
vietų sankaupa išsiskiriančioms vietovėms saugoti;

4) urbanistiniai/architektūriniai – urbanistiniu požiūriu išsiskiriančioms istorinėms 
miestų dalims, miesteliams, vietovėms, kuriose yra architektūriškai vertingų 
pastatų ir statinių ansamblių ar kompleksų, saugoti.

Kompleksiniai draustiniai:
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1) kraštovaizdžio – vertingo gamtinio ir (ar) kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms saugoti;
2) kartografi niai – ypatingas geografi nes koordinates turinčioms vietovėms saugoti.
Pagal steigimo ir veiklos organizavimo ypatumus skiriami valstybiniai draustiniai, 

savivaldybių draustiniai bei draustiniai, esantys valstybiniuose parkuose ar biosferos 
stebėsenos (monitoringo) teritorijose.

Draustiniuose neleidžiama veikla, galinti pakenkti saugomiems kompleksams bei ob-
jektams (vertybėms). Draustiniuose skatinama veikla, puoselėjanti, išryškinanti ir propa-
guojanti saugomus kompleksus ar objektus (vertybes), atkurianti tradicinius gamtinės ar 
kultūrinės aplinkos elementus, taip pat pažintinis turizmas.

Draustiniuose, kuriuos steigiant buvo numatyta atkurti pažeistus kraštovaizdžio kom-
pleksus ar jų dalis, išskiriami atkuriamieji sklypai.

1960 m. pradėti steigti draustiniai iki paskutiniojo XX a. dešimtmečio (1992 m.) 
buvo pagrindinė pagal plotą saugomų teritorijų rūšis Lietuvoje. Vėliau jie užleido pozici-
jas valstybiniams parkams. Daug buvusių draustinių tapo sudėtine valstybinių parkų da-
limi. Visiems šalies draustiniams ir toliau tenka pagrindinis vaidmuo Lietuvos saugomų 
teritorijų sistemoje saugant kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę.

Paveldo objektai – atskiri arba tankias grupes sudarantys gamtos ir kultūros paveldo 
objektai – kraštovaizdžio elementai, kuriems dėl jų vertės teisės aktais nustatytas specialus 
apsaugos ir naudojimo režimas. 

Paveldo objektų skelbimo tikslai: 1) išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo objektus; 2) 
išsaugoti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę; 3) sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams; 4) 
sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui; 5) propaguoti gamtos ir kultūros paveldo objektus.

Paveldo objektai skirstomi į:
1) gamtos paveldo objektus (saugomus gamtinio kraštovaizdžio objektus);
2) kultūros paveldo objektus (nekilnojamąsias kultūros vertybes).
Gamtos paveldo objektai:
1) geologiniai – išskirtinių dydžių rieduliai, uolos, smegduobės ir olos, tipiškos arba 

unikalios, moksliniu požiūriu vertingos atodangos, fosilijų ir mineralų radavietės;
2) geomorfologiniai – išskirtinių dydžių ir išvaizdos reljefo formos: kalvos, gūbriai, 

atragiai, daubos, raguvos, dubakloniai ir kitos reljefo formos;
3) hidrogeologiniai – išskirtinio debito ir ypatingų savybių šaltiniai ir versmės;
4) hidrografi niai – išskirtinių dydžių rėvos, senvagės, salos, kriokliai ir kiti hidro-

grafi nio tinklo elementai;
5) botaniniai – išskirtinio amžiaus, matmenų, formų ar dendrologiniu bei estetin-

iu požiūriu vertingi medžiai, krūmai, saugomų augalų ir grybų rūšių augavietės 
(buveinės), unikalios ir nykstančios augalų bendrijos, dendrologiniai rinkiniai, 
dendrologinę vertę turintys parkai ir skverai;

6) zoologiniai – saugomų gyvūnų rūšių radavietės (veisimosi ir maitinimosi vietos), 
gyvūnų kolonijos, unikalūs paukščių lizdai, kitos gyvūnų veiklos retenybės.

Kultūros paveldo objektai (nekilnojamosios kultūros vertybės):
1) archeologiniai – piliakalniai, kiti senovės gynybiniai įtvirtinimai ar jų liekanos, 

senovės gyvenimo, gavybos, gamybos ir laidojimo vietos, žemgrindos, 
kūlgrindos ir kitos senovės kelių liekanos, hidrotechniniai įrenginiai, kiti ar-
cheologiniai objektai ar vietos;
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2) mitologiniai (sakraliniai)/istoriniai/memorialiniai – alkais vadinamos ir kitos 
senovės kulto vietos, akmenys su senovės žmogaus veiklos žymėmis ar kiti žodinėje 
tautos kūryboje išgarsinti objektai bei vietos, taip pat dabartinių tikybų vertinamos 
vietos; vietos ir (ar) statiniai, susiję su svarbiais visuomenės, kultūros ir valstybės 
istorijos įvykiais ar asmenybėmis, taip pat išgarsinti literatūros ar kitais meno 
kūriniais, neveikiančios kapinės ar jų dalys, karių kapinės, sukilėlių, partizanų, 
kitų pasipriešinimo okupantams dalyvių (rezistentų), žymių visuomenės, kultūros, 
valstybės veikėjų kapai, laidojimo vietos;

3) architektūriniai/inžineriniai – reikšmingais pripažinti gyvenamieji bei negyve-
namieji pastatai, jų dalys ir priklausiniai, pastatų kompleksai bei ansambliai, dvarų 
parkai, kitos vientisos architektūrinės kompozicijos ryšiais susietos statinių ir kitų 
kūrinių grupės bei vietos, taip pat reikšmingais pripažinti inžineriniai techniniai 
statiniai: tiltai, tuneliai, užtvankos, malūnai, melioracijos įrenginiai, malūnų ar 
kitokia gamybinė ar technologinė įranga;

4) dailės – reikšmingais pripažinti monumentaliosios dailės kūriniai, koplytėlės, kop-
lytstulpiai, stogastulpiai, monumentalūs kryžiai, memorialiniai statiniai ir kiti dailės 
kūriniai, tiesiogiai susiję su jų užimama bei naudojimui reikalinga teritorija. 

Vertingiausi paveldo objektai skelbiami gamtos arba kultūros paminklais.
Dabartinę paveldosaugą Lietuvoje reglamentuoja šie įstatymai: Lietuvos Respub-

likos saugomų teritorijų įstatymas (1993, 2001), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymas (2004), paveldo objektų nuostatai, nekilnojamųjų 
kultūros vertybių apsaugos reglamentai ir kiti veiklą saugomose teritorijose reglamen-
tuojantys įstatymai.

Lietuvos Respublikos kultūros paveldo registre iki 2005–04–20 d. įregistruoti objektai: 
1964 archeologijos,  286 įvykių vietos, 324 mitologiniai, 160 monumentų, 1672 laidojimo 
vietos, 53 urbanistikos, 1073 statinių, 353 statinių priklausiniai, 5433 statinių kompleksai.

 5.5.2. Kompleksinės saugomos teritorijos

Kompleksinės saugomos teritorijos – tai gamtiniu ir (ar) kultūriniu vientisumu 
pasižyminčios teritorijos, kuriose pagal bendrą apsaugos, tvarkymo ir naudojimo programą 
sujungiamos įvairių apsaugos krypčių prioriteto, taip pat rekreacinės ir ūkinės zonos. Šias 
teritorijas sudaro valstybiniai parkai ir biosferos stebėsenos teritorijos.

Valstybinių parkų steigimo tikslai: 1) išsaugoti gamtiniu ir kultūriniu požiūriais 
vertingą kraštovaizdį; 2) išsaugoti tipiškas arba unikalias ekosistemas; 3) atkurti sunaikin-
tus ir pažeistus gamtinius bei kultūrinius kompleksus ir objektus (vertybes); 4) sudaryti 
sąlygas moksliniams tyrimams gamtos ir kultūros paveldo apsaugos srityse; 5) propaguoti 
ir remti Lietuvos regionų etnokultūros tradicijas; 6) sudaryti sąlygas rekreacijai, pirmiausia 
pažintiniam turizmui; 7) plėtoti aplinkosauginį švietimą, propaguoti ekologinę žemdirbystę; 
8) įgyvendinti kitus valstybinių parkų nuostatuose numatytus jų steigimo tikslus.

Pagal reikšmę valstybiniai parkai skirstomi į nacionalinius ir regioninius parkus. 
Nacionaliniai parkai – saugomos teritorijos, įsteigtos nacionalinės svarbos gamtiniam ir 
kultūriniam kraštovaizdžiui, reprezentuojančiam šalies etnokultūrinių sričių gamtos bei 
kultūros savitumus, saugoti ir tvarkyti. Istorinių Lietuvos valstybingumo centrų kultūriniams 
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kompleksams ir jų gamtinei aplinkai išsaugoti steigiami istoriniai nacionaliniai parkai. 
Regioniniai parkai – saugomos teritorijos, įsteigtos gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu 
požiūriais regioninės svarbos kraštovaizdžiui ir ekosistemoms saugoti, jų rekreaciniam bei 
ūkiniam naudojimui reglamentuoti. Istoriškai vertingiausiems regioniniams kultūriniams 
kompleksams bei jų gamtinei aplinkai išsaugoti steigiami istoriniai regioniniai parkai.

Valstybiniuose parkuose draudžiama arba ribojama veikla, galinti pakenkti saugo-
miems kompleksams ir objektams (vertybėms), taip pat rekreaciniams ištekliams. Statiniai 
valstybiniuose parkuose projektuojami, statomi ar rekonstruojami vadovaujantis teisės 
aktais, valstybinių parkų tvarkymo planų (planavimo schemų) sprendiniais, atsižvelgiant 
į miestelių ir kaimų architektūros, kraštovaizdžio ypatumus, paveldo objektų apsaugos 
reikalavimus. Valstybiniuose parkuose esantys miestai ir miesteliai tvarkomi pagal pareng-
tus ir patvirtintus jų bendruosius bei detaliuosius planus, kurių sprendiniai neprieštarauja 
valstybinių parkų tvarkymo planų (planavimo schemų) sprendiniams.

Valstybiniuose parkuose skatinama veikla, puoselėjanti, išryškinanti ir propaguojanti sau-
gomus kraštovaizdžio kompleksus ar objektus (vertybes) bei atkurianti tradicinius gamtinės ar 
kultūrinės aplinkos elementus, taip pat pažintinis turizmas, teritorijos pritaikymas lankymui 
atsižvelgiant į saugomų kompleksų ir objektų (vertybių) išsaugojimo reikalavimus.

Pirmasis nacionalinis parkas įsteigtas 1872 m. Šiaurės Amerikos uolinių kalnų 
vulkaninėje plynaukštėje Jeloustone. Dabar nacionalinių parkų yra visuose žemynuose: 
vien Afrikoje priskaičiuojama 333, Australijoje – apie 450, Japonijoje – 50, Indijoje 
– 15. Tarptautinė gamtos ir jos išteklių apsaugos sąjunga yra užregistravusi apie 2000 
nacionalinių parkų ir jiems ekvivalenčių rezervatų [4]. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai parkai, 
vienas iš jų – istorinis. Tai Aukštaitijos (įsteigtas 1974 m.) – 41 154 ha ploto, o 1991 m. 
įsteigti : Dzūkijos – 58519 ha, Kuršių nerijos – 27 129 ha , Trakų istorinis – 8 150 ha, 
Žemaitijos – 21 904 ha ploto.

Pagal tarptautinius standartus regioniniai parkai priskiriami ne gamtosaugos, bet rek-
reacinio ūkio sistemai. Tačiau pastaruoju metu Lietuvoje regioniniuose parkuose gamto-
saugai skiriamas gana svarbus dėmesys kaip ir nacionaliniuose parkuose. 1992 m. Lietu-
voje įsteigta 30 regioninių parkų, kurių bendras plotas – 370 880 ha. Dieveniškių regioni-
nis parkas paskelbtas istoriniu regioniniu parku.

Biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos – tai saugomos teritorijos (biosferos 
rezervatai ir biosferos poligonai), įsteigtos globalinei bei regioninei biosferos stebėsenai 
(monitoringui) ir gamtosaugos eksperimentams vykdyti, taip pat jose esantiems gamtos 
kompleksams išsaugoti. 

Biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijų steigimo tikslai: sukurti reprezentatyvią 
kompleksinės ekologinės stebėsenos (monitoringo) sistemą – stebėti, kontroliuoti, progno-
zuoti gamtinių sistemų pokyčius; atlikti biosferos naudojimo eksperimentus bei tyrimus; 
plėtoti ekologinį švietimą bei propagandą; garantuoti gamtinių kompleksų apsaugą.

Biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos yra:
1) biosferos rezervatai – steigiami įgyvendinti tarptautinę biosferos pokyčių stebėsenos 

(monitoringo) programą ir atlikti gamtosaugos eksperimentus reprezentaciniuose 
natūraliuose gamtinių zonų kompleksuose bei juos supančiose teritorijose;

2) biosferos poligonai – steigiami vykdyti nacionalinę ir regioninę aplinkos stebėseną 
(monitoringą) ypatingą geoekologinę svarbą turinčiose teritorijose.
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1983 m. 62 valstybėse jau buvo sukurti 226 biosferos rezervatai. Kasmet pasaulyje 
įkuriama apie 15 naujų biosferos rezervatų .

Šiuo metu Lietuvoje yra vienintelis Žuvinto biosferos rezervatas ir 26 biosferos poligonai.

5.5.3. Atkuriamosios ir ekologinės apsaugos prioriteto teritorijos

Atkuriamosios apsaugos prioriteto (atkuriančios ir palaikančios) teritorijos – tai 
teritorijos, kuriose saugomi, atkuriami, palaikomi, gausinami bei ribotai naudojami veiklai 
ir visuomenei svarbūs gamtos ištekliai. Atkuriamieji sklypai – saugomos teritorijos, skir-
tos veiklos nuskurdintoms gamtos išteklių rūšims arba jų kompleksams apsaugoti, atkurti, 
pagausinti bei ribotai naudoti gamtos išteklius.

Atkuriamųjų sklypų steigimo tikslai: 1) atkurti veiklos nuskurdintas gamtos išteklių 
rūšis arba jų kompleksus; 2) pagausinti bendrą gamtos išteklių fondą; 3) užtikrinti 
atsinaujinančiųjų gamtos išteklių išsaugojimą ir racionalų naudojimą. Atkuriamieji sklypai 
steigiami valstybinėje žemėje uogynų, grybynų, vaistažolynų, gyvūnijos, durpynų, požeminio 
vandens ir kitiems atsinaujinantiesiems ištekliams atkurti ir pagausinti. Jie steigiami gam-
tos ištekliams atkurti reikiamu laikotarpiui. Genetinių sklypų steigimo tikslas yra išsaugoti 
veiklai reikalingos genetinės medžiagos išteklius. Šie sklypai steigiami valstybinėje žemėje 
sėkliniams medynams ir kitų rūšių natūraliems genetiniams ištekliams išlaikyti.

Atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose ribojama veikla, mažinanti gamtos 
išteklius, taip pat naudingųjų iškasenų eksploatavimas, žemės, miškų, vandenų, kito 
nekilnojamojo turto naudojimas bei nustatytų naudojimo būdų keitimas.

Ekologinės apsaugos prioriteto (apsaugančios) teritorijos – tai teritorijos, kuriose 
palaikoma ekologinė kraštovaizdžio pusiausvyra, siekiama išvengti neigiamo poveikio sau-
gomiems gamtos ir kultūros paveldo teritoriniams kompleksams bei objektams (vertybėms) 
arba neigiamo antropogeninių objektų ir veiklos poveikio aplinkai. Ekologinės apsaugos 
zonos – teritorijos, kuriose nustatomi veiklos apribojimai norint apsaugoti gretimas terito-
rijas ar objektus, taip pat aplinką nuo galimo neigiamo veiklos poveikio.

Ekologinės apsaugos zonų nustatymo tikslai: 1) užtikrinti bendrąją ekologinę 
kraštovaizdžio pusiausvyrą; 2) išsaugoti saugomų bei geoekologiškai svarbių gamtinio 
ir kultūrinio kraštovaizdžio kompleksų ar objektų (vertybių) aplinką, izoliuoti juos nuo 
neigiamo veiklos poveikio; 3) sumažinti neigiamą ūkinių objektų poveikį žmogui ir 
aplinkai, taip pat užtikrinti ūkio objektų veiklą.

Pagal apsaugos pobūdį ekologinės apsaugos zonos yra tokios:
1) bendrosios ekologinės apsaugos – miestų ir kurortų, pajūrio ir laukų apsau-

gos požeminių vandenų (vandenviečių), paviršinio vandens telkinių, agrarinių 
takoskyrų bei intensyvaus karsto apsaugos zonos;

2) buferinės apsaugos – valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir valstybinių 
draustinių, paveldo objektų buferinės apsaugos zonos; 

3) fi zinės apsaugos – paveldo objektų, valstybinio geodezinio pagrindo punktų, elek-
tros linijų, dujotiekių ir naftotiekių, ryšių linijų bei kitų infrastruktūros objektų 
fi zinės apsaugos zonos;

4) vizualinės (regimosios) apsaugos – paveldo objektų, astronomijos observatorijų, 
aerodromų bei kitų infrastruktūros objektų vizualinės (regimosios) apsaugos zo-
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nos; tai plotai, kuriuose aplinkos keitimas gali pakenkti šių objektų aplinkai ar 
trukdyti juos apžvelgti;

5) sanitarinės apsaugos – gamybinių ir komunalinių objektų, žemės ūkio įmonių bei 
kitų ūkio ir infrastruktūros objektų sanitarinės apsaugos zonos;

6) rezervuojančios apsaugos – perspektyvių naudingųjų iškasenų plotų apsaugos zonos.
Ekologinės apsaugos zonos pagal išsidėstymo pobūdį gali būti nustatomos kaip sklypai, 

juostos arba žiedai. Bendrosios ekologinės ir buferinės apsaugos zonos gali būti skirstomos 
į skirtingo apsaugos ir naudojimo režimo pozonius. Ūkio ir infrastruktūros objektų apsau-
gos zonų rūšių nustatymo tvarką ir jų apsaugos bei naudojimo režimą nustato įstatymai ir 
kiti teisės aktai, reglamentuojantys šių objektų priežiūrą ir naudojimą. Ekologinės apsaugos 
zonos ir jų ribos nustatomos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtuose 
specialiuosiuose ir bendruosiuose teritorijų planavimo dokumentuose.

Neigiamos veiklos poveikiui sumažinti bei šių teritorijų regimajai aplinkai išsaugoti 
valstybiniams rezervatams, valstybiniams parkams, biosferos rezervatams, valstybiniams 
draustiniams, paveldo objektams, nustatomos buferinės apsaugos zonos. Valstybiniuose 
rezervatuose, valstybiniuose parkuose esančiuose rezervatuose, taip pat draustiniuose esan-
tiems paveldo objektams buferinės apsaugos zonos nenustatomos. Buferinės apsaugos zonos 
nustatomos tvirtinant saugomų teritorijų specialiojo planavimo dokumentus (ribų planus).

Gamtinių rezervatų buferinėse apsaugos zonose draudžiama įrengti naujus 
naudingųjų iškasenų karjerus; keisti hidrologinį režimą; naudoti trąšas ir pesticidus 
ne žemės ūkio naudmenose; kirsti mišką pagrindinio naudojimo plynuoju kirtimu 300 
metrų pločio juostoje aplink rezervatą.

Paveldo objektų buferinės apsaugos zonose nustatomos skirtingo apsaugos ir naudo-
jimo režimo fi zinės ir vizualinės (regimosios) apsaugos pozoniai. Paveldo objektų fi zinės 
apsaugos pozoniuose draudžiama: kasti žemę ir atlikti kitus darbus, galinčius sukelti grunto 
deformaciją ir vibraciją, arti žemę, perkelti į kitą vietą riedulius, išskyrus atvejus, kai tai 
susiję su paveldo objektų eksponavimu, naudojimu ir tvarkymu; statyti statinius, nesusijusius 
su paveldo objektų eksponavimu, naudojimu ar tvarkymu; laikyti aktyvias chemines, degias 
bei sprogstamąsias medžiagas; statyti užtvankas bei keičiančius vandens lygį hidrotechnin-
ius statinius, tiesinti ir gilinti šaltinių ir upių vagas. Paveldo objektų vizualinės (regimosios) 
apsaugos pozoniuose draudžiami darbai, trukdantys apžvelgti paveldo objektus.

Valstybinių parkų, valstybinių rezervatų ir draustinių bei biosferos rezervatų buferinės 
apsaugos zonose draudžiama statyti statinius, jeigu jie blogina paveldo objektų eksponavimo 
sąlygas, didina teritorijos vizualiąją (regimąją) taršą. Valstybinių parkų buferinės apsaugos 
zonų hidrologinės įtakos dalyse gali būti nustatyti bendrieji ekologinės apsaugos pozoniai.

Atskiroms kultūros paveldo objektų (nekilnojamųjų kultūros vertybių) rūšims pagal 
Vyriausybės patvirtintas taisykles yra nustatomi fi zinės bei regimosios apsaugos pozo-
niai, kurių tvarkymo režimas nustatomas pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos 
įstatymo reikalavimus.

5.6. Gamtinis karkasas 

Gamtinis karkasas – vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tin-
klas, užtikrinantis ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų 
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teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų 
migraciją tarp jų. Šio karkaso paskirtis: 1) sukurti vientisą gamtinio ekologinio kompen-
savimo teritorijų tinklą, užtikrinantį kraštovaizdžio geoekologinę pusiausvyrą ir gamtin-
ius ryšius tarp saugomų teritorijų, sudaryti prielaidas biologinei įvairovei išsaugoti; 2) 
sujungti didžiausią ekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir augalų 
migracijai reikalingas teritorijas; 3) saugoti gamtinį kraštovaizdį ir gamtinius rekreacinius 
išteklius; 4) didinti šalies miškingumą; 5) optimizuoti kraštovaizdžio urbanizacijos bei 
technogenizacijos ir žemės ūkio plėtrą.

Gamtinio karkaso idėjos pradėtos kelti dar XVIII a., mokslinė jo samprata Vakarų 
šalyse buvo suformuota XX a. antroje pusėje. Kai kuriose šalyse jis vadinamas pirminiu 
ekologiniu tinklu. Lietuvoje gamtinio karkaso teoriniai ir projektiniai pagrindai buvo su-
kurti 1984 – 1989 m. laikotarpiu. Lietuvoje gamtinis karkasas formuojamas ten, kur jo 
reikia kraštovaizdžio ekologiniam tvarumui išlaikyti.

Pati tobuliausia saugomų teritorijų sistema negali išsaugoti visos kraštovaizdžio ir 
biologinės įvairovės. Todėl ieškota būdų sukurti bendrą gamtinių teritorijų sistemą, kaip 
atsvarą technogeninių teritorijų tinklui. Gamtinis karkasas jungia visas gamtinio pobūdžio 
saugomas teritorijas ir kitas ekologiškai svarbias bei pakankamai natūralias teritorijas, 
garantuojančias bendrąjį kraštovaizdžio stabilumą, į bendrą kraštotvarkos ekologinio kom-
pensavimo zonų sistemą. Jo paskirtis – ne tik sukurti vientisą gamtinio ekologinio kom-
pensavimo sistemą, užtikrinti gamtinius ryšius tarp išsaugančių, apsaugančių, atkuriančių 
ir kompleksinės paskirties saugomų teritorijų, bet ir saugoti natūralų kraštovaizdį, 
gamtinius rekreacinius išteklius, sudaryti sąlygas miškams atkurti, optimizuoti agra-
rinio kraštovaizdžio struktūrą geoekologiniu požiūriu, reguliuoti agrarinės veiklos ir 
kraštovaizdžio urbanizacijos bei technogenizacijos plėtrą. 

Gamtinis karkasas jungia įvairios paskirties teritorijas: rezervatus, draustinius, val-
stybinius parkus, apsaugos zonas bei saugomus gamtos išteklių sklypus, įvairias rekrea-
cines, miškų ūkio, taip pat ribojamos agrarinės veiklos zonas. 

Gamtinį karkasą sudaro: 1) geoekologinės takoskyros – teritorijų juostos, 
atskiriančios stambias geosistemas ir atliekančios ekologinį kompensavimą tarp sistemų, 
2) geosistemų stabilizavimo židiniai – teritorijos, atliekančios ekologinį kompensavimą 
geosistemose ir 3) migracijos koridoriai – slėniai bei dubakloniai, kuriais vyksta inten-
syvi geodinaminė bei bioinformacinė apykaita. Gamtinio karkaso teritorijose saugomas 
arba palaikomas mažiausiai pakeistas gamtinis kraštovaizdžio kompleksų pobūdis, ribo-
jama techninės infrastruktūros plėtra. 

Pagal svarbą gali būti skiriamos europinės, nacionalinės, regioninės ir vietinės 
reikšmės gamtinio karkaso dalys. 

Biologinės įvairovės apsaugai gamtinio karkaso teritorijose gali būti išskiriamas 
ekologinis tinklas, jungiantis didžiausią bioekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką 
bei gyvūnų ir augalų migracijos koridorius. Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta 
tvarka išskiriamas Europos ekologinis tinklas Natura 2000, apimantis buveinių ir paukščių 
apsaugai svarbias teritorijas.

Gamtinis karkasas formuojamas pagal šalies, apskričių bei savivaldybių teritorinio 
planavimo dokumentus. Gamtinio karkaso formavimas susijęs su daugybe sunkumų, nes 
apie pusė potencialių jo teritorijų (gamtinis karkasas turi būti formuojamas pagal principą 
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- ten, kur jis reikalingas, o ne ten, kur jis išlikęs) naudojamos intensyviam žemės ūkiui ir 
yra praradusios savo natūralią struktūrą. Labai svarbu šioms teritorijoms sugrąžinti biotos 
komponentus, t.y. suformuoti laukų-giraičių kompleksus.

Būtinas bendras kraštotvarkos reikalavimas visoms gamtinio karkaso teritorijoms – 
jos turi sudaryti saugomo ir atkuriamo gamtinio kraštovaizdžio zoną, kurioje urbanizacijos 
plėtojimas bei intensyvi gamyba neleistini arba labai griežtai apriboti.

Gamtinio karkaso schemos turi būti naudojamos rengiant šalies, apskričių bei 
savivaldybių bendruosius planus. Aplinkosaugos darbuotojai jomis remiasi nagrinėdami 
teritorijų planavimo dokumentus, statinių išdėstymo, statybų projektus. Gamtinio karkaso 
išsaugojimu bei suformavimu pastaraisiais metais itin domimasi didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose. Parengtos ir toliau detalizuojamos šių miestų ir jų apylinkių gamtinio karkaso 
schemos, norint išvengti kraštotvarkos klaidų, projektuojant naujus gyvenamų namų kvarta-
lus bei kitus statinius. Gamtinio karkaso formavimu jau rūpinasi ir savivaldos institucijos.
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6. SAUGOMŲ TERITORIJŲ PLANAVIMAS

6.1. Saugomų teritorijų planavimo teisiniai dokumentai

Veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugomų 
teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respub-
likos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos Respub-
likos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 2004, Nr. 153-5571) 
ir kiti įstatymai, saugomų teritorijų nuostatai, saugomų teritorijų planavimo doku-
mentai; saugomų teritorijų, jų zonų, teritorijos dalių ar paveldo objektų individualūs 
apsaugos reglamentai; saugomų teritorijų regioniniai architektūriniai reglamentai, 
įskaitant laikinuosius reglamentus; apsaugos sutartys, kurios gali būti sudaromos dėl 
veiklos apribojimų saugomose teritorijose, konkrečių žemės, miško ir vandens telkinio 
naudojimo sąlygų nustatymo, saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai ir kt. 
Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus tvirtina Vyriausybė savo įgaliotos 
institucijos teikimu, individualius apsaugos reglamentus tvirtina Vyriausybė arba jos 
įgaliotos institucijos.

1993 m. priimtas Saugomų teritorijų įstatymas (naujoji redakcija – 2001) nustato 
saugomų teritorijų steigimo tvarką, tvarkymo ir apsaugos teisinius pagrindus, nustato visuo-
meninius santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis, saugomų teritorijų sistemą.

Kraštovaizdžio tvarkymo ir apsaugos politikoje vienas svarbiausių uždavinių yra 
teisingai numatyti kraštovaizdžio funkcijų pokyčius ir įvertinti jų socialinį tikslingumą, 
siekiant išsaugoti kraštovaizdžio vertybes ir užtikrinti darnią jo plėtrą. Subalansuotas 
kraštovaizdžio naudojimas gali būti užtikrintas suderinus visų naudojimo rūšių ir funkcijų 
interesus palaikant regioninius ypatumus išlaikant istorinius saitus ir ryšius su paveldu, 
įvertinus žmonių reikmes kraštovaizdžio naudojimo ūkio reikmėms efektyvumą. 

Šiuo metu vienas iš pagrindinių įstatymų, reglamentuojančių subalansuotą krašto 
plėtrą, yra Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, kuriame apibrėžiama, 
kad teritorijų planavimas – tai nustatyta procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvi-
nei koncepcijai, žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms 
sąlygoms nustatyti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos 
bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fi zinių ir juridinių 
asmenų veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti. 

Nustatant konkrečių teritorijų planavimo tikslus, būtina atsižvelgti į visuomenės 
poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdžio ypatumus, geografi nę padėtį, geologines 
sąlygas, urbanistikos, architektūros, techninius, aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės 
ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimus. 

Vienas iš pagrindinių kraštovaizdžio politikos teisės aktų yra Europos kraštovaizdžio 
konvencija, kurią 2002 m. spalio 3 d. ratifi kavo Lietuvos Respublikos Seimas. Ją 
pasirašiusios šalys suinteresuotos planuoti ir įgyvendinti kraštovaizdžio politiką, kuria 
siekiama užtikrinti nuolatinę kraštovaizdžio priežiūrą, kad būtų galima orientuoti ir de-
rinti pokyčius, kuriuos sukelia socialiniai, ekonominiai ir aplinkos raidos procesai. 
Kraštovaizdžio apsauga apibūdinama kaip veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti ir palaikyti 
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kraštovaizdžiui svarbias arba būdingas ypatybes, pateisinamas jo paveldo verte, atsiradu-
sias dėl natūralių procesų ir žmonių veiklos.

Kraštovaizdžio tvarkymo ir apsaugos politikoje vienas svarbiausių uždavinių yra 
teisingai numatyti kraštovaizdžių funkcijų pokyčius ir įvertinti jų socialinį tikslingumą, 
kartu siekiant, kad kraštovaizdžio kaitoje būtų išsaugotos jo vertybės ir užtikrintos sąlygos 
darniam vystymuisi.

Kraštovaizdžio potencialą krašto tvarkymo požiūriu sudaro ne tik gamtinė ar kultūrinė 
aplinka, bet ir socialinė aplinka. Socialinė aplinka turi būti globojama tam, kad užtikrintų 
kraštotvarkos tradicijų tąsą bei istoriškai susiklosčiusio kraštovaizdžio vertybių apsaugai 
palankius ir kraštovaizdžio socialinio potencialo tausojimą skatinančius teisės aktus.

Kraštovaizdžio politika ir jos kryptys įgyvendinamos teisinėmis ir teritorijų planavi-
mo priemonėmis, derinant valstybės, regionų, savivaldybių, fi zinių ir juridinių asmenų in-
teresus. Lietuvos Respublikos bendrajame plane formuojamos kraštovaizdžio naudojimo 
kryptys funkcinio prioritetų sritims. Apskričių bendrajame plane įvertinami kraštovaizdžio 
etnokultūriniai skirtumai, nustatomos naudojimo kryptys funkcinių prioritetų rajonuose. 
Savivaldybės arba miestų, miestelių bendruosiuose planuose išskiriami bei įvertinami 
kultūrinio kraštovaizdžio arealai, gamtos bei kultūros vertybių sankaupos, nustatomos 
naudojimo ir ūkininkavimo kryptys funkcinių prioritetų arealuose.

Specialiojo planavimo dokumentų sprendiniai turi numatyti istoriškai susiklosčiusio 
kraštovaizdžio vertybių apsaugos ir naudojimo kryptis. Šiuose dokumentuose turi būti 
išnagrinėti kraštovaizdžio komponentinių struktūrų (urbostruktūros, agrostruktūros, 
infrastruktūros, želdynų struktūros) tarpusavio sąveikos estetiniai aspektai, kraštovaizdžio 
struktūros formavimas. 

Kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas yra parengtas 2004 – 2020 metų laikotar-
piui, atsižvelgiant į istorinę ir dabartinę kraštovaizdžio raidą, tendencijas, tradicijas, Euro-
pos kraštovaizdžio konvencijos ir Europos Sąjungos teisės, normų reikalavimus, darnaus 
vystymosi principus ir vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais. 

Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių pagrindinis tikslas – sudaryti 
sąlygas išsaugoti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealus, užtikrinti tinkamą jų 
tvarkymą, naudojimą, planavimą ir darnią plėtrą.

Pagrindinės kraštovaizdžio politikos kryptys: užtikrinti Lietuvos kraštovaizdžio 
formavimo socialines, ekonomines ir ekologines funkcijas; užtikrinti kraštovaizdžio 
apsaugą, naudojimą, tvarkymą, planavimą ir krašto saviraiškos bruožus; palaikyti ir 
didinti turimą šalies biologinę įvairovę, kraštovaizdžio teritorinę erdvinę struktūrą; 
optimizuoti kultūrinio kraštovaizdžio kryptingą formavimą; suderinti kraštovaizdžio 
architektūrinę erdvinę kompoziciją.

Kad būtų užtikrintos Lietuvos kraštovaizdžio – gamtinio, agrarinio, urbanizuoto – 
formavimo socialinės, ekonominės ir ekologinės funkcijos, reikia laikytis šių principų:

1) formuoti kraštovaizdį remiantis teritorinės erdvinės struktūros, joje vykstančių 
morfologinių procesų, istorinės raidos ir vertybių pažinimu, gerąja kitų šalių 
kraštovaizdžio formavimo patirtimi, strateginių ir teritorijų planavimo dokumentų 
galimybėmis;

2) siekti, kad kuriamas kultūrinis kraštovaizdis būtų biologiškai visavertis, informa-
tyvus, estetiškas, socialiai priimtinas, patogus ir ekonomiškas;
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3) formuoti sąmoningą visuomenės požiūrį į kraštovaizdį kaip vieną svarbiausių 
žmogaus gyvenamąją aplinką formuojančių veiksnių. 

Pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentai, skirti šalies kraštovaizdžio politi-
kai įgyvendinti, yra įvairių lygmenų ir rūšių kraštovaizdžio tvarkymo specialieji planai, 
kurių pagrindinis tikslas – planavimo priemonėmis užtikrinti siektinų kraštovaizdžio 
etalonų (moksliškai pagrįstų ir kompetentingų valdžios institucijų nustatytų ben-
druosius visuomenės siekius atitinkančių jo bruožų ir ypatumų kompleksų) formavimą. 
Kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos 2004 m. 
gegužės 5 d., nustato konkrečius kraštovaizdžių planų rengimo, derinimo, tvirtinimo, 
keitimo reikalavimus, nustato planavimo proceso dalyvių tarpusavio santykius šiame 
procese. Pagal sprendinius tvirtinančią instituciją yra išskiriami valstybės, apskrities, 
savivaldybės lygmenys, pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo 
lygį – nacionalinio, regioninio, rajoninio ir lokalinio lygmenų planai. 

Nacionalinio ir regioninių kraštovaizdžio planų, vykdančių integruotą kraštovaizdžio 
politiką, uždaviniai:

1) teikti planuojamos teritorijos kraštovaizdžio naudojimo ir apsaugos koncepcijos 
principines nuostatas;

2) nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal bendrąjį teritorijos plėtojimo pobūdį, 
urbanistinio ir gamtinio karkaso plėtojimo interesus;

3) pateikti tikslinius formuojamo kraštovaizdžio bendrosios teritorinės struktūros op-
timalumo (kokybės) rodiklius;

4) numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius kraštovaizdžio bendrąją 
ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo 
vertybių išsaugojimą.

Rajoninių ir lokalinių kraštovaizdžio planų, vykdančių specializuotą kraštovaizdžio 
politiką, uždaviniai:

1) nustatyti planuojamos teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo svarbiausias kryptis;
2) nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal žemėvaldos pobūdį, funkcinį 

prioritetą bei naudojimo intensyvumą;
3) pateikti tikslinius formuojamo gamtinio, kaimiško ir miestiško kraštovaizdžio 

struktūros kokybės rodiklius, įvertinančius visų galimų skirtingo prioriteto zonų 
reikalavimus;

4) numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius formuojamo gamtinio, kaimiško 
ir miestiško kraštovaizdžio kokybę, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir 
kultūros paveldo vertybių išsaugojimą.

Palyginus įvairių šalių saugomų teritorijų naudojimo, tam tikros veiklos jose apri-
bojimus nustatyta, kad mūsų šalies saugomose teritorijose leidžiama daugiau nei Vakarų 
Europos valstybėse. Visus jų apribojimus galima suskirstyti į tris grupes: 1) apribojimai, 
neleidžiantys žaloti gamtos ir kultūros paveldo vertybių, 2) apribojimai, orientuojan-
tys į darnų vystymąsi, 3) apribojimai, reguliuojantys statybų plėtrą ir būdus. Siekiant 
išsaugoti gamtos ir kultūros paveldą, racionaliai naudoti teritorijas, kuriose jis yra, turi 
būti sureguliuota statybų plėtra ir rekreacinis naudojimas.

Kraštovaizdžio politikos krypčių formavimą nustatantys teritorijų planavimo dokumen-
tai yra valstybės, apskrities ir savivaldybės teritorijų bendrieji planai ir specialiojo teritorijų 
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planavimo dokumentai – žemėtvarkos schemos ir planai (projektai), žemėvaldos planai (pro-
jektai); miškotvarkos projektai – miškų tvarkymo schemos ir vidinės miškotvarkos planai 
(projektai); kraštovaizdžio tvarkymo planai; vandentvarkos schemos ir planai (projektai); 
saugomų teritorijų tinklų schemos ir atskirų saugomų teritorijų, jų dalių ar jų zonų, kultūros 
paveldo objektų teritorijų ar jų zonų planai (projektai); turizmo ir rekreacijos schemos ir pla-
nai (projektai), infrastruktūros plėtros schemos, planai (projektai) ir kita. Vienas iš pagrindinių 
teritorijų planavimo dokumentų, skirtų šalies kraštovaizdžio politikai įgyvendinti, yra įvairių 
lygmenų ir rūšių kraštovaizdžio tvarkymo specialieji planai.

6.2. Saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimas

Teritorijų planavimo įstatyme teritorijų planavimas apibrėžiamas kaip kraštotvarkos regulia-
vimo procesas ir procedūra teritorijų ir žemės naudojimo tikslinei paskirčiai, prioritetams, aplinko-
saugos, paveldosaugos ir kt. sąlygoms nustatyti, žemės, vandens, miško fondo, gyvenamųjų 
vietovių, gamybos bei infrastruktūros sistemai plėtoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fi zinių ir 
juridinių asmenų veiklos teritorijoje teisėms nustatyti. Praktinėje kraštotvarkos veikloje teritorijų 
planavimas yra planinė kraštotvarkos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonė. 

Saugomų teritorijų planai ir jų zonų planai (projektai) – specialiojo teritorijų 
planavimo dokumentai, kuriuose nustatomos saugomų teritorijų arba atskirų jų dalių nau-
dojimo ir apsaugos kryptys, funkcinio prioriteto bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų ribos 
ir reglamentai, konkrečios tvarkymo priemonės. Saugomų teritorijų tinklų ir atskirų 
jų dalių schemos – specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, nustatantys saugomų 
teritorijų tinklų formavimo, naudojimo ir apsaugos bendrąją koncepciją.

Sudėtinės specialiojo planavimo proceso dalys:
1) pagrindžiamoji – apima apsaugos ir naudojimo problemų analizę, anksčiau 

parengtų teritorijų planavimo dokumentų, projektų rezultatų bei apsaugos plėtros 
poreikio ir galimybių vertinimą;

2) projektinė – apima sprendinių parengimą saugomų teritorijų plėtros politikos 
(schemos), apsaugos ir naudojimo koncepcijų bei reglamentų (planai) ir tvarkymo 
priemonių sistemos (projektai) klausimais;

3) baigiamoji – apima planavimo dokumentų sprendinių pasekmių numatymą, 
svarstymą, derinimą bei tvirtinimą.

Saugomos teritorijos tvarkomos ir veikla jose plėtojama pagal bendrojo ir specialiojo 
teritorijų planavimo bei strateginio planavimo dokumentus ir jais nustatomus reglamentus, 
parengtus vadovaujantis minėtų Teritorijų planavimo, Statybos, Žemės bei kitų įstatymų 
bei įstatymų lydimųjų aktų nuostatomis.

Skiriami šie saugomų teritorijų specialiųjų planų tipai:
1) saugomų teritorijų tinklų schemos rengiamos saugomų teritorijų sistemos arba jos 

dalių plėtros bendrajai strategijai nustatyti;
2) gamtinio karkaso ir (ar) ekologinio tinklo formavimo schemos – rengiamos 

kraštovaizdžio ekologinio stabilumo ir biologinės įvairovės išsaugojimo bendrajai 
teritorinei sistemai nustatyti bei plėtoti;

3) ekologinės apsaugos zonų tinklų schemos – rengiamos regioninę svarbą turinčių 
ekologinės apsaugos (apsaugančių) teritorijų plėtrai reguliuoti;
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4) saugomų teritorijų ir jų zonų ribų planai – rengiami steigiant naujus valstybinius 
rezervatus, valstybinius parkus, draustinius, biosferos stebėsenos (monitoringo) 
teritorijas arba keičiant jų ribas bei nustatant funkcinio prioriteto (konservacinio, 
rekreacinio, ekologinės apsaugos ir kt.) zonų ribas;

5) saugomų teritorijų tvarkymo planai (planavimo schemos) – rengiami saugomų teritorijų 
naudojimą ir apsaugą reguliuojančioms kraštovaizdžio tvarkymo zonoms bei jų regla-
mentams, gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių) ap-
saugos ir tvarkymo kryptims bei priemonėms, taip pat kraštovaizdžio formavimo, 
rekreacinės infrastruktūros kūrimo bei kitoms tvarkymo priemonėms nustatyti;

6) saugomų teritorijų gamtotvarkos ir (ar) paveldotvarkos projektai – rengiami konkrečių 
tvarkymo priemonių sistemai saugomose teritorijose arba jų dalyse nustatyti.

Visos saugomos teritorijos turi Vyriausybės patvirtintus ribų ir zonų ribų planus, tačiau 
tik 6 valstybiniai (5 nacionaliniai ir 1 regioninis) parkai turi patvirtintą tvarkymo planą.

Visas saugomas gamtines teritorijas ir kitas ekologiškai svarbias bei pakankamai 
natūralias teritorijas į bendrą kraštotvarkos ekologinio kompensavimo zonų sistemą jungia 
gamtinis karkasas.

6.2. 1. Valstybinių parkų zonavimas

Daugiausia dėmesio reikia skirti valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų apsaugai 
ir tvarkymui, nes šios kompleksinės saugomos teritorijos skirtos ne tik išsaugoti (ir/ar at-
kurti) gamtiniu ir kultūriniu požiūriais vertingą kraštovaizdį, išsaugoti tipiškas arba unikalias 
ekosistemas, bet ir propaguoti bei remti Lietuvos regionų etnokultūros tradicijas, sudaryti 
sąlygas rekreacijai, pirmiausia pažintiniam turizmui, plėtoti aplinkosauginį švietimą, kt.

Pagrindiniai saugomų teritorijų planavimo dokumentai yra šių teritorijų funkcinio ir tvar-
komojo zonavimo planai (schemos). Atliekant planavimą išskiriamos kraštotvarkinės zonos. 
Kraštotvarkinė zona – tai apibrėžtą socialinę paskirtį bei ekologinius reikalavimus turinti 
teritorijos dalis. Funkciniu zonavimu nustatoma teritorijos socialinė paskirtis. Tvarkomuoju 
zonavimu lokalizuojami konkretūs kraštotvaizdžio formavimo, žemėnaudos ir žemėvaldos 
nustatymo, infrastruktūros kūrimo, gamtonaudos bei kitos veiklos reglamentavimo būdai.

Funkcinis zonavimas būdingas koncepcinei stadijai. Yra du funkcinio zonavimo tipai:
• monofunkcinis zonavimas – zonos skirstomos pagal vieną vyraujantį prioritetą;
• polifunkcinis zonavimas – visų esamų ir galimų teritorijos funkcijų fi ksavimas.
Monofunkcinis zonavimas tapo tradiciniu ir yra paprastesnis, polifunkcinis – 

kompleksiškas ir tinkamesnis integruotai kraštotvarkai. Atliekant polifunkcinį zonavimą, 
teritorijos plane nurodomos visos funkcijos pagal jų reikšmingumą ir pobūdį.

Tvarkomasis zonavimas priskiriamas planavimo proceso detalizacijos stadijai. Jis papildo 
funkcinį – nustato veiklos pobūdį bei jos reglamentą funkcinėse zonose. Tvarkymo priemonių 
tipai sudaro konkrečias ūkinės ar kitokios veiklos zonas. Ši kraštotvarkinio zonavimo rūšis 
dažniausiai vadinama kraštovaizdžio tvarkymo organizavimu. Pagal prof. J.Bučą, neretai prak-
tikoje pažeidžiamas kraštotvarkinio zonavimo nuoseklumas: aplenkus funkcinį, atliekamas 
tik tvarkomasis zonavimas. Tokia praktika neskiria panaudos ir tvarkymo etapų planavimų 
procedūroje ir pažeidžia kraštotvarkinio planavimo kompleksiškumo principą.
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6.1 pav. Žemaitijos nacionalinio parko funkcinis zonavimas
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Saugomų teritorijų teritorinio planavimo dokumentai rengiami pagal Vyriausybės 
įgaliotos institucijos patvirtintas šių dokumentų rengimo taisykles ir (ar) metodiką. 
Taisyklės nustato saugomų teritorijų planavimo dokumentų struktūrą, jų rengimą, 
tvirtinimą bei galiojimą.

Saugomų teritorijų tvarkymo planai (planavimo schemos) rengiami naudojantis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais Saugomų teritorijų tipiniais apsau-
gos reglamentais (Žin., 2004, Nr.131-4704). Tipiniai apsaugos reglamentai (toliau 
vadinama – šie Reglamentai) yra kraštovaizdžio tvarkymo zonų, nustatomų rengiant 
saugomų teritorijų tvarkymo planus (planavimo schemas), kraštovaizdžio apsaugos, 
naudojimo ir tvarkymo reikalavimai.

Valstybiniuose parkuose išskiriamos šios funkcinio prioriteto zonos: konservacinio 
(rezervatai ir draustiniai), ekologinės apsaugos, rekreacinio, ūkinio ir kitos paskirties. 
Biosferos rezervatuose išskiriamos šios funkcinio prioriteto zonos: konservacinio (gam-
tiniai rezervatai ir draustiniai) ir ekologinės apsaugos prioritetų, taip pat eksperimentų, 
ekosistemų atkūrimo ir šiai teritorijai būdingos ūkinės veiklos zonos. Biosferos poligonu-
ose taip pat gali būti išskirtos įvairios funkcinės paskirties zonos. Valstybiniuose rezer-
vatuose ir draustiniuose gali būti išskiriama tik konservacinio funkcinio prioriteto zona. 

Vienoje funkcinio prioriteto zonoje gali būti išskiriamos kelios kraštovaizdžio 
tvarkymo zonos. Kraštovaizdžio tvarkymo zonos sudaro teritorijos kraštotvarkinių 
kategorijų sistemą, skirstomą į konservacinės, miškų ūkio, žemės ūkio ir kitos pagrindinės 
paskirties ir vandens ūkio paskirties žemės zonų grupes (tvarkymo reglamentus). 
Konkrečios kraštovaizdžio tvarkymo zonos nustatomos saugomos teritorijos tvarkymo 
plano brėžinyje M 1:10 000–1:35 000. Šios zonos išskiriamos atsižvelgiant į pagrindinę 
tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir teritorijos apsaugos ir naudojimo pobūdį. Nustato-
mas kraštovaizdžio tvarkymo pobūdis nepriklauso nuo žemės nuosavybės formos ir tai-
komas visiems žemės savininkams, valdytojams ir naudotojams.

Sukurtos kraštovaizdžio tvarkomojo zonavimo metodikos esminis bruožas yra 
pagrindinių tikslinių žemės naudojimo paskirčių grupavimas į dvi kokybiškai skirtingą 
kraštotvarkinį pobūdį turinčias grupes. Pirmąją iš jų sudarytų tikslinės paskirtys, kurių 
naudmenos gali turėti įvairius tvarkymo prioritetus – konservacinį, rekreacinį, apsauginį 
ar ūkinį (gamybinį). Tokioms naudmenoms priklausytų miškų ūkio, žemės ūkio, vandens 
ūkio bei gyvenamosios (kompaktiškų gyvenviečių) teritorijos, kurių tvarkymas priklau-
so nuo suteikto funkcinio prioriteto gali įgauti vienokią ar kitokią tvarkymo kryptį ir 
pobūdį. Antrąją grupę sudarytų konservacinės, rekreacinės, gavybinės, pramoninės – 
komunalinės, komunikacinės bei militarinės naudmenos, kurios dėl savo specifi škumo 
turi aiškiai fi ksuotą monofunkcinį tvarkymo būdą.

Kitas svarbus sukurtos kraštovaizdžio tvarkomojo zonavimo metodikos bruožas 
yra tvarkymo reglamentų eilės pagal apribojimų silpnėjimą nustatymas diferencijuo-
to interesų prioriteto paskirčių naudmenoms. Remiantis šalies kraštotvarkos praktikos 
patyrimu, tvarkymo pobūdį lemiantys funkciniai interesai šioje eilėje rikiuojami taip: 
konservaciniai – rekreaciniai – apsauginiai – ūkiniai. Būtent konservacinio (ekosistemų 
ar kultūros paveldo išsaugojimo) prioriteto suteikimas turi griežčiausių bet kokios veik-
los organizavimo apribojimų, o ūkinis teritorijos tvarkymo prioritetas iš esmės laisvina 
tokį organizavimą nuo bet kokių apribojimų, išskyrus bendruosius racionalaus žemės 



106

naudojimo reikalavimus. Rekreacinės aplinkos formavimo bei ekologinės apsaugos pri-
oritetai šiuo požiūriu užima tarpinę padėtį.

Monofunkcinio pobūdžio tikslinių paskirčių kiekvienos rūšies naudmenų tvarkymo 
reglamentų diferencijavimas yra individualus.

Kraštovaizdžio tvarkymo zonų apsaugos, naudojimo ir tvarkymo būtinosios sąlygos 
(reikalavimai) gali būti detalizuojami pagal konkrečios vietos sąlygas ir ypatumus. Sau-
gomai teritorijai ar jos daliai, kuriai suteiktas Europos Bendrijos svarbos saugomos teri-
torijos statusas, papildomai taikomi Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių 
teritorijų nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. 
nutarimu Nr. 276 (Žin., 2004, Nr. 41-1335).

Gamtos paveldo objektai saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
saugomų teritorijų įstatymu, Saugomų gamtinių kraštovaizdžio objektų nuostatais, pat-
virtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1463 
(Žin., 1997, Nr. 119-3100), ir Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, pat-
virtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 
(Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43). Kultūros paveldo objektai (nekilnojamosios 
kultūros vertybės) ir jų teritorijos saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respub-
likos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

Valstybinių rezervatų ir nacionalinių parkų bei jų zonų ribų planus tvirtina Seimas, 
regioninių parkų ir valstybinių draustinių ir (ar) jų zonų ribų planus tvirtina Vyriausybė. 
Saugomų teritorijų tvarkymo planus (planavimo schemas) ir projektus tvirtina Vyriausybė 
arba jos įgaliotos institucijos. Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentus tvir-
tina Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos. Savivaldybių saugomų teritorijų planavimo 
dokumentus tvirtina savivaldybės institucijos įstatymų nustatyta tvarka.

6.2.2. Valstybinių parkų, biosferos rezervatų 
ir draustinių tvarkymo planų rengimas

Tvarkymo planai – tai specialiojo planavimo dokumentai, rengiami valstybinių 
parkų, biosferos rezervatų, draustinių apsaugą ir naudojimą reguliuojančioms 
kraštovaizdžio tvarkymo zonoms bei jų reglamentams, gamtos ir kultūros pavel-
do teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugos ir tvarkymo kryptims bei 
priemonėms, taip pat kraštovaizdžio formavimo, rekreacinės infrastruktūros kūrimo 
bei kitoms tvarkymo priemonėms nustatyti. Rengiant tvarkymo planus, vadovauja-
masi Saugomų teritorijų, Teritorijų planavimo, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsau-
gos ir kitais įstatymais, valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių nuostatais, 
valstybinių parkų individualiais apsaugos reglamentais, kitais teisės aktais bei Valstybinių 
parkų, biosferos rezervatų ir draustinių tvarkymo planų rengimo taisyklėmis.

Valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių tvarkymo planų tikslai: 1) 
nustatyti teritorijos apsaugos ir tvarkymo kryptis; 2) nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo 
zonas bei jų reglamentus; 3) numatyti kraštovaizdžio apsaugos, formavimo, rekreacinės 
infrastruktūros kūrimo bei kitas tvarkymo priemones; 4) sudaryti sąlygas vertingoms eko-
sistemoms, gyvūnų, augalų ir grybų rūšims išsaugoti; 5) numatyti priemones atkurti veik-
los pažeistą gamtinį kraštovaizdį, ekosistemas ir objektus.
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Tvarkymo planų objektai: valstybiniai parkai, biosferos rezervatai; draustiniai; 
valstybinių parkų, biosferos rezervatų, draustinių buferinės apsaugos zonos. Tvar-
kymo planų rengimo (planavimo) organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tar-
nyba prie Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerija pagal Vyriausybės suteiktus 
įgaliojimus. Savivaldybių draustinių tvarkymo planų rengimo (planavimo) organizato-
riai – savivaldybių valdybos. Tvarkymo planus rengia atestuoti specialistai ir juridiniai 
asmenys, jeigu jų įstatuose numatyta teritorijų planavimo veikla. Nevyriausybinės orga-
nizacijos, fi ziniai ir juridiniai asmenys gali dalyvauti Tvarkymo planų rengimo procese 
Teritorijų planavimo įstatymo bei atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Lėšos Tvarkymo planams rengti planuojamos kiekvienų metų valstybės biudžete 
pagal poreikį. Taip pat gali būti naudojamos specialiųjų ir tarptautinių programų lėšos, 
tikslinės juridinių ir fi zinių asmenų įnašų lėšos, juridinių ir fi zinių asmenų paramos lėšos, 
kitos teisėtai įgytos lėšos.

Tvarkymo planų rengimo procesą sudaro šios dalys: 1) pagrindžiamoji – api-
ma apsaugos ir naudojimo problemų analizę, anksčiau parengtų teritorijų planavimo 
dokumentų, projektų rezultatų bei apsaugos plėtros poreikio ir galimybių vertinimą; 
2) projektinė – apima sprendinių parengimą teritorijos apsaugos ir naudojimo koncep-
cijos bei reglamentų klausimais; 3) baigiamoji – apima sprendinių viešą svarstymą, 
derinimą, tikrinimą bei tvirtinimą.

Tvarkymo planų rengimo procesas prasideda planavimo organizatoriui priėmus 
atitinkamą sprendimą (nutarimą, įsakymą, potvarkį) dėl Tvarkymo plano rengimo, gavus 
planavimo sąlygas ir sudarius su Tvarkymo plano rengėju sutartį darbams atlikti. Planavi-
mo organizatorius privalo pateikti Aplinkos ministerijai, regionų aplinkos apsaugos de-
partamentams, Kultūros ministerijos teritoriniams padaliniams, savivaldybėms, apskričių 
viršininkų administracijoms paraiškas planavimo sąlygoms gauti. Sąlygas rengiančios 
institucijos sąlygas planavimo organizatoriui (paraiškos pateikėjui) turi pateikti ne vėliau 
kaip per 10 dienų. Planavimo organizatorius sąlygas įvertina sudarydamas planavimo 
užduotį Tvarkymo planui rengti. Planavimo užduotį tvirtina planavimo organizatorius. 
Planavimo organizatorius, sudarydamas sutartį su plano rengėju, jam pateikia: 1) valsty-
binio parko ir zonų ribų planą M 1: 10 000 ar M 1: 25 000 biosferos rezervato ir zonų 
ribų planą M 1:10 000, draustinio ribų planą M 1: 10 000; 2) gamtos ir kultūros paveldo 
objektų, esančių planuojamoje teritorijoje, sąrašą; 3) galiojančią valstybinio parko pla-
navimo schemą; 4) turimų mokslinių tyrimų planuojamoje teritorijoje medžiagą. Nesant 
projektavimui būtinos medžiagos, planavimo organizatorius gali užsakyti ją parengti vyk-
dytojui arba kitai organizacijai pagal atskirą užduotį. Pradėtas rengti Tvarkymo planas 
registruojamas teritorijų planavimo dokumentų registre.

Tvarkymo planą sudaro sprendiniai (pagrindinis brėžinys ir aiškinamasis raštas), 
papildantys brėžiniai ir procedūrų dokumentai. Tvarkymo plano pagrindinis brėžinys pa-
teikiamas M 1 : 10 000 ar M 1 : 15 000, kai planuojamos teritorijos plotas mažesnis kaip 
20 tūkst. ha; M 1: 15 000 ar M 1: 20 000, kai plotas 20- 40 tūkst. ha; M 1: 20 000 ar M 1 : 
25 000, kai plotas didesnis kaip 40 tūkst. ha. Grafi nė dalis rengiama skaitmeninio formato 
valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje.

Tvarkymo plano pagrindiniame brėžinyje pateikiama: administracinių vienetų ribos; 
valstybinio parko, biosferos rezervato ar draustinio teritorijos ribos (esamos ir projektuo-
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jamos); gamtos ir kultūros paveldo objektai (saugomi gamtiniai kraštovaizdžio objektai ir 
nekilnojamosios kultūros vertybės), jų teritorijos ir jų buferinės apsaugos zonos.

Sprendiniais nustatomos valstybinio parko, biosferos rezervato ar draustinio 
kraštovaizdžio tvarkymo zonos, apsaugos tvarkymo ir naudojimo reglamentai, pateiki-
amos apsaugos bei tvarkymo, pažeistų gamtos kompleksų bei objektų atkūrimo priemonės, 
aplinkosaugos ir žemės bei miškų ūkio veiklos kryptys, pateikiama svarbiausių tvarkymo 
darbų programa; žemės tikslinės paskirties ir žemės naudmenų transformavimo poreiki-
ai ir keitimo apribojimai; valstybinių parkų teritorijos rekreacinio naudojimo sistema 
– nustatyto vietos rekreacinių objektų statybai, pažintinio turizmo trasų sistema, siūlomi 
rekreacinės infrastruktūros objektai ir pan.; nustatomos vietos statybų plėtrai.

Tvarkymo planų aiškinamajame rašte pateikiamas įvadas, kuriame nurodoma sau-
gomos teritorijos tikslai ir uždaviniai, projektavimo eiga. Bendrojoje dalyje pateikiama 
bendra geografi nė teritorijos apžvalga – gamtinės sąlygos, gyventojai, ūkis ir t.t., saugomų 
gamtos bei kultūros paveldo vertybių apibūdinimas ir kraštovaizdžio rekreacinio potencia-
lo analizė. Gali būti pateikiami papildomi brėžiniai: valstybinio parko, biosferos rezervato 
ar draustinio situacijos brėžinys M 1 : 1 00 000, kuriame pateikiamos saugomos teritorijos 
ribos ir jo gretimybės bei ryšiai su miestais ir gyvenvietėmis ir kt.

Tvarkymo plano procedūrų dokumentai: planavimo užduotis; planavimo sąlygos; 
sprendinių pasekmių vertinimo išvados; viešojo svarstymo ataskaita; derinimo ar pritari-
mo aktai; patikrinimo aktas.
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6.2 pav. Valstybinio Tyrulių botaninio-zoologinio draustinio Šiaulių apskrityje tvarkymo planas
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Tvarkymo planų derinimo procedūrą atlieka planavimo organizatorius arba jo 
įgaliotas asmuo. Tvarkymo planų sprendiniai turi būti suderinti su galiojančiais teritorijų 
planavimo dokumentų, įregistruotų Teritorijų planavimo registre, sprendiniais arba jiems 
turi būti pritarta raštu atitinkamų institucijų. Tvarkymo planų sprendiniai turi būti suder-
inti ir viešai apsvarstyti Teritorijų planavimo nustatyta tvarka. Tvarkymo planai privalo 
būti patikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančių institucijų. Pati-
krinimui teikiami tvarkymo planų sprendiniai ir procedūrų dokumentai. Aplinkos min-
istras tvirtina Tvarkymo plano pagrindinį brėžinį ir Tvarkymo plano rengėjo parengtus 
pagrindinius aiškinamojo rašto teiginius.

Patvirtinti Tvarkymo planai registruojami teritorijų planavimo dokumentų regis-
tre, o dokumento sprendiniai fi ksuojami teritorijų planavimo duomenų banke. Dokumen-
tai pateikiam teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkytojams registruoti ne vėliau 
kaip per 15 dienų nuo jų patvirtinimo.

6.2.3. Kultūros paveldo objektų teritorijų 
ir jų apsaugos zonų specialiųjų planų rengimas

Kultūros paveldas –kartos paveldimos, perimamos, sukurtos ir perduodamos kultūros 
vertybės, svarbios etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu. Kultūros paveldo ob-
jektai – pavieniai ar į kompleksą įeinantys objektai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros 
vertybės, t. y. žemės sklypuose, sklypų dalyse, vandens, miško plotuose ar jų dalyse esantys 
statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai , kurie turi vertingųjų savybių ir kartu su jiems priskirta 
teritorija yra atskiri daiktinės teisės objektai ar gali jais būti. Kultūros paveldo objekto teri-
torija – kultūros paveldo objekto užimamas ir jam naudoti reikalingas žemės sklypas ar ki-
tas plotas, kuriam nustatomi paveldosaugos reikalavimai. Nekilnojamasis kultūros paveldas 
pagal sandarą pavienis ar kompleksinis objektas arba vietovė. Pagal reikšmingumą jis gali 
būti archeologinis, povandeninis, mitologinis, etnokultūrinis, architektūrinis, urbanistinis, 
želdynai, inžinerinis, istorinis, memorialinis, dailės, sakralinis, kultūrinės raiškos.

 Kultūros paveldo objektų teritorijų ir jų apsaugos zonų specialusis planas (toliau 
– Planas) pagal planą tvirtinančią instituciją yra Vyriausybės įgaliotos institucijos lygmens 
teritorijų planavimo dokumentas. Planų lygmenys pagal planuojamos teritorijos dydį ir 
sprendinių konkretizavimo lygį yra šie: 1) regiono – rengiami valstybės teritorijų dalims, 
išsiskiriančioms administraciniu (apskritys) ar principiniu funkciniu bendrumu; 2) rajono 
– rengiami regionų dalims, išsiskiriančioms administraciniu (savivaldybės) ar konkrečiu 
funkciniu bendrumu; 3) vietovės – rengiami žemės sklypams ar jų grupėms.

Planas rengiamas, kai jis numatytas rengti pagal įstatymus ar kitus teisės aktus; kai ben-
drojo planavimo dokumentai nėra parengti; galiojančių bendrojo ar specialiojo planavimo 
dokumentų sprendiniai planuojamai veiklai nėra parengti arba būtina keisti ar detalizuoti 
bendrojo teritorijų planavimo dokumentų nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimo spren-
dinius; vykdant šalies, apskrities bei savivaldybės ar savivaldybės teritorijos dalies bendrąjį 
planavimą, planai integruojami į atitinkamų lygmenų bendrųjų planų sudėtį, sprendžiant 
juose šiems planams nustatytus kultūros paveldo objektų saugojimo klausimus.

Kultūros paveldo objektų apsaugos zonos – tai šių objektų ir jų teritorijoms izoliuoti 
nuo neigiamo veiklos poveikio bei šių objektų ir jų teritorijų regimajai aplinkai išsaugoti skirti 
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Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo apibrėžti plotai (buferinės zonos), kuriose 
pagal apsaugos pobūdį nustatomi fi zinės apsaugos ir (ar) regimosios apsaugos pozoniai.

Kultūros paveldo objektų teritorijų ir jų apsaugos zonų planavimo tikslas – šiuose 
teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti kultūros paveldo objektų saugojimo reika-
lavimus. Planavimo uždaviniai: 1) nustatyti kultūros paveldo objektų (nekilnojamųjų 
kultūros vertybių) teritorijas; 2) apsaugoti kultūros paveldo objektus (nekilnojamąsias 
kultūros vertybes) nuo neigiamo (fi zinio ir (ar) vizualinio poveikio bei išsaugoti jų aplinką, 
nustatant apsaugos zonas bei pozonius; 3) nustatyti kultūros paveldo objektų teritorijų sau-
gojimo režimus bei apsaugos zonų ir pozonių apsaugos bei naudojimo režimus.

Planavimo organizatorius yra Kultūros vertybių apsaugos departamentas prie Lietuvos 
Respublikos kultūros ministerijos – regiono, rajono ar vietovės lygmens Planui rengti. Pla-
navimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo plano rengėją parenka vadovaudamasis Lietu-
vos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Rengti Planus 
turi teisę: specialistai, atestuoti Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų programų, 
paveldo apsaugos technologijų darbų projektų, ardomųjų tyrimų, avarijos grėsmės pašalinimo, 
konservavimo, pritaikymo, restauravimo ir atkūrimo paveldo apsaugos technologijų darbų, 
paveldo apsaugos (specialiosios) ekspertizės specialistų atestavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos kultūros ministro įsakymu, atitinkantys Lietuvos Respublikos teritorijų planavi-
mo įstatymo nustatytą kvalifi kaciją; juridiniai asmenys, jeigu jų įstatuose numatyta teritorijų 
planavimo veikla, o specialiojo planavimo darbams vadovauja aukščiau nurodyti specialistai. 
Plano rengimas fi nansuojamas planavimo organizatoriaus lėšomis.

Planavimo procesą sudaro šie etapai: parengiamasis, Plano rengimo, sprendinių 
pasekmių vertinimo ir baigiamasis.

Parengiamojo etapo metu planavimo organizatorius kreipiasi į suinteresuotas 
institucijas dėl planavimo sąlygų parengimo ir išdavimo, kurios turi būti išduotos ne 
vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei jos nebuvo išduotos 
per nustatytą terminą ir planavimo organizatoriui nepranešta apie neišdavimo priežastis, 
planavimo organizatorius turi teisę pradėti planavimą, raštu informuojant planavimo 
sąlygas išduodančią instituciją per 5 darbo dienas nuo termino, per kurį turėjo būti 
išduotos planavimo sąlygos, pasibaigimo dienos. Planavimo sąlygas išduoda šios insti-
tucijos: 1) regiono lygmens Plano: Kultūros vertybių apsaugos departamentas; Aplinkos 
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentai; apskričių viršininkai. 2) rajono ir 
vietovės lygmens Planui: Kultūros vertybių apsaugos departamentas; Aplinkos ministeri-
jos regiono aplinkos apsaugos departamentai; savivaldybių administracijos. Planavimo 
sąlygos turi būti tiesiogiai susijusios su planavimo tikslais ir planuojamoje teritorijoje 
numatoma veikla. Nustatomi planavimo tikslai ir uždaviniai, parengiama ir patvirtinama 
planavimo darbų programa (užduotis), sudaroma planavimo darbų sutartis, prireikus at-
liekami tyrimai. Apie priimtą sprendimą dėl Plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų 
viešai paskelbiama per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

Plano rengimo etapą sudaro šios stadijos: esamos būklės analizės, koncepcijos 
rengimo, sprendinių konkretizavimo. 

 Esamos būklės analizės stadijoje surenkami duomenys apie planuojamoje teritorijo-
je esančius ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus ir jiems nustatytas 
specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, sklypų savininkus, valdytojus ir naudotojus, plan-
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uojamoje teritorijoje esančius kultūros paveldo objektus ir jų būklę, atliktus šių objektų 
tvarkymo darbus, parengtus apskaitos ir apsaugos dokumentus, atliekama planuojamos 
teritorijos patvirtintuose atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentuose esančių 
kultūros paveldo objektų saugojimą sąlygojančių sprendinių analizė.

Koncepcijos rengimo stadijoje nustatomi planuojamos teritorijos kultūros paveldo 
objektų saugojimo prioritetai ir principai, optimalūs saugojimo reikalavimai, nustatomos 
kultūros paveldo objektų teritorijos, apsaugos zonos ir pozoniai, įvertinami galimi sau-
gojimo ir naudojimo režimai, atliekamas Plano sprendinių strateginis vertinimas, jei tai 
nustatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

Sprendinių konkretizavimo stadijoje parenkami ir konkretizuojami kultūros paveldo 
saugojimo sprendiniai ir priklausomai nuo planavimo lygmens nustatomi konkretūs planu-
ojamos teritorijos kultūros paveldo objektų saugojimo reikalavimai.

Atliekamas Plano sprendinių pasekmių (galimo teigiamo ir neigiamo poveikio) ver-
tinimas pagal Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašą 
šiais aspektais: poveikis aplinkai: 1) kultūrinei ir gamtinei; 2) ekonominei; 3) socialinei.

Planą sudaro sprendiniai, planavimo procedūrų dokumentai ir jų priedai. Plano 
sprendinius, parengtus 3 egzemplioriais, sudaro: 1) aiškinamasis raštas (pateikiami esa-
mos būklės analizės rezultatai, pagrindžiami brėžiniuose pateikti sprendiniai, naudota 
Plano rengimo metodika ir kiti su rengimu susiję paaiškinimai); 2) brėžiniai, kurie suda-
romi georeferencinės duomenų bazės arba naujausių topografi nių žemėlapių pagrindu. 
Planavimo procedūrų dokumentai: 1) planavimo organizatoriaus sprendimas dėl Plano 
rengimo; 2) planavimo darbų programa (užduotis); 3) planavimo sąlygos; 4) derinimo 
ir pritarimo (išvadų) dokumentai; 5) viešo svarstymo ataskaita; 6) Valstybinės teritorijų 
planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patikrinimo aktas; 7) 
sprendinių pasekmių vertinimo ataskaita.

Baigiamasis etapas – Plano derinimas, viešas svarstymas, tikrinimas Valstybinėje 
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie aplinkos ministerijos, tvirtinimas Kultūros 
ministerijoje ir registravimas teritorijų planavimo dokumentų registre. Plano sprendinių de-
rinimo procedūrą kartu su plano rengėju atlieka planavimo organizatorius arba jo įgaliotas 
asmuo. Sprendiniai derinami su visomis planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis. 
Derinimui pateikiami Plano sprendiniai (aiškinamasis raštas ir brėžiniai), kurie turi būti 
viešai apsvarstyti. Regiono lygmens Planui taikoma konsultavimosi su suinteresuota vi-
suomene, o rajono lygmens Planui – viešo svarstymo procedūra. Viešą svarstymą orga-
nizuoja planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo kartu su Plano rengėju. Tikrinti 
teikiami Plano sprendiniai (grafi nė ir tekstinė dalys) ir procedūrų dokumentai, pasibaigus 
Teritorijų planavimo įstatyme nustatytam teritorijų planavimo dokumento apskundimo ter-
minui. Patikrinimo rezultatai įforminami patikrinimo aktu, kuris turi būti parengtas per 20 
darbo dienų nuo Plano pateikimo dienos. Nustatyta tvarka suderinto, viešai apsvarstyto ir 
patikrinto plano sprendiniai (grafi nė ir tekstinė dalys) teikiami tvirtinti kartu su Valstybinės 
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teigiama tikrinimo 
išvada. Planas tvirtinamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos sprendimu. Planas 
įsigalioja kitą dieną, kai Kultūros ministerijos sprendimas dėl Plano patvirtinimo paskel-
biamas „Valstybės žiniose“, jei pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo 
data. Patvirtintas Planas galioja neterminuotai. Ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų 
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nuo jo patvirtinimo Planas pateikiamas teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkyto-
jams registruoti. Plano sprendiniai fi ksuojami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 
duomenų banke. Fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę susipažinti su Planu teritorijų pla-
navimo dokumentų registrą tvarkančioje institucijoje ir gauti kopiją už nustatytą valstybės 
rinkliavą. Plano sprendinių įgyvendinimą kontroliuoja valstybės institucijos įstatymų ir 
kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Plano rengimo terminas negali viršyti 3 metų nuo planavimo sąlygų ir planavimo 
darbų programos išdavimo dienos. Viršijus šį terminą, turi būti peržiūrėtos, tikslinamos 
arba atnaujinamos planavimo sąlygos ir planavimo darbų programa (užduotis). 
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PRIEDAS

LIETUVOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ SISTEMOS 
SUDĖTINĖS DALYS

Saugomų
teritorijų
kategorijos

Saugomų teritorijų tipai

Konservacinės apsau-
gos prioriteto teritorijos

Rezervatai
gamtiniai

kultūriniai

Draustiniai

gamtiniai
geologiniai, geomorfologiniai, pedolog-
iniai, hidrografi niai, telmologiniai, ta-
lasologiniai, botaniniai, zoologiniai, 
botaniniai – zoologiniai, genetiniai

kultūriniai archeologiniai, istoriniai, etnokultūriniai, 
urbanistiniai/ architektūriniai

kompleksiniai kraštovaizdžio, kartografi niai

Paveldo
objektai/
paminklai

gamtos 
paveldo

geologiniai, geomorfologiniai, hidrografi niai, 
hidrogeologiniai, botaniniai, zoologiniai

kultūros 
paveldo

archeologiniai, mitologiniai/istoriniai, memo-
rialiniai, architektūriniai/inžineriniai, dailės

Ekologinės
apsaugos prioriteto
teritorijos

Ekologinės
apsaugos
zonos

• bendrosios ekologinės apsaugos (miestų ir kurortų, pajūrio ir 
laukų, požeminių vandenų (vandenviečių) paviršinio vandens 
telkinių, agrarinių takoskyrų, intensyvaus karsto apsaugos);
• buferinės apsaugos (valstybinių parkų, rezervatų 
ir draustinių, paveldo objektų apsaugos);
• fi zinės apsaugos (paveldo objektų, valstybinio geodezinio 
pagrindo punktų, elektros linijų, dujotiekių ir naftotiekių, 
ryšių linijų bei kitų infrastruktūros objektų apsaugos);
• regimosios (vizualinės) apsaugos (paveldo objektų,
astronomijos observatorijų, aerodromų bei kitų 
infrastruktūros objektų apsaugos);
• sanitarinės apsaugos (gamybinių ir komunalinių objektų, žemės 
ūkio įmonių bei kitų ūkio ir infrastruktūros objektų apsaugos);

Atkuriamosios
apsaugos prioriteto
teritorijos

Atkuriamieji 
sklypai

uogynams, grybynų, vaistažolynų, gyvūnijoj, durpynų, 
požeminio vandens, kt. atsinaujinantiems ištekliams atkurti

Genetiniai 
sklypai

sėkliniams medynams ir kt. rūšių natūraliems ge-
netiniams ištekliams išlaikyti

Kompleksinės sau-
gomos teritorijos

Valstybiniai 
parkai

nacionaliniai istoriniai nacionaliniai

regioniniai istoriniai regioniniai

Biosferos 
stebėsenos 
teritorijos

biosferos rezervatai

biosferos poligonai

Pastaba. Tamsiau pažymėtos svarbiausios saugomų teritorijų kategorijos, sudarančios ypač saugomų 
teritorijų sistemą.
Šaltinis: www.vstt.lt
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