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INTEGRUOTO PLANAVIMO PROBLEMATIKA
LIETUVOS PLANAVIMO SISTEMOJE
Jonas JAKAITIS
Aplinkos ministerijos Teritorijǐ planavimo, urbanistikos ir architektǌros departamentas,
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Miestǐ statybos katedra
El. paštas j.jakaitis@am.lt
Anotacija. Integruotos šalies urbanistinơs politikos valdymo sistemos kǌrimo, inovacijǐ diegimo urbanistinơs modernizacijos, renovuojant pastatus, kontekste problemǐ ištyrimas yra svarbus siekiant gamtinơs, urbanistinơs, ekonominơssocialinơs aplinkos, miesto urbanistiniǐ struktǌrǐ darnos. Realizuojant šalies miestǐ architektǌros politikos strateginio
lygmens uždavinius bǌtina tobulinti valdymą integruojant žemesnio lygmens teritorijǐ planavimo procesus. Labai svarbu
užtikrinti gerą veiksmǐ bei darbǐ koordinaciją racionaliai paskirstant pareigas tarp institucijǐ. Šioje situacijoje vienas iš
pagrindiniǐ valdžios uždaviniǐ yra rasti bǌdus, kaip Ƴgyvendinant miestǐ plơtros politiką valdyti šiuos procesus, kaip
formuoti racionalią ir skaidrią sprendimǐ paruošimo, priơmimo, finansavimo ir vykdymo kontrolơs sistemą. Lyginant kitǐ šaliǐ planavimo patirtƳ, bǌtina Ƴvertinti teisơs aktais apibrơžtǐ procedǌrǐ efektyvumą siǌlomǐ EK direktyviniǐ dokumentǐ bei rekomendacijǐ kontekste, siǌlant kompleksinio planavimo modelio taikymo galimybĊ.
Reikšminiai žodžiai: miestǐ architektǌros integruoto formavimo valdymas, demokratiniai planavimo principai, urbanistiniǐ struktǌrǐ modernizavimas.

pos Sąjungos (ES) politikos programavimą, gyvenimo
ES kokybĊ, subalansuotas policentrines miestǐ sistemas,
miesto ir kaimo sanglaudos perspektyvą, energetikos
politiką visuotinio atšilimo kontekste. Taip pat diskutuota valdžios verslo ir visuomenơs partnerystơs klausimais. Aptarti investiciniǐ projektǐ finansavimo
mechanizmai. Konstatuota, kad Europos Komisijos
(EK) vaidmuo koordinuojant urbanizacijos procesus
Ƴvairiǐ politikǐ kontekste, taip pat ir urbanistinơs, išlieka
visǐ svarbiausias.
Remiantis ministrǐ, atsakingǐ už erdvinƳ planavimą ir regioninĊ plơtrą, neformalaus susitikimo, vykusio
2007 m. gegužơs 24–25 d. Leipcige, išvadomis, kvieþianþiomis EK „2008 m. pateikti pranešimą dơl teritorinơs sanglaudos“, Marselyje buvo pristatyta „Žalioji
knyga“ (European ... 2008). Pristatant „Žaliąją knygą“
inicijuoti debatai dơl teritorinơs sanglaudos, teritorinơs
darbotvarkơs siekiant išgryninti jos suvokimą ir reikšmĊ
regioninei, urbanistinei politikai, orientuotai Ƴ policentrinĊ teritorinĊ plơtrą. Išryškinti svarbǌs gyvenamǐjǐ
teritorijǐ integracijos, kompleksiškumo aspektai. Šiame
kontekste, Lietuvai remiant veiksmus ES lygmeniu dơl
Bristolio susitarimo tvariǐ bendruomeniǐ klausimu
(2005 m.), dơl Leipcigo chartijos darniǐ Europos miestǐ
vystymo (2007 m.), dơl ES Teritorinơs darbotvarkơs
siekiant konkurencingesnơs ir tvaresnơs Europos skirtinguose regionuose (2007 m.), dơl EK padaryto prane-

Ʋvadas
Šio straipsnio tema siejama su Lietuvoje organizuotuose
Urbanistiniuose forumuose 2007 ir 2008 m. išsakytomis
mintimis apie teritorijǐ bei miestǐ planavimo šiandienos
tendencijas bei šiose srityse egzistuojanþias spragas ir
analizuojama, kaip tai siejasi su Vakarǐ Europos demokratiniu principu grƳstu miestǐ formavimo integruotu
valdymu. Pasaulio patirties Lietuvoje taikymas iš esmơs
lemia ekonominiǐ, teisiniǐ, socialiniǐ miestǐ plơtros
bǌdǐ dơsningą kaitą. Vis daugiau dơmesio skiriama
darniai teritorijǐ plơtrai, gyvenimo kokybei gerinti formuojant kompaktiškas, policentrines urbanistines struktǌras.
Teisinis problemos kontekstas
Globalizuotos pasaulio ekonomikos augimas vis labiau
priklauso nuo sudơtiniǐ bendradarbiavimo struktǌrǐ,
kuriose dalyvauja skirtingǐ tipǐ viešieji ir privatieji
subjektai. Europos teritorijǐ urbanizacijos raidos kontekste 2008 m. lapkriþio 24–26 dienomis neformaliame
ministrǐ, atsakingǐ už teritorijǐ planavimą ir sanglaudos
1
politiką, susitikime Marselyje (Prancǌzija) buvo diskutuota apie socialinƳ bǌstą, teritorinĊ sanglaudą ir Euro1
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bas rekomenduodama parengti teritorijǐ išvystymo galimybiǐ studijas-koncepcijas, numatanþias siekti
planuojamǐ renovuoti kvartalǐ urbanistinio vientisumo,
optimizuoti konkreþiǐ gyvenamǐjǐ kvartalǐ užstatymą
integralumo bei kompaktiškumo požiǌriu.
Savivaldybơms pasirenkant teritorijǐ užstatymo
optimizavimo priemones, Aplinkos ministerija rekomendavo
užstatymo
optimizavimo
studijosekoncepcijose apibrơžti teritorijǐ vystymo prioritetinius
tikslus, numatyti (priklausomai nuo vietos sąlygǐ) esamǐ urbanizuotǐ teritorijǐ saugojimą, modernizavimą
(vidinĊ plơtrą), konversiją ar naują plơtrą neužstatytose
teritorijose. Studijos nơra teritorijǐ planavimo dokumentai, taþiau jas reikơtǐ vertinti kaip teritorijǐ bendrǐjǐ
planǐ (BP) Ƴgyvendinimo ƳrankƳ (daugumai savivaldybiǐ
bendrieji planai jau parengti (žr. lentelĊ ir pav.)), kaip
priemonĊ, padedanþią politikams padaryti sprendimus
apsisprendžiant dơl BP Ƴgyvendinimo prioritetǐ.

šimo teritorinơs sanglaudos klausimais (2008 m.), bǌtina
aktyvi visǐ lygmenǐ valdžios ir visuomenơs bendradarbiavimo pozicija, kad kompleksinơ miestǐ vystymo
politika taptǐ Europos masto uždaviniu.
Praktiniai sprendimo bǌdai
Nustatyta, kad ypaþ per pastaruosius 20–30 m. visame
pasaulyje daugybơs savivaldybiǐ vadovybơs skatino
visuomenĊ Ƴsitraukti Ƴ viešosios politikos vystymo procesą. Vakarǐ šalyse daug dơmesio skiriama ilgalaikei
planavimo sistemai tobulinti. Savivaldybơs Šiaurơs
Amerikoje ir Europoje aktyviai kǌrơ mechanizmus,
kurie palengvintǐ ir skatintǐ bendruomeniǐ domơjimąsi
dơl viešǐjǐ fondǐ panaudojimo per biudžetines, miestǐ
architektǌros formavimo bei teritorijǐ planavimo procedǌras. Miestǐ struktǌrose bendro naudojimo objektai
yra svarbǌs tvariǐ bendruomeniǐ komponentai. Pasak
Jungtinơs Karalystơs (JK) Bendruomeniǐ ir savivaldybiǐ
departamento migracijos direktoriaus Mark Kleinman
(2008 m.), tyrimais nustatyta, kad JK iki 80 % gyventojǐ laiko savo bendruomenes tvariomis (o Lietuvoje panašaus pobǌdžio apklausǐ nơra vykdoma, taþiau
autorius tyrimais (Jakaitis 2008) nustatơ, kad strateginio
lygmens Lietuvos didmiesþiǐ gyventojǐ dalyvavimas
teritorijǐ planavimo procese tesiekia vos apie 0,16 %).
Taigi, jei bendradarbiavimo nơra, architektai, vykdydami savo profesinơs veiklos misiją – kurti savitą lokaliǐ
teritoriniǐ bendruomeniǐ aplinką – turi „padơti“ tokiu
projektavimu, kuris didintǐ konkurencingumą ir bendruomeniǐ tvarumą, skatintǐ kompleksinĊ miesto kvartalǐ vystimosi politiką, kuri padơtǐ Ƴgyvendinti darnaus
vystimosi tikslus.
Ʋvertinusi Leipcigo chartijos nuostatas miestǐ užstatytǐ teritorijǐ modernizacijos kontekste LR aplinkos
ministerija kreipơsi Ƴ savivaldybiǐ architektǌros tarny-

Teritorijǐ planavimo dokumentuose Ƴvertinus prioritetinius planavimo tikslus, planuojamo objekto apimtƳ
bei reikšmĊ, jo urbanistiniǐ, gamtiniǐ, kultǌriniǐ savybiǐ vertĊ, esamos urbanistinơs struktǌros vientisumą,
socialinơs, susisiekimo ir inžinerinơs infrastruktǌros
išvystymo lygƳ ir kt. naujai suformuoti rodikliai taptǐ
privalomaisiais teritorijǐ modernizavimo reglamentais.
Nuo jǐ priklausytǐ ne tik papildomo užstatymo (tankinimo), viešǐjǐ erdviǐ, infrastruktǌros objektǐ, sklypǐ
prie daugiabuþiǐ formavimo galimybơs, bet jie taip pat
turơtǐ padơti siekti tvaraus ekonominio augimo, darbo
vietǐ kǌrimo ir socialinio bei ekologinio vystimosi užtikrinant geresnes gyvenimo sąlygas ir gyvenimo kokybơs pagerơjimo, suteikiant žmonơms, kad ir kur jie
gyventǐ, vienodas dalyvavimo, kuriant savitą, savą aplinką, galimybes.

Lentelơ. Duomenys apie savivaldybiǐ bendruosius planus 2008 m.
Table. Date on Lithuanian municipal plan of 2008
Teritorijǐ planavimo
dokumentai (TPD)

Bendrǐjǐ planǐ ir (ar) jǐ korektǌrǐ rengimo etapas (po 2004-05-01)

TPD
skaiþius

Patvirtinti

Parengti (atliekamos derinimo,
tvirtinimo procedǌros)

Rengiami galiojanþiǐ
planǐ pakeitimai

Nepradơti
rengti

Savivaldybiǐ teritorijǐ
bendrieji planai

53

30

22

1

1

Miestǐ savivaldybiǐ
bendrieji planai

7

6

1

1

–

Iš viso:

60

36

23

Lina

9

1

apibrơžti – J. J.), tvari plơtra tampa urbanistinơs politikos
formavimo centru.
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Kompleksinio gyvenamǐjǐ kvartalǐ renovavimo atve2
jais, vadovaujantis studijomis , teritorijǐ planavimo dokumentuose gali bǌti apibrơžti ribiniai (maksimalǌs) teritorijǐ
užstatymo rodikliai. Parengtos priemonơs leistǐ optimizuoti
esamo užstatymo poreikius ir galimybes. Pvz., baigiant formuoti pažeistas užstatymo struktǌras centro teritorijose,
sklypǐ užstatymo tankƳ galima bǌtǐ numatyti iki 100 %,
užstatymo intensyvumą iki istoriškai susiformavusio lygio
(Pakalnis et al 2003). Viršijus užstatymo rodikliǐ reikšmes
bet kuriuo atveju reikơtǐ tokio viršijimo pagrindimo ir pasekmiǐ Ƴvertinimo. Turơtǐ bǌti diskutuotinas kompensaciniǐ
priemoniǐ gyventojams klausimas, jeigu tai turơtǐ neigiamos
Ƴtakos gyvenimo kokybei.

ASPECTS OF INTEGRATED PLANNING IN THE
PLANNING SYSTEM OF LITHUANIA
Jonas JAKAITIS
Summary
The article reveals subjects of foster systems of management
and implementation of integrated planning in Lithuania that are
widely discussed in the world. Coherence of planning is the
basis for sustainable territorial development. The aspect of
quality of life, vitality and sustain-ability of local communities
is equally important for Lithuania as well as all European
Community, thus empowering citizens to equally use the benefits of their land of residence.

Išvados
Konkurencingumas ir gerovơ priklauso nuo konkreþios vietovơs žmoniǐ ir verslo gebơjimo kuo geriau išnaudoti teritorijos turtus. Bendradarbiavimas bei idơjǐ plơtra, taip pat kaip
ir prekiǐ, paslaugǐ ir kapitalo judơjimas, tampa vis svarbesniu integruotos teritorinơs plơtros aspektu ir svarbiausiu
veiksniu, grindžianþiu visos ES ilgalaikĊ tvarią plơtrą.
Rinkos sąlygomis Lietuvoje svarbi tampa optimizuota
planǐ sistema, kurioje ypatingą vietą užima bendrieji bei kiti
žemesnio lygmens planavimo ir analitiniai dokumentai,
teritorijǐ planavimo normavimo sistema. Svarbus tampa ne
tik planavimo procesas, bet ir veiksminga jo Ƴgyvendinimo
bei kontrolơs sistema.
Apimdama ekonominƳ efektyvumą, socialinĊ sanglaudą ir ekologinĊ pusiausvyrą (bendrinơ sąvoka darniai plơtrai
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Šiuo aspektu, pvz., Vilniaus m. savivaldybơje panašaus pobǌdžio
darbai vykdomi jau nuo 2000 m.
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