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LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS 

Į S A K Y M A S  
 

DĖL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO 
„ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO 

DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS VP1-4.2-VRM-04-R „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“ 
ĮGYVENDINIMO SREBĖSENOS RODIKLIŲ MATAVIMO IR SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO 

 
2008 m. gruodžio 30 d. Nr. 1V-487 

Vilnius 
 

Vadovaudamasis Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1225 „Dėl Veiksmų programų administravimo 
ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 122 punktu, 

t v i r t i n u  2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo 
priemonės VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ įgyvendinimo stebėsenos rodiklių matavimo ir 
skaičiavimo metodiką (pridedama). 

 
VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS RAIMUNDAS PALAITIS 

______________ 
 

PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 
2008 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1V-487 

 
2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO 

„ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO 
DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS VP1-4.2-VRM-04-R „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“ 

ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ MATAVIMO IR SKAIČIAVIMO METODIKA 
 

Rodikl
io 

unikal
us 

kodas 

Rodiklio 
pavadinim

as 

Rodiklio 
paaiškinimas 

Rodiklio matavimas ir skaičiavimas Atsakingas 
už 

informacijos 
pateikimą 

įgyvendinan
čiajai ir (ar) 
tarpinei, ir 

(ar) 
vadovaujan

čiajai 
institucijom

s 

Rodiklio 
matavimo ir 
skaičiavimo 

būdas 

Informacijo
s šaltinis 

Lai
kas 

Matavi
mo 

vieneta
s 

1. 
VP1-
4.2-
VRM-
04-R-
R. 
VP.01 

Rezultato 
rodiklis: 
 
Savivaldyb
ės, kurios 
turi 
parengtus 
bendruosiu
s planus (iš 
visų 
savivaldybi
ų). 

Rodiklis bus 
pasiektas, kai 
visos 
savivaldybės (100 
proc.) turės 
parengtus 
bendruosius 
planus. 
 
„Bendrojo plano“ 
sąvoka apibrėžta 
Lietuvos 
Respublikos 
teritorijų 
planavimo 
įstatyme. 

Rodiklis 
skaičiuojama
s taikant 
formulę: 
F = A/B * 
100 proc.; 
formulės 
reikšmės: 
F – 
savivaldybių, 
kurios 
parengė 
bendruosius 
planus (iš 
visų 
savivaldybių)

Pirminis 
šaltinis: 
 
Priėmimo ir 
perdavimo 
aktai 
 
Antrinis 
šaltinis: 
 
Mokėjimų 
prašymai 

Ka
sm
et 

Procent
ai 

Europos 
socialinio 
fondo 
agentūra 
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, dalis, 
procentais; 
A – 
savivaldybių, 
kurios 
parengė 
bendruosius 
planus, dalis, 
skaičius; 
B – Lietuvos 
savivaldybių 
skaičius. 

2. 
VP1-
4.2-
VRM-
04-R-
P. 
VP.01 

Produkto 
rodiklis: 
 
Parengti 
savivaldybi
ų bendrieji 
planai. 

Rodiklis bus 
pasiektas, kai 
atitinkama 
savivaldybė 
parengs bendrąjį 
planą. 
 
Atitinkamos 
savivaldybės 
bendrasis planas 
laikomas 
parengtu, kai yra 
gautas derinimo 
funkcijas 
atliekančio 
subjekto 
sprendimas derinti 
parengtą 
dokumentą. 
 

Informaciją 
pateikia 
projekto 
vykdytojas 
mokėjimo 
prašymo 
lentelėje 
„Stebėsenos 
rodikliai“, 
nurodydama
s rodiklio 
pasiekimo 
reikšmę per 
ataskaitinį 
laikotarpį. 

Pirminis 
šaltinis: 
 
Derinimo 
funkcijas 
atliekančio 
subjekto 
sprendimas  
 
Antrinis 
šaltinis: 
 
Mokėjimo 
prašymai 

Ka
s 
ket
virtį 

Skaičiu
s 

Projekto 
vykdytojas 

3. 
VP1-
4.2-
VRM-
04-R-
P. Nr. 
02 

Produkto 
rodiklis: 
 
Parengti 
apskričių ir 
savivaldybi
ų detalieji ir 
(ar) 
specialieji 
planai. 

Rodiklis bus 
pasiektas, kai 
atitinkama 
apskritis ar 
savivaldybė 
parengs detalųjį 
planą ir (ar) 
specialiojo 
teritorijų 
planavimo 
dokumentą. 
 
Atitinkamos 
apskrities ar 
savivaldybės 
detalusis planas 
laikomas 
parengtu, kai 
gautas derinimo 
funkcijas 
atliekančio 
subjekto 
sprendimas derinti 
parengtą 
dokumentą. 
 
Atitinkamos 
apskrities ar 
savivaldybės 

Informaciją 
pateikia 
projekto 
vykdytojas 
mokėjimo 
prašymo 
lentelėje 
„Stebėsenos 
rodikliai“, 
nurodydama
s rodiklio 
pasiekimo 
reikšmę per 
ataskaitinį 
laikotarpį. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pirminis 
šaltinis: 
 
Derinimo 
funkcijas 
atliekančio 
subjekto  
sprendimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ka
s 
ket
virtį 

Skaičiu
s 

Projekto 
vykdytojas 
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specialiojo 
teritorijų 
planavimo 
dokumentas 
laikomas 
parengtu, kai yra 
gautas derinimo 
funkcijas 
atliekančio 
subjekto 
sprendimas derinti 
parengtą 
dokumentą, 
išskyrus atvejus, 
nurodytus 
Nekilnojamojo 
kultūros paveldo 
apsaugos 
specialiojo 
teritorijų 
planavimo 
dokumentų 
rengimo 
taisyklėse, 
patvirtintose 
Lietuvos 
Respublikos 
kultūros ministro ir 
Lietuvos 
Respublikos 
aplinkos ministro 
2005 m. birželio 
23 d. Nr. ĮV-
261/D1-322 
įsakymu „Dėl 
Nekilnojamojo 
kultūros paveldo 
apsaugos 
specialiojo 
teritorijų 
planavimo 
dokumentų 
rengimo taisyklių 
patvirtinimo“, kai 
atitinkamus 
specialiojo 
teritorijų 
planavimo 
dokumentus 
tvirtina šiose 
taisyklėse 
nurodytos 
tvirtinimo funkcijas 
atliekančios 
institucijos.  
 
Atitinkamos 
savivaldybės 
žemės sklypų 
planai prilyginami 
detaliojo teritorijų 
planavimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvirtinimo 
funkcijas 
atliekančios 
institucijos 
sprendimas  
 
 
Atitinkamos 
savivaldybės 
administracij
os 
direktoriaus 
įsakymas dėl 
žemės 
sklypo plano 
patvirtinimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacionalinės 
žemės 
tarnybos 
vadovo ar jo 
įgalioto 
teritorinio 
padalinio 
vadovo 
sprendimas 
 
Antrinis 
šaltinis: 
 
Mokėjimo 
prašymai 
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dokumentams, kai 
yra patvirtinti 
atitinkamos 
savivaldybės 
administracijos 
direktoriaus 
įsakymu dėl 
žemės sklypo 
plano patvirtinimo 
(iki 2014 m. 
pradėtiems 
rengti teritorijų 
planavimo 
dokumentams). 
 
Atitinkamos 
savivaldybės 
žemėvaldos 
planai (projektai) 
prilyginami 
specialiojo 
teritorijų 
planavimo 
dokumentams, kai 
yra gautas 
tvirtinimo funkcijas 
atliekančio 
subjekto 
sprendimas 
tvirtinti parengtą 
dokumentą. 
(iki 2014 m. 
pradėtiems 
rengti teritorijų 
planavimo 
dokumentams). 
 
„Detaliojo plano“ ir  
„specialiojo 
teritorijų 
planavimo 
dokumentų“ 
sąvokos 
apibrėžtos 
Lietuvos 
Respublikos 
teritorijų 
planavimo 
įstatyme. 

4. 
VP1-
4.2-
VRM- 
04-R-
P. Nr. 
03 

Produkto 
rodiklis: 
 
Parengti ar 
pakeisti 
teritorijos 
administrac
inių vienetų 
ir 
gyvenamųj
ų vietovių 
teritorijų 
ribų 

„Teritorijos 
administracinių 
vienetų“ ir 
„gyvenamųjų 
vietovių“ samprata 
pateikiama 
Lietuvos 
Respublikos 
teritorijos 
administracinių 
vienetų ir jų ribų 
įstatyme. 
Administracinių 

Skaičiuojami 
parengti ar 
pakeisti 
teritorijos 
administraci
nių vienetų ir 
gyvenamųjų 
vietovių 
teritorijų ribų 
nustatymo 
planai. 
Informaciją 
pateikia 

Pirminis 
šaltinis: 
 
Planų 
rengimą 
organizuojan
čiai 
institucijai 
siunčiamo 
rašto, 
kuriuo 
teikiami 
suderinti, 

Nu
olat 
ir 
kas 
ket
virtį 
 

Skaičiu
s 

Projekto 
vykdytojas 
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nustatymo 
planai 

vienetų ir 
gyvenamųjų 
vietovių teritorijų 
ribų nustatymo ar 
keitimo planai – 
brėžinys, 
žemėlapis, 
kuriame braižoma 
informacija apie 
administracinių 
vienetų ir 
gyvenamųjų 
vietovių teritorijų 
ribų nustatymą ar 
keitimą. 
 
Teritorijos 
administracinių 
vienetų ir 
gyvenamųjų 
vietovių teritorijų 
ribų nustatymo 
planai laikomi 
parengti ar 
pakeisti, kai 
vadovaudamasis 
Administracinių 
vienetų ir 
gyvenamųjų 
vietovių teritorijų 
ribų nustatymo ar 
keitimo planų 
rengimo tvarkos 
aprašo, patvirtinto 
Lietuvos 
Respublikos 
vidaus reikalų 
ministro 2010 m. 
vasario 9 d. 
įsakymu Nr. 1V-80 
„Dėl 
Administracinių 
vienetų ir 
gyvenamųjų 
vietovių teritorijų 
ribų nustatymo ar 
keitimo planų 
rengimo tvarkos 
aprašo 
patvirtinimo“ 
(toliau – 
Administracinių 
vienetų ir 
gyvenamųjų 
vietovių teritorijų 
ribų nustatymo ar 
keitimo planų 
rengimo tvarkos 
aprašas), 12 
punktu planų 
rengėjas planų 
rengimą 

projekto 
vykdytojas 
mokėjimo 
prašymo 
lentelėje 
„Stebėsenos 
rodikliai“, 
nurodydama
s rodiklio 
pasiekimo 
reikšmę per 
ataskaitinį 
laikotarpį. 
 
 
 
 

išspausdinti 
ir 
skaitmeniniai 
(rastriniai) 
planai, kopija 
 
Antrinis 
šaltinis: 
 
Mokėjimo 
prašymai 
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organizuojančiai 
institucijai 
(savivaldybės 
administracijos 
direktoriui arba 
Lietuvos 
Respublikos 
vidaus reikalų 
ministerijai) 
pateikia du 
išspausdintų ir 
skaitmeninių 
(rastrinių) planų 
egzempliorius. 
Planai turi būti 
suderinti su 
Administracinių 
vienetų ir 
gyvenamųjų 
vietovių teritorijų 
ribų nustatymo ar 
keitimo planų 
rengimo tvarkos 
aprašo 9 punkte 
nurodytomis 
institucijomis. 

______________ 
 


