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A priedas. Žemės sklypų skirstymas pagal teritorijų 
planavimo dokumentuose nustatytą naudojimo būdą 

A1 lentelė. Žemės sklypų skirstymas pagal teritorijų planavimo dokumentuose nustatytą 
naudojimo būdą (pagal Žemės įstatymą 2004, Žemės naudojimo būdų turinio aprašą     
2013) 
Table A1. Grouping of sites depending on their purpose specified in the spatial planning 
documents (according to the Law on Land, 2004, Description of Contents of Means of 
Land Use, 2013) 
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1. Mėgėjų sodo 
žemės sklypai 

Mėgėjų sodo teritorijos žemės sklypai, skirti mėgėjų sodininkystei, 
vieno buto gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio 
paskirties pastatais, kitos (sodų) paskirties pastatams. 

2. Sodininkų 
bendrijų bendrojo 
naudojimo žemės 
sklypai 

Žemės sklypai, skirti sodininkų bendrijoms priklausantiems 
bendrojo naudojimo statiniams ir įrenginiams statyti bei eksploatu-
oti, taip pat rekreacijai ir kitoms bendroms reikmėms. 

3. Rekreacinio 
naudojimo žemės 
sklypai 

Žemės sklypai, skirti kaimo turizmo paslaugoms teikti. 

4. Specializuotų 
sodininkystės, 
gėlininkystės, šilt-
namių, medelynų 
ir kitų speciali-
zuotų ūkių žemės 
sklypai 

Žemės sklypai, skirti specializuotiems ūkiams tam tikros rūšies au-
galininkystės ar gyvulininkystės produkcijos gamybai, kurių ne 
mažiau kaip 50 proc. visos gaminamos prekinės produkcijos sudaro 
specializacijos krypties produkcija, taip pat ūkiams, užsiimantiems 
žuvų veisimu, auginimu ir žvejyba akvakultūros tvenkiniuose. 

5. Kiti žemės ūkio 
paskirties žemės 
sklypai 

Kiti žemės sklypai, nepriskirti 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytiems 
žemės naudojimo būdams, kuriuose galima žemės ūkio veikla: 
žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir apdorojimas, ūkyje paga-
mintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimas ir šių produktų 
realizavimas, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimas ir geros agrar-
inės bei aplinkosauginės žemės būklės išlaikymas. Šiuose sklypuose 
galimi ūkininkų sodybų ir žemės ūkio veiklai ar alternatyviajai 
veiklai reikalingi statiniai.  
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6. Ekosistemų 
apsaugos miškų 
sklypai 

Telmologinių, pedologinių, botaninių, zoologinių, botaninių-zoo-
loginių, miško genetinių, kraštovaizdžio draustinių miškai, kitų 
draustinių dalyse, kuriose saugomos biologinės vertybės, esantys 
miškai, gamtos paveldo objektų, buveinių ir augalų genetinių 
išteklių plotų miškai, Baltijos jūros ir Kuršių marių pakrančių 
miškai ir priešeroziniai miškai. 

7. Rekreacinių 
miškų sklypai 

Miško parkai, miesto miškai, valstybinių parkų rekreaciniai miško 
sklypai ir kiti miškai, naudojami gyventojų poilsiui. 
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8. Apsauginių 
miškų sklypai 

Geologinių, geomorfologinių, hidrografinių, kultūrinių ir krašto-
vaizdžio draustinių, kuriuose nėra biologinių vertybių, miškai, 
valstybinių parkų apsauginių zonų miškai, valstybinių rezervatų ir 
valstybinių parkų apsaugos zonų miškai, sanitarinių apsaugos zonų 
miškai, kelių apsauginės ir estetinės reikšmės miškai, laukų 
apsauginiai miškai, miško sėkliniai medynai ir vandens telkinių 
apsaugos zonų miškai.  

9. Ūkinių miškų 
sklypai 

Kiti miškų ūkio paskirties žemės sklypai, nepriskirti 6, 7 ir 8 
punktuose nurodytiems žemės naudojimo būdams. 
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10. Ūkinei veiklai 
naudojami van-
dens telkiniai 

Vandens telkiniai, skirti laivybai, hidrotechnikos statiniams, 
verslinei žvejybai (išskyrus priskirtus akvakultūros tvenkiniams), 
vandeniui išgauti, nuotekoms išleisti ir kita. 

11. Rekreaciniai 
vandens telkiniai 

Vandens telkiniai, skirti mėgėjų žūklei, vandens sportui, poilsiui, 
turizmui. 

12. Ekosistemas 
saugantys vandens 
telkiniai 

Ekosistemas saugantys vandens telkiniai, esantys saugomose teri-
torijose, kurių funkcijos susijusios su ekosistemų apsauga. 

13. Bendrojo nau-
dojimo vandens 
telkiniai 

Kiti vandens ūkio paskirties žemės sklypai, nepriskirti 10, 11 ir 12 
punktuose nurodytiems žemės naudojimo būdams. 
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14. Gamtinių 
rezervatų žemės 
sklypai 

Žemės sklypai, skirti valstybiniams rezervatams ir rezervatinėms 
apyrubėms, valstybinių parkų ar biosferos stebėsenos (monitoringo) 
teritorijų rezervatams, gamtos paveldo objektams, kuriuose 
draudžiama ūkinė veikla. 

15. Kultūros 
paveldo objektų 
žemės sklypai 

Saugomiems kultūros paveldo objektams ar vietovėms skirti žemės 
sklypai, kuriems nustatomos šių sklypų ir kitų nekilnojamųjų daiktų 
tvarkymo ir naudojimo specialiosios sąlygos. 
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16. Vienbučių ir 
dvibučių 
gyvenamųjų pas-
tatų teritorijos 

Žemės sklypai, skirti vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties 
pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais. 

17. Daugiabučių 
gyvenamųjų pas-
tatų ir bendrabučių 
teritorijos 

Žemės sklypai, skirti trijų ir daugiau butų (daugiabučiams) gyven-
amosios paskirties pastatams ir įvairių socialinių grupių (ben-
drabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, 
vienuolynai) gyvenamiesiems pastatams su pagalbinio ūkio 
paskirties pastatais. 

  
A1 lentelės tęsinys 

Continuation of Table A1 
Pagrindinė 

tikslinė 
žemės nau-

dojimo 
paskirtis 

Žemės sklypų nau-
dojimo būdas Žemės sklypų naudojimo būdo turinys 
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A1 lentelės tęsinys 

Continuation of Table A1 
Pagrindinė 
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Žemės sklypų nau-
dojimo būdas Žemės sklypų naudojimo būdo turinys 
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18. Visuomeninės 
paskirties teritori-
jos 

Žemės sklypai, skirti valstybės ir savivaldybės institucijų, kitų iš 
valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų administra-
ciniams pastatams ir jų funkcijoms vykdyti; religinės paskirties pas-
tatams ir religinių bendruomenių ir bendrijų veiklai; socialinei infra-
struktūrai –mokslo paskirties pastatams, kultūros paskirties 
pastatams; gydymo paskirties pastatams; sporto paskirties pastatams 
ir sporto inžineriniams statiniams; specialiosios paskirties 
statiniams. 

19. Pramonės ir 
sandėliavimo ob-
jektų teritorijos 

Žemės sklypai, skirti gamybos ir pramonės įmonių, sandėlių 
statiniams, įskaitant branduolinės energetikos objektus ir statinius 
(atominė elektrinė, branduolinis reaktorius, branduolinių medžiagų 
ir radioaktyviųjų atliekų saugykla, jų perdirbimo objektas, taip pat 
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys –radioaktyviųjų atliekų 
kapinynas ir kita), atliekų naudojimo, atliekų paruošimo naudoti ar 
šalinti, atliekų surinkimo ir atliekų laikymo (naudoti skirtų atliekų 
laikymo ne ilgiau kaip 3 metus, šalinti skirtų atliekų laikymo ne il-
giau kaip 1 metus) statiniams ir (ar) įrenginiams. 

20. Komercinės 
paskirties objektų 
teritorijos 

Žemės sklypai, skirti viešbučių paskirties pastatams; administra-
cinės paskirties (išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijų, kitų iš 
valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų administra-
ciniams pastatams) pastatams; prekybos paskirties pastatams; 
paslaugų paskirties pastatams; maitinimo paskirties pastatams ir 
sporto paskirties pastatams.  

21. Susisiekimo ir 
inžinerinių komu-
nikacijų aptar-
navimo objektų 
teritorijos 

Žemės sklypai, skirti transporto paskirties pastatams ir garažų 
paskirties pastatams, elektroninių ryšių infrastruktūros (perdavimo 
bokštams, radijo ryšio statiniams, ryšio retransliatoriams ir kitiems 
inžineriniams statiniams), inžinerinių tinklų maitinimo šaltinių 
(įvairių tipų elektrinėms, katilinėms, transformatorių pastotėms, 
skirstykloms, naftos perdirbimo ir kitiems pastatams, skirtiems ener-
gijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui, išskyrus 
atominę elektrinę ir branduolinį reaktorių) statiniams ir įrenginiams. 

22. Susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų 
koridorių teritori-
jos 

Žemės sklypai, skirti susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams 
tinklams ir vandenvietėms. 

23. Rekreacinės 
teritorijos 

Žemės sklypai, skirti ilgalaikiam (stacionariam) poilsiui su poilsio 
paskirties pastatais, išskyrus kaimo turizmo pastatus, ar 
trumpalaikiam poilsiui. 

24. Bendro nau-
dojimo (miestų, 
miestelių ir kaimų 
ar savivaldybių 
bendro naudojimo) 
teritorijos 

Žemės sklypai, skirti bendram viešajam naudojimui: botanikos ir 
zoologijos sodams, kapinėms ir palaikų laikymo statiniams, urbani-
zuotų teritorijų viešosioms erdvėms.  
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A1 lentelės pabaiga 

The end of Table A1 
Pagrindinė 

tikslinė 
žemės nau-

dojimo 
paskirtis 

Žemės sklypų nau-
dojimo būdas Žemės sklypų naudojimo būdo turinys 

 25. Naudingųjų 
iškasenų teritorijos 

Žemės sklypai, skirti naudingųjų iškasenų gavybai ir kasybai atviru-
ose kasiniuose (karjeruose), požeminiuose kasiniuose (šachtose) ir 
gręžiniuose, taip pat joms sandėliuoti.  

 
26. Teritorijos 
krašto apsaugos 
tikslams 

Žemės sklypai, skirti specialiesiems krašto apsaugos tikslams. 

 

27. Atliekų 
saugojimo, 
rūšiavimo ir uti-
lizavimo 
(sąvartynai) teri-
torijos 

Žemės sklypai, skirti atliekų šalinimo veikloms: naudoti skirtoms at-
liekoms laikyti daugiau nei 3 metus, šalinti skirtoms atliekoms 
laikyti daugiau nei 1 metus, taip pat atliekų naudojimo veikloms: at-
liekų paruošimui naudoti ar šalinti, atliekoms surinkti ir laikyti (nau-
doti skirtoms atliekoms laikyti ne ilgiau kaip 3 metus, šalinti skirt-
oms atliekoms laikyti ne ilgiau kaip 1 metus). 

 
28. Teritorijos 
valstybės sienos 
apsaugos tikslams 

Žemės sklypai, skirti valstybės sienos apsaugos specialiesiems 
tikslams.  

 29. Atskirųjų 
želdynų teritorijos 

Žemės sklypai, skirti atskiriesiems rekreacinės, mokslinės, 
kultūrinės ir memorialinės bei apsauginės ir ekologinės paskirties 
želdynams įrengti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


