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B priedas. Teritorijos naudojimo tipų turinys 

B1 lentelė. Teritorijos naudojimo tipų turinys (Teritorijų planavimo normos 2014) 
Table B1. Contents of types of territory use (Spatial Planning Standards, 2014) 

Pagrindinės 
plėtros kryp-

tys 

Pagrindinė 
žemės nau-

dojimo 
paskirtis 

Teritorijos nau-
dojimo tipas 

Galimi žemės naudojimo 
būdai 

Galimos vyraujančios 
statinių ar jų grupių paskir-

tys 

Urbanizuo-
tos ir urbani-
zuojamos 
teritorijos 
(užstatoma) 

Žemės ūkio 
Sodininkų 
bendrijų teri-
torija 

Mėgėjų sodo žemės 
sklypai; 
Sodininkų bendrijų 
bendrojo naudojimo 
žemės sklypai 

Negyvenamieji kitos 
(sodų) paskirties pastatai; 
sodininkų bendrijoms pri-
klausantys bendrojo nau-
dojimo statiniai;  
vieno buto gyvenamosios 
paskirties pastatai su pagal-
binio ūkio paskirties pasta-
tais, jei žemės sklypas 
didesnis kaip 0,04 ha. 

Neurbani-
zuojamos 
teritorijos 

Žemės ūkio 

Rekreacinio 
naudojimo 
žemės ūkio teri-
torija 

Rekreacinio naudojimo 
žemės sklypai 

Negyvenamieji poilsio 
paskirties pastatai, skirti 
kaimo turizmo paslaugoms 
teikti. 

Neurbani-
zuojamos 
teritorijos 

Žemės ūkio 
Specializuotų 
ūkių ir žemės 
ūkio teritorija 

Specializuotų sodin-
inkystės, gėlininkystės, 
šiltnamių, medelynų ir 
kitų specializuotų ūkių 
žemės sklypai; 
Kiti žemės ūkio paskirties 
žemės sklypai 

Negyvenamieji žemės ūkio 
veiklai reikalingi ir žemės 
ūkio produkcijos 
sandėliavimui, gamybai, 
apdorojimui, perdirbimui 
skirti ūkiniai statiniai; 
alternatyviajai veiklai 
reikalingi statiniai; 
ūkininkų sodybos (sklypo 
dydis – ne mažesnis kaip 
0,5 ha). 

Neurbani-
zuojamos 
teritorijos 

Miškų ūkio 
Miškai ir 
miškinga teri-
torija 

Ekosistemų apsaugos 
miškų sklypai; 
Rekreacinių miškų 
sklypai; 
Apsauginių miškų 
sklypai; 
Ūkinių miškų sklypai 

Medienos sandėliai ir kiti 
miško eksploatavimui 
reikalingi įrenginiai. 

Neurbani-
zuojamos 
teritorijos 

Vandens 
ūkio Vandenys 

Ūkinei veiklai naudojami 
vandens telkiniai; 
Rekreaciniai vandens tel-
kiniai; 
Ekosistemas saugantys 
vandens telkiniai; 
Bendrojo naudojimo van-
dens telkiniai 

Vandens kelių ir vandens 
telkinių eksploatavimui 
reikalingi statiniai 
(įrenginiai). 
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   B1 lentelės tęsinys 
Continuation of Table B1 

Pagrindinės 
plėtros kryp-

tys 

Pagrindinė 
žemės nau-

dojimo 
paskirtis 

Teritorijos nau-
dojimo tipas 

Galimi žemės naudojimo 
būdai 

Galimos vyraujančios 
statinių ar jų grupių paskir-

tys 

Neurbani-
zuojamos 
teritorijos 

Vandens 
ūkio Vandenys 

Ūkinei veiklai naudojami 
vandens telkiniai; 
Rekreaciniai vandens tel-
kiniai; 
Ekosistemas saugantys 
vandens telkiniai; 
Bendrojo naudojimo van-
dens telkiniai 

Vandens kelių ir vandens 
telkinių eksploatavimui 
reikalingi statiniai 
(įrenginiai). 

Urbanizuo-
tos ir urbani-
zuojamos 
teritorijos 
(užstatoma) 

Kita 

Vienbučių ir 
dvibučių 
gyvenamųjų 
pastatų teri-
torija 

Vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų teri-
torijos; 
Visuomeninės paskirties 
teritorijos; 
Komercinės paskirties 
objektų teritorijos; 
Rekreacinės teritorijos; 
Bendro naudojimo teri-
torijos; 
Susisiekimo ir inžinerinių 
tinklų koridorių teritori-
jos; 
Atskirųjų želdynų teri-
torijos 

Vieno ir dviejų butų 
gyvenamosios paskirties 
pastatai su pagalbinio ūkio 
paskirties pastatais; 
gyventojų kasdieninių 
poreikių aptarnavimui 
skirti prekybos, paslaugų 
(išskyrus autoservisus, 
plovyklas, laidojimo na-
mus, krematoriumus), 
maitinimo, kultūros, mok-
slo, gydymo, sporto 
paskirties pastatai, ku-
riuose vykdoma veikla 
nesukelia neigiamo povei-
kio gyvenamajai aplinkai. 

Urbanizuo-
tos ir urbani-
zuojamos 
teritorijos 
(užstatoma) 

Kita Gyvenamoji 
teritorija 

Vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų teri-
torijos; 
Daugiabučių gyvenamųjų 
pastatų ir bendrabučių 
teritorijos; 
Visuomeninės paskirties 
teritorijos; 
Komercinės paskirties 
objektų teritorijos; 
Rekreacinės teritorijos; 
Bendro naudojimo teri-
torijos; 
Susisiekimo ir inžinerinių 
tinklų koridorių teritori-
jos; 
Atskirųjų želdynų teri-
torijos 

Visų tipų gyvenamosios 
paskirties pastatai;  
gyventojų kasdieninių 
poreikių aptarnavimui 
skirti prekybos, paslaugų 
(išskyrus autoservisus, 
plovyklas, laidojimo na-
mus, krematoriumus), 
maitinimo, kultūros, mok-
slo, gydymo, sporto 
paskirties pastatai, ku-
riuose vykdoma veikla 
nesukelia neigiamo povei-
kio gyvenamajai aplinkai; 
gali būti negyvenamieji ad-
ministracinės ,viešbučių, 
poilsio paskirties pastatai. 
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B1 lentelės tęsinys 

Continuation of Table B1 

Pagrindinės 
plėtros kryp-

tys 

Pagrindinė 
žemės nau-

dojimo 
paskirtis 

Teritorijos nau-
dojimo tipas 

Galimi žemės naudojimo 
būdai 

Galimos vyraujančios 
statinių ar jų grupių paskir-

tys 

Urbanizuo-
tos ir urbani-
zuojamos 
teritorijos 
(užstatoma) 

Kita Mišri gyven-
amoji teritorija 

 
 
 
Vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų teri-
torijos; 
Daugiabučių gyvenamųjų 
pastatų ir bendrabučių 
teritorijos; 
Visuomeninės paskirties 
teritorijos; 
Komercinės paskirties 
objektų teritorijos; 
Rekreacinės teritorijos; 
Bendro naudojimo teri-
torijos; 
Susisiekimo ir inžinerinių 
tinklų koridorių teritori-
jos; 
Atskirųjų želdynų teri-
torijos 
 
 

Visų tipų gyvenamosios 
paskirties pastatai ir ne-
gyvenamieji  
administracinės, viešbučių, 
poilsio paskirties pastatai; 
gyventojų kasdieninių ir 
periodinių poreikių aptar-
navimui skirti prekybos, 
paslaugų, maitinimo, 
kultūros, mokslo, gydymo, 
sporto paskirties pastatai, 
kuriuose vykdoma veikla 
nesukelia neigiamo povei-
kio gyvenamajai aplinkai. 

Urbanizuo-
tos ir urbani-
zuojamos 
teritorijos 
(užstatoma) 

Kita Mišri centro 
teritorija 

 
Vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų teri-
torijos; 
Daugiabučių gyvenamųjų 
pastatų ir bendrabučių 
teritorijos; 
Visuomeninės paskirties 
teritorijos; 
Komercinės paskirties 
objektų teritorijos; 
Rekreacinės teritorijos; 
Bendro naudojimo teri-
torijos; 
Susisiekimo ir inžinerinių 
tinklų koridorių teritori-
jos; 
Atskirųjų želdynų teri-
torijos 
 

Visų tipų gyvenamosios 
paskirties pastatai ir ne-
gyvenamieji administra-
cinės, viešbučių, prekybos, 
paslaugų, maitinimo, 
kultūros, mokslo, gydymo, 
sporto, poilsio, religinės 
paskirties pastatai; 
gali būti transporto, garažų 
ir kiti negyvenamosios 
paskirties pastatai, ku-
riuose vykdoma veikla 
nesukelia neigiamo povei-
kio esamai ar planuojamai 
aplinkai. 
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B1 lentelės tęsinys 

Continuation of Table B1 

Pagrindinės 
plėtros kryp-

tys 

Pagrindinė 
žemės nau-

dojimo 
paskirtis 

Teritorijos nau-
dojimo tipas 

Galimi žemės naudojimo 
būdai 

Galimos vyraujančios 
statinių ar jų grupių paskir-

tys 

Urbanizuo-
tos ir urbani-
zuojamos 
teritorijos 
(užstatoma) 

Kita Paslaugų teri-
torija 

 
 
Visuomeninės paskirties 
teritorijos; 
Komercinės paskirties 
objektų teritorijos; 
Rekreacinės teritorijos; 
Bendro naudojimo teri-
torijos; 
Susisiekimo ir inžinerinių 
tinklų koridorių teritori-
jos; 
Atskirųjų želdynų teri-
torijos 
 
 

Negyvenamieji viešbučių, 
administracinės, prekybos, 
paslaugų, maitinimo, 
kultūros, mokslo, gydymo, 
sporto, religinės, poilsio 
paskirties pastatai; 
gali būti negyvenamieji 
transporto, garažų 
paskirties pastatai, ku-
riuose vykdoma veikla 
nesukelia neigiamo povei-
kio esamai ar planuojamai 
aplinkai. 

Urbanizuo-
tos ir urbani-
zuojamos 
teritorijos 
(užstatoma) 

Kita 
Socialinės in-
frastruktūros 
teritorija 

Visuomeninės paskirties 
teritorijos; 
Bendro naudojimo teri-
torijos; 
Susisiekimo ir inžinerinių 
tinklų koridorių teritori-
jos; 
Atskirųjų želdynų teri-
torijos 

Negyvenamieji kultūros, 
mokslo, gydymo, sporto, 
religinės paskirties pasta-
tai. 

Urbanizuo-
tos ir urbani-
zuojamos 
teritorijos 
(užstatoma) 

Kita 
Specializuotų 
kompleksų teri-
torija 

Visuomeninės paskirties 
teritorijos; 
Komercinės paskirties 
objektų teritorijos; 
Rekreacinės teritorijos; 
Teritorijos krašto apsau-
gos tikslams; 
Teritorijos valstybės 
sienos apsaugos tikslams; 
Bendro naudojimo teri-
torijos; 
Susisiekimo ir inžinerinių 
tinklų koridorių teritori-
jos; 
Atskirųjų želdynų teri-
torijos 

Negyvenamieji mokslo, 
gydymo, sporto, religinės, 
kultūros, poilsio, speciali-
osios paskirties pastatai. 
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B1 lentelės tęsinys 

Continuation of Table B1 

Pagrindinės 
plėtros kryp-

tys 

Pagrindinė 
žemės nau-

dojimo 
paskirtis 

Teritorijos nau-
dojimo tipas 

Galimi žemės naudojimo 
būdai 

Galimos vyraujančios 
statinių ar jų grupių paskir-

tys 

Urbanizuo-
tos ir urbani-
zuojamos 
teritorijos 
(užstatoma) 

Kita 
Pramonės ir 
sandėliavimo 
teritorija 

Pramonės ir sandėliavimo 
objektų teritorijos; 
Susisiekimo ir inžinerinių 
komunikacijų aptar-
navimo objektų teritori-
jos; 
Atliekų saugojimo, 
rūšiavimo ir utilizavimo 
(sąvartynai) teritorijos 
Susisiekimo ir inžinerinių 
tinklų koridorių teritori-
jos; 
Komercinės paskirties 
objektų teritorijos; 
Bendro naudojimo teri-
torijos; 
Atskirųjų želdynų teri-
torijos 

Negyvenamieji transporto, 
garažų, gamybos ir 
pramonės, sandėliavimo, 
specialiosios paskirties 
pastatai; 
Pagrindinės ūkinės veiklos 
aptarnavimui skirti ne-
gyvenamieji prekybos, 
paslaugų, maitinimo 
paskirties pastatai. 

Urbanizuo-
tos ir urbani-
zuojamos 
teritorijos 
(užstatoma) 

Kita 
Inžinerinės in-
frastruktūros 
teritorija 

Susisiekimo ir inžinerinių 
komunikacijų aptar-
navimo objektų teritori-
jos; 
Pramonės ir sandėliavimo 
objektų teritorijos; 
Susisiekimo ir inžinerinių 
tinklų koridorių teritori-
jos; 
Bendro naudojimo teri-
torijos; 
Atskirųjų želdynų teri-
torijos 

Negyvenamieji transporto, 
garažų, gamybos ir 
pramonės, sandėliavimo 
paskirties pastatai, elektro-
ninių ryšių infrastruktūros 
ir inžinerinių tinklų maitin-
imo šaltinių statiniai; 
pagrindinės ūkinės veiklos 
aptarnavimui skirti ne-
gyvenamieji prekybos, 
paslaugų, maitinimo 
paskirties pastatai. 

Urbanizuo-
tos ir urbani-
zuojamos 
teritorijos 
(neužsta-
toma) 

Kita 
Inžinerinės in-
frastruktūros 
koridorius 

Susisiekimo ir inžinerinių 
tinklų koridorių teritorijos - 
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B1 lentelės pabaiga 

The end of Table B1 

Pagrindinės 
plėtros kryp-

tys 

Pagrindinė 
žemės nau-

dojimo 
paskirtis 

Teritorijos nau-
dojimo tipas 

Galimi žemės naudojimo 
būdai 

Galimos vyraujančios 
statinių ar jų grupių paskir-

tys 

Urbanizuo-
tos ir urbani-
zuojamos 
teritorijos 
(neužsta-
toma) 

Kita 

Bendro nau-
dojimo erdvių, 
želdynų teri-
torija 

Bendro naudojimo teri-
torijos; 
Atskirųjų želdynų teri-
torijos; 
Visuomeninės paskirties 
teritorijos; 
Rekreacinės teritorijos; 
Susisiekimo ir inžinerinių 
tinklų koridorių teritorijos 

- 

Urbanizuo-
tos ir urbani-
zuojamos 
teritorijos 
(neužsta-
toma) 

Kita Aikštė 

Bendro naudojimo teri-
torijos; 
Susisiekimo ir inžinerinių 
tinklų koridorių teritorijos 

- 

Urbanizuo-
tos ir urbani-
zuojamos 
teritorijos 
(neužsta-
toma) 

Kita Vandenvietė Susisiekimo ir inžinerinių 
tinklų koridorių teritorijos - 

Urbanizuo-
tos ir urbani-
zuojamos 
teritorijos 
(neužsta-
toma) 

Kita 
Naudingųjų 
iškasenų teri-
torija 

Naudingųjų iškasenų teri-
torijos - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


