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C priedas. Teritorijų planavimą, žemės tvarkymą 
(sklypo formavimą) ir statinių projektavimą bei 
statybą reglamentuojantys poįstatyminiai (įstatymų 
įgyvendinamieji) teisės aktai 

Teritorijų planavimą, žemės tvarkymą (sklypo formavimą) ir statinių pro-
jektavimą bei statybą reglamentuojantys poįstatyminiai (įstatymų įgyvendina-
mieji) teisės aktai parodyti C1, C2 pav. 

1) Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, 
atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo 
panaikinimo, teisės pripažinimo ir tai įrodančių 
dokumentų išdavimo tvarkos aprašas

2) Atskirųjų  rekreacinės  paskirties  želdynų  plotų  normos
3) Aukštyb inių pastatų išdėstymo specialiųjų planų 

rengimo taisyklės
4) Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiųjų planų 

rengimo taisyklės
5) Gaisrinės saugos normos teritorijų planavimo 

dokumentams rengti 
6) Gamtinio karkaso nuostatos
7) Geriamojo vandens tiek imo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklės
8) Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos 

tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklės
9) Inžinerinės infrastruktūros (elektros, dujų ir naftos 

tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo taisyklės
10) Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklės
11) Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo 

taisyklės
12) Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų 

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir 
stebėsenos atlikimo tvarkos aprašas

13) Kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimo 
taisyklės

14) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų 
registro nuostatai

15) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 
įgyvendinimo“

16) Miškų tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos 
projektų rengimo taisyklės

17) Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės

18) Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo 
nustatymo ir keitimo tvarkos bei  sąlygų aprašas 

19) Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso 
inicijavimo tvarkos aprašas

20) Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai 
vertinimo tvarkos aprašas

21)  Priklausomųjų želdynų  normų  (plotų)  nustatymo  
tvarkos  aprašas

22) Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklės 
23) Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų 

saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų 
turinio ir išdavimo tvarkos aprašas

24) Susis iekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros 
vystymo planų rengimo taisyklės 

25) Susis iekimo komunikacijų specialiųjų planų rengimo 
taisyklės

26) Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklės
27) Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos 

aprašas
28) Teritorijų planavimo dokumentų, registruojamų 

Teritorijų planavimo dokumentų registre, klasifikatorius
29) Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaci ja 
30) Teritorijų planavimo normos 
31) Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų 

derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir 
reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašas

32) Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašas
33) Teritorijų planavimo vadovų atestavimo, atestatų 

išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo 
panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir atestavimo 
komisijos sudarymo tvarkos aprašas

34) Turizmo ir rekreacijos schemų ir planų (projektų) 
rengimo taisyklės

35) Urbanizuotų teritorijų susisiekimo sistemų planavimo 
normos

36) Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo 
priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai

37) Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklės
38) Žemės naudojimo būdų ir žemės naudojimo pobūdžių, 

įrašytų nekilnojamojo turto kadastre, keitimo aprašas 
39) Žemės naudojimo būdų turinio aprašas
40) Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų 

rengimo ir įgyvendinimo taisyklės
41) Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklės
42)  Kiti

 
C1 pav. Statybos teisinė aplinka (poįstatyminiai (įstatymų įgyvendinamieji) teisės aktai, 

reglamentuojantys teritorijų planavimą) 
Fig. C1. Legal environment of construction (secondary (executive) legislation 

regulating spatial planning) 



PRIEDAI 173 

 

1) Statybos techniniai reglamentai (STR)
2) Kelių techniniai reglamentai (KTR)
3) Melioracijos techniniai reglamentai (MTR)
4) Paveldo tvarkybos reglamentai (PTR)
5) Geodezijos i r kartografijos techniniai reglamentai (GKTR)
6) Higienos normos (HN)
7) Technologinio projektavimo taisyklės (ŽŪ TPT)
8) Branduolinės saugos reikalavimai (BSR)
9) Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės
10) Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės
11) Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo 

taisyklės
12) Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros 

įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas
13) Energetikos objektus, įrenginius statančių ir 

eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas
14) Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
15) Gamybo s, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės 

saugos taisyklės
16) Garo ir vandens šildymo kati lų įregimo ir saugaus 

eksploatavimo taisyklės
17) Geležinkelio statinių techninės priežiūros taisyklės
18) Geležinkelio stočių projektavimo taisyklės
19) Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės
20) Kėlimo kranų naudojimo taisyklės
21) Konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis dangomis, 

atsparumo ugniai nustatymo tvarkos aprašas
22) Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, 

statybos ir naudojimo specialieji reikalavimai
23) Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos darbo 

inspektorių dalyvavimo statybos užbaigimo procedūroje 
tvarkos aprašas

24) Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės
25) Muitinės postų steigimo, pertvarkymo, veiklos laikino 

sustabdymo ir likvidavimo taisyklės
26) Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir 

kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės
27) Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 

tvarkos aprašas
28) Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklės
29) Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 

rekomendacijos
30) Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo 

taisyklės
31) Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas 

techninis reglamentas „Liftai“
32) Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinųjų 

apsaugos reglamentų) turinio ir išdavimo tvarkos 
aprašas

33) Statinio projekto tikrinimo tvarkos aprašas
34) Statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo 

ministerijos įgaliotos įmonės, įstaigos prie ministerijos, 
techninės priežiūros taisyklės

35) Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės
36) Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje 

projektuoti išdavimo taisyklės
37) Teritorijų, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo 

reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos 
apribojimai, žemėlapio sudarymo metodika

38) Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės
39) Želdinių apsaugos vykdant statybos darbus taisyklės
40) LST EN
41)  Kiti

 
C2 pav. Statybos teisinė aplinka (poįstatyminiai (įstatymų įgyvendinamieji) teisės aktai, 

reglamentuojantys statinių projektavimą, statybą, naudojimą) 
Fig. C2. Legal environment of construction (secondary (executive) legislation 

regulating building design, construction, use) 

 
 
 


