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E priedas. Rekomenduojamos didžiausios leistinos 
žemės sklypų užstatymo tankio ir užstatymo 
intensyvumo reikšmės 

E1 lentelė. Rekomenduojamos didžiausios leistinos žemės sklypų užstatymo tankio 
rodiklių reikšmės priklausomai nuo teritorijos naudojimo tipo, užstatymo aukštų 
skaičiaus ir vyraujančio užstatymo tipo (Teritorijų planavimo normos 2014) 
Table E1. Recommended maximum permitted values of density of development 
depending on the type of purpose of territory, number of storeys and prevailing type of 
development (Spatial Planning Standards, 2014) 

Teritorijos naudojimo tipas Pastatų aukštų skai-
čius (vnt.) 

Didžiausias leistinas žemės 
sklypų užstatymo tankis () 

Gyvenamoji teritorija 1 – 3 40 

4 40 

 5 40 

Mišri gyvenamoji teritorija 1 – 3 60 

4 60 

 5 60 

Mišri centro teritorija 1 – 3 80 

4 80 

 5 80 

Paslaugų teritorija 1 – 3 80 

4 80 

 5 80 

Socialinės infrastruktūros 
teritorija 

1 – 3 60 

4 60 

 5 60 

Specializuotų kompleksų 
teritorija 

1 – 3 80 

4 80 

 5 80 
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E2 lentelė. Pataisos koeficientai užstatymo tankio ir užstatymo intensyvumo rodiklių 
mažinimui (Teritorijų planavimo normos 2014) 
Table E2. Correction factors for the reduction of density and intensity of development 
(Spatial Planning Standards, 2014) 

Gyvenamosios vietovės Gyventojų 
skaičius 

Užstatymo tankio ir 
užstatymo intensyvumo 
rodiklių pataisos koefi-

cientai 

Miesto 
gyvenam-
osios 
vietovės 

Miestai Didmiesčiai daugiau kaip 
100 tūkst. 

1 

Vidutiniai 
miestai 

10-100 tūkst. 0,9 

Maži miestai 3-10 tūkst. 0,7 

Kaimo 
gyvenam-
osios 
vietovės 

Miesteliai 0,5-3 tūkst. 0,6 

Kaimai ir viensėdžiai iki 0,5 tūkst. 0,4 

 

E3 lentelė. Rekomenduojamos didžiausios leistinos žemės sklypų užstatymo 
intensyvumo rodiklių reikšmės priklausomai nuo teritorijos naudojimo tipo, užstatymo 
aukštų skaičiaus ir vyraujančio užstatymo tipo (Teritorijų planavimo normos 2014) 
Table E3. Recommended maximum permitted values of intensity of development 
depending on the type of purpose of territory, number of storeys and prevailing type of 
development (Spatial Planning Standards, 2014) 

Teritorijos nau-
dojimo tipas 

Pastatų 
aukštų 

skaičius 
(vnt.) 

Didžiausias leistinas žemės sklypų užstatymo 
intensyvumas pagal užstatymo tipus 

perimetrinis ar laisvo 
planavimo užstatymas 

atskirai stovintys 
pastatai 

Gyvenamoji teri-
torija 

1 – 3 1,0 - 

4 1,1 - 

 5 1,2 - 

Mišri gyvenamoji 
teritorija 

1 – 3 1,4 - 

4 1,5 - 

 5 1,6 - 
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  E3 lentelės pabaiga 
The end of Table E3 

Teritorijos nau-
dojimo tipas 

Pastatų 
aukštų 

skaičius 
(vnt.) 

Didžiausias leistinas žemės sklypų užstatymo 
intensyvumas pagal užstatymo tipus 

perimetrinis ar laisvo 
planavimo užstatymas 

atskirai stovintys 
pastatai 

Mišri centro teri-
torija 

1 – 3 2,0 2,5 

4 2,5 3 

 5 3,0 3* 

Paslaugų teritorija 1 – 3 2,0 2,5 

4 2,5 3 

 5 3,0 3* 

Socialinės infra-
struktūros teritorija 

1 – 3 1,4 2,5 

4 1,5 3 

 5 1,6 3* 

Specializuotų kom-
pleksų teritorija 

1 – 3 1,4 2,5 

4 1,5 3 

 5 1,6 3* 
Pastabos: * – ypatingos urbanistinės situacijos atveju, jeigu nepavyksta pasiekti aplinkiniam užstatymui 
būdingų parametrų, reikalingų užbaigti urbanistinę struktūrą, užstatymo intensyvumą galima didinti iki 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


