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Santrauka. Straipsnyje pateikiamas žemės ir statinių naudojimo paskirties parinkimo algoritmas, žemės sklypų pagrindinių 
žemės naudojimo paskirčių, būdų ir pobūdžių klasifikavimas bei statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį remiantis 
Lietuvos Respublikoje (LR) galiojančiais teisės aktais. 
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Įvadas 
Statybos projekto metu, iškyla nemažai problemų ben-
draujant su statybos projektu suinteresuotomis šalimis: 
statytoju, rangovu, projektuotoju, finansuotoju, savinin-
ku, administravimo įmone ir kt. Problemos kyla, kai tam 
tikros suinteresuotos šalys neturi pakankamai informaci-
jos, kaip pagal naudojimo paskirtį yra klasifikuojami 
žemės sklypai bei statiniai. Taip pat gana dažnai keičiami 
teisės aktai, todėl visada būtina vadovautis teisės aktų 
galiojančiomis (aktualiomis) redakcijomis. Neturint pa-
kankamai informacijos, suinteresuotos šalys pradeda 
vartoti šiuo metu teisės aktuose nereglamentuotas sąvo-
kas: „namų valdos žemės sklypas“, „komercinės paskir-
ties pastatas“ ir kt. Ypač statytojui (statybos projekto 
plėtotojui) būtina žinoti ir teisingai pasirinkti žemės skly-
po ir statinio naudojimo paskirtis, kurios geriausiai ten-
kintų jo interesus. 

Straipsnyje susisteminamas ir glaustai pateikiamas 
žemės ir statinių naudojimo paskirties parinkimo algorit-
mas. Panašius algoritmus (tik būsto pasirinkimo) savo 
straipsniuose yra aprašę E. Ustinovič, G. Ambrasas 
(2009) ir A. Janavičiūtė (2008). 

Žemės ir statinių naudojimo paskirties parinkimo algoritmas 
Straipsnio autoriai, įgyvendindami statybos projektą nuo 
pradžios iki pabaigos, išskiria šiuos statybos projekto 
įgyvendinimo ir gyvavimo etapus: 
1. Idėjų generavimo. 
2. Vietinės rinkos tyrimo ir statinio investicinio projekto 
parengimo. 
3. Žemės sklypo paieškos ir įsigijimo. 
4. Statinio projektavimo. 

5. Statinio statybos. 
6. Statinio eksploatacijos. 
7. Statinio nugriovimo. 

Statybos projektų valdymas plačiau yra aprašomas 
J. Tamošaitienės ir O. Lesnikovos straipsnyje (2009). 
Vietinės rinkos tyrimo ir statinio investicinio projekto 
parengimo bei žemės sklypo paieškos ir įsigijimo etapais, 
statybos projekto plėtotojui būtina pasirinkti žemės skly-
po ir statinio naudojimo paskirtis (1 pav.). 

Iš pradžių statybos projekto plėtotojas išsikelia savo 
tikslus, t. y. kokį statinį nori pastatyti? Pavyzdžiui, staty-
tojas nori įrengti daugiaaukštį viešbučio (40 % bendrojo 
ploto) ir biurų (60 % bendrojo ploto) pastatą miesto cent-
re. Žinodamas savo tikslą, statybos projekto plėtotojas 
nustato statinio naudojimo paskirtį. Šiuo atveju, kai pas-
tatas yra daugiafunkcinis, jo naudojimo paskirtis nusta-
toma pagal didžiausio bendrojo ploto paskirtį, taigi 
remiantis STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas 
pagal jų naudojimo paskirtį“ viešbučio ir biurų pastatas 
bus priskiriamas negyvenamųjų pastatų grupei ir admi-
nistracinės paskirties pastatų pogrupiui. Vėliau statybos 
projekto plėtotojas turi ieškoti miesto centre esančių že-
mės sklypų, kuriuose būtų galima statyti norimos paskir-
ties pastatą. Šiuo atveju reikia vadovautis „Žemės sklypų 
pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobū-
džių specifikacija“ ir ieškoti kitos paskirties, visuomeni-
nės paskirties teritorijos naudojimo būdo ir ad-
ministracinių pastatų statybos naudojimo pobūdžio žemės 
sklypo. Pasirinkto žemės sklypo teritorijų planavimo 
dokumentų sprendiniai turi tenkinti statytojo interesus. 
Aptartas algoritmas tinka tik tam tikrais naujos statybos 
atvejais. Esant kitoms statinio statybos rūšims jau yra 
žinoma žemės sklypo ir pastato naudojimo paskirtis bei 
galima vykdyti veikla jame. 
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1 pav. Žemės ir statinių naudojimo paskirties parinkimo 
algoritmas 
Fig. 1. Selection algorithm of land and buildings intentional use 

Žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, 
būdai ir pobūdžiai 
2005 m. kovo 17 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 
D1–151 buvo patvirtinta „Žemės sklypų pagrindinės 
tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių 
specifikacija“. Ši specifikacija LR aplinkos ministro įsa-
kymais buvo keičiama 3 kartus: 
1. 2006 m. balandžio 13 d. Nr. D1–188. 
2. 2009 m. gruodžio 8 d. Nr. D1–755. 
3. 2010 m. rugsėjo 20 d. Nr. D1–769. 

„Žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo pa-
skirties, būdų ir pobūdžių specifikacija“ nurodo pagrindi-
nes žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdus ir 
pobūdžius, nustato teritorijų tvarkymo ir naudojimo re-
žimo reikalavimų žymėjimo kodus, indeksus, spalvas ir 
grafinį žymėjimą rengiant bendrųjų ir detaliųjų planų 
brėžinius (Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės 
naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija 
2005). 

Rengiant detaliuosius planus, nustatomas šis priva-
lomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas: 
1. Konkretus teritorijos naudojimo tipas. 
2. Leistinas pastatų aukštis. 
3. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas. 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas. 
5. Statinių statybos zona. 
6. Užstatymo tipas (išreikštas tekstiniu apibūdinimu ir 
grafiškai – statinių statybos zona, statybos riba ar linija). 
7. Servitutai. 
8. Susisiekimo sistemos organizavimas (LR teritorijų 
planavimo įstatymas 1995). 

Remiantis minima specifikacija pagrindinė žemės 
naudojimo paskirtis yra skirstoma į 5 grupes: 
1. Žemės ūkio paskirties žemę. 
2. Miškų ūkio paskirties žemę. 
3. Konservacinės paskirties žemę. 
4. Vandens ūkio paskirties žemę. 
5. Kitos paskirties žemę. 

Žemės naudojimo paskirtis detaliau yra skirstoma į 
naudojimo būdus ir pobūdžius (1 lentelė) (Žemės sklypų 
pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir 
pobūdžių specifikacija 2005). 

 

Statybos projekto plėtotojo 
tikslai 

Statinio naudojimo paskirties 
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STR 1.01.09:2003 „Statinių 
klasifikavimas pagal jų 
naudojimo paskirtį“ 

Žemės sklypų naudojimo 
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Taip Ne 
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1 lentelė. Žemės naudojimo paskirtis, būdai ir pobūdžiai 
Table 1. The purpose, modes and formats of the land use 

Eil. 
Nr. 

Žemės naudojimo 
paskirtis Žemės naudojimo būdai Žemės naudojimo pobūdžiai 

1. Žemės ūkio 
paskirties žemė 

Mėgėjiškų sodų žemės sklypai ir sodininkų 
bendrijų bendrojo naudojimo 

Mėgėjiškų sodų sklypų 
Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo 

Specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, 
šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių 

Tvenkinių žuvininkystės ūkių 
Specializuotų augalininkystės ar gyvulininkystės 
ūkių 

Rekreacinio naudojimo žemės sklypai ― 
Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai ― 

2. Miškų ūkio 
paskirties žemė 

Ekosistemų apsaugos miškų sklypai ― 
Rekreacinių miškų sklypai ― 
Apsauginių miškų sklypai ― 
Ūkinių miškų sklypai ― 

3. Konservacinės 
paskirties žemė 

Gamtinių rezervatų žemės sklypai Griežtos apsaugos 
Reguliuojamos apsaugos 

Kultūros paveldo objektų žemės sklypai ― 

4. Vandens ūkio 
paskirties žemė 

Ūkinei veiklai naudojami vandens telkiniai ― 
Rekreaciniai vandens telkiniai ― 
Ekosistemas saugantys vandens telkiniai ― 
Bendrojo naudojimo vandens telkiniai ― 

5. Kitos 
paskirties žemė 

Gyvenamosios teritorijos 
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų 
Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių 
statybos 

Visuomeninės paskirties teritorijos 
Administracinių pastatų statybos 
Religinių bendruomenių pastatų statybos 
Mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos 
apsaugos pastatų bei statinių statybos 
Rekreacinių miškų 

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos Pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos 
Sandėliavimo statinių statybos 

Komercinės paskirties objektų teritorijos 
Prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos 
Laidojimo paslaugų statinių statybos 
Degalinių ir autoservisų statinių statybos 

Inžinerinės infrastruktūros teritorijos 
Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptar-
navimo objektų statybos 
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams 

Bendro naudojimo teritorijos 
Botanikos ir zoologijos sodų 
Kapinių 
Urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių 

Naudingųjų iškasenų teritorijos 
Naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių 
(karjerų) 
Naudingųjų iškasenų gavybos požeminių kasi-
nių (šachtomis) ir gręžinių 

Rekreacinės teritorijos Ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos 
Trumpalaikio poilsio statinių statybos 

Teritorijos krašto apsaugos tikslams Specialiųjų krašto apsaugos tikslų 
Valstybės sienos apsaugos tikslų 

Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo 
teritorijos ― 

 

Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį 
Statinys – tai pastatas arba inžinerinis statinys, turintis 
laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) su-
montuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir 
kuris yra nekilnojamasis daiktas. 

Pastatas – tai apdengtas stogu statinys, kurio di-
džiausią dalį sudaro patalpos (LR statybos įstatymas 
1996). 

2003 m. birželio 11 d. LR aplinkos ministro įsaky-
mu Nr. 289 buvo patvirtintas statybos techninis regla-
mentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal 
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jų naudojimo paskirtį“. Šis reglamentas LR aplinkos mi-
nistro įsakymais buvo keičiamas 2 kartus: 
1. 2008 m. spalio 17 d. Nr. D1–547. 
2. 2009 m. kovo 26 d. Nr. D1–120. 

Minimas statybos techninis reglamentas nustato sta-
tinių klasifikavimo pagal paskirtį pagrindines grupes 
(pogrupius) ir požymius, kuriais vadovaujantis nustatoma 
statinių naudojimo paskirtis ir statiniai priskiriami šioms 
grupėms (pogrupiams) (2 lentelė). 

Statinio naudojimo paskirtis – statinio viešajame re-
gistre nurodytas statinio naudojimo tikslas (žmonėms 

gyventi, ūkinei ar kitai veiklai), kai statinys atitinka sau-
gos ir jame planuojamos (atliekamos) veiklos (technolo-
gijos proceso) reikalavimus, nustatytus normatyviniuose 
statinio saugos ir paskirties dokumentuose. 

Pastatas priskiriamas vienai ar kitai paskirties grupei 
(pogrupiui), jeigu jo visas bendrasis plotas arba didžioji 
jo dalis yra naudojama tai paskirčiai. Kai pastatą sudaro 
įvairių paskirčių patalpos, pastato naudojimo paskirtis 
nustatoma pagal didžiausio bendrojo ploto patalpos pa-
skirtį (STR 1.01.09:2003 2003). 

 

2 lentelė. Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį 
Table 2. Classification of buildings according to their intentional use 

Eil. 
Nr. Statinių rūšys Statinių grupės Statinių pogrupiai 

1. Pastatai 

Gyvenamieji 
pastatai (namai) 

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (namai) 
Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai (namai) 
Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai)) pastatai (namai) 
Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai (namai) 

Negyvenamieji 
pastatai 

Viešbučių paskirties pastatai 
Administracinės paskirties pastatai 
Prekybos paskirties pastatai 
Paslaugų paskirties pastatai 
Maitinimo paskirties pastatai 
Transporto paskirties pastatai 
Garažų paskirties pastatai 
Gamybos ir pramonės paskirties pastatai 
Sandėliavimo paskirties pastatai 
Kultūros paskirties pastatai 
Mokslo paskirties pastatai 
Gydymo paskirties pastatai 
Poilsio paskirties pastatai 
Sporto paskirties pastatai 
Religinės paskirties pastatai 
Specialiosios paskirties pastatai 
Pagalbinio ūkio paskirties pastatai 
Kitos (fermų) paskirties pastatai 
Kitos (ūkio) paskirties pastatai, skirti žemės ūkiui tvarkyti 
Kitos (šiltnamių) paskirties pastatai 
Kitos (sodų) paskirties pastatai 
Kitos paskirties pastatai 

2. Inžineriniai 
statiniai 

Susisiekimo 
komunikacijos 

Keliai 
Keliai (gatvės) 
Geležinkelio kelias 
Oro uostų (aerodromų) statiniai 
Vandens uostų statiniai 
Kiti transporto statiniai 

Inžineriniai 
tinklai 

Naftos tinklai (naftotiekiai ir (ar) produktotiekiai) 
Dujų tinklai (dujotiekiai) 
Vandentiekio tinklai 
Šilumos tiekimo tinklai 
Nuotekų šalinimo tinklai 
Elektros tinklai 
Elektroninių ryšių infrastruktūra 
Kiti inžineriniai tinklai 

Kiti statiniai 
Hidrotechnikos statiniai (užtvankos, dambos ir kt.) 
Sporto paskirties inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties statiniai 
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Visuomeninės paskirties pastatas – pastatas, skirtas 
visuomenės poreikiams tenkinti ir atsižvelgiant į STR 
1.01.09:2003 nuostatas priklausantis viešbučių, administ-
racinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultū-
ros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto ar religinės 
paskirties pastatų pogrupiui (STR 2.02.02:2004 2004). 

Viešojo naudojimo pastatas – viešbutis ar kitas 
trumpalaikio apgyvendinimo pastatas, įstaigos pastatas, 
didmeninės ir mažmeninės prekybos pastatas, oro uosto, 
geležinkelio, autobusų keleivių stoties pastatas, pramogi-
nių renginių pastatas, švietimo ar gydymo ir slaugos 
įstaigos pastatas, maldos namų ir kitokios religinės veik-
los pastatas (LR statybos įstatymas 1996). 

Išvados 
1. Visas statybos procesas yra reglamentuojamas 

priklausomai nuo konkrečios žemės ir statinių naudojimo 
paskirties. Skirtingoms paskirtims normatyviniai statybos 
techniniai dokumentai numato skirtingus reikalavimus. 

2. Rekomenduojama vadovautis straipsnyje pateiktu 
žemės ir statinių naudojimo paskirties parinkimo algorit-
mu ir sudarytomis žemės ir statinių naudojimo paskirties 
klasifikavimo lentelėmis. 

3. Remiantis sudarytomis lentelėmis žemės naudo-
jimo paskirtis yra skirstoma į 5 grupes: žemės ūkio, miš-
kų ūkio, konservacinės, vandens ūkio ir kitos paskirties 
žemę, o statiniai yra skirstomi į 2 rūšis: pastatus ir inžine-
rinius statinius. 
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SELECTION ALGORITHM OF LAND AND BUILDINGS 
INTENTIONAL USE 

R. Volvačiovas, Z. Turskis 

Abstract 
The article presents selection algorithm of land and buildings 
intentional use. Additionally, the paper takes into account the 
relevant legislation of the Republic of Lithuania (RL) and looks 
purposes, modes and formats classification of the main land use. 
Also the article considered the classification of buildings ac-
cording to their intentional use. 
Keywords: land plot, buildings, use, algorithm. 


