
ARTIMIAUSI POKYČIAI 
STATYBŲ IR ŽEMĖS 

NAUDOJIMO 
POLITIKOS SRITYSE



ŽEMĖS NAUDOJIMO POLITIKOS 
FORMAVIMO, ĮGYVENDINIMO IR 

KONTROLĖS PERTVARKA



PERTVARKOS 
PAGRINDAS

Prezidento ir 11-os 
parlamentinų partijų 
Memorandumas dėl 
savivaldybių savarankiškumo 
stiprinimo;

Aštuonioliktosios Vyriausybės 
programos nuostatos;

Vyriausybės programos 
įgyvendinimo priemonių planas.



PAGRINDINĖS 
PERTVARKOS 

KRYPTYS

Valstybinės žemės patikėjimo 
teisės perdavimas savivaldai;

Valstybinės žemės politikos 
formavimo perdavimas 
Aplinkos ministerijai;

Institucijų funkcijų peržiūra ir 
optimizavimas.



VALSTYBINĖS ŽEMĖS 
PATIKĖJIMO TEISĖS 

PERDAVIMAS 
SAVIVALDAI

• Atsakomybę prisiimti galinčios stiprios ir 
savarankiškos savivaldybės;

• Vietos savivaldai suteikiama galimybė efektyviai 
planuoti ir naudoti savo teritoriją užtikrinant, kad 
savivaldybės visoje šalies teritorijoje veiktų 
vieningai (netaikytų skirtingų tvarkų ir standartų 
žemėtvarkos srityje);

• Spartesnis, mažiau biurokratizuotas teritorijų 
planavimo ir statybų procesas. Greitesni 
sprendimai bendruomenėms ir verslui;

• Atsisakyta ilgos, perteklinės, administracinę naštą
kuriančios valstybinės žemės sklypų perdavimo 
savivaldybei procedūros, stabdančios teritorijų 
planavimo ir statybos procesus.

Nuo 2023-05-01



POLITIKOS FORMAVIMO 
PERDAVIMAS 

APLINKOS MINISTERIJAI

• Aiškiai pagal kompetenciją atskirtos ŽŪM ir AM 
politikos formavimo funkcijos, apibrėžtos institucijų 
atsakomybės, nebelieka dvigubo vienos srities 
politikos formavimo;

• Politikos formavimas teritorijų planavimo ir statybos, 
žemės tvarkymo (žemės reforma, žemėtvarka, 
nekilnojamojo turto kadastras, žemės naudojimo 
valstybinė kontrolė) ir administravimo, žemėtvarkos, 
geodezijos, kartografijos, erdvinių duomenų rinkinių 
tvarkymo, Lietuvos erdvinės informacijos 
infrastruktūros plėtojimo srityse konsoliduotas AM;

• Vienoje institucijoje konsoliduotos teritorijų 
planavimo dokumentų valstybinės priežiūros ir žemės 
naudojimo valstybinės kontrolės funkcijos, atskirtos 
įgyvendinimo ir kontrolės funkcijas.Nuo 2023-01-01



INSTITUCIJŲ FUNKCIJŲ 
PERŽIŪRA IR 

OPTIMIZAVIMAS

• Optimizuoti valstybės išteklius, perskirstant 
funkcijas tarp valstybės 
ir savivaldybių institucijų;

• Atsisakyti perteklinių, besidubliuojančių, 
administracinę naštą didinančių procedūrų;

• Konsoliduoti teritorijų planavimo dokumentų 
valstybinės priežiūros ir žemės naudojimo 
valstybinės kontrolės funkcijas vienoje 
institucijoje, atskirti įgyvendinimo ir kontrolės 
funkcijas .Nuo 2023-01-01 

iki 2023-05-01



NAUDOS

MAŽESNIS BIUROKRATINIS APARATAS
• Sumažės derinančių institucijų tiek teritorijų planavimo, tiek ir statinio 

projekto derinimo procesuose;
• Greitesnis projektų įgyvendinimas;
• Geresnės infrastruktūros vystymo prielaidos;
• Operatyvus savivaldybių patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės 

perdavimas valstybės institucijoms.

DIDESNIS SAVIVALDYBIŲ SAVARANKIŠKUMAS
• Užtikrintas aiškus atsakomybių atskyrimas;
• Administracinės naštos mažinimas;
• Efektyvus plėtros procesas savivaldybėje;
• Daugiau „įdarbintų“ teritorijų.

GERESNĖ PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ
• Teritorijų planavimo dokumentų valstybinės priežiūros ir žemės 

naudojimo valstybinės kontrolės funkcijos konsoliduotos vienoje 
institucijoje;

• Atskirtos įgyvendinimo ir kontrolės funkcijos;
• Padidinta priežiūros kokybė;
• Užtikrintas konsultacinis mechanizmas besikreipusiems subjektams.



STATYBOS KODEKSAS



Statybos sektoriaus 
reikšmė Lietuvos ūkiui

• Sukuriama 7–10 % Lietuvos BVP

• apie 10 % šalies dirbančiųjų

• apie 50 % Lietuvos materialinių investicijų

• su 1 statybos sektoriaus darbo vieta susijusios 

dar 3–4 kitų sektorių darbo 

vietos (transportas, energetika, mašinų, 

chemijos, medienos pramonė)

• 50 % Lietuvai reikalingos energijos (statybos 

gamybos procesuose ir eksploatuojant statinius)

• SLD ir statybos užbaigimų skaičius svyruoja apie 

10 000/metus



Aplinkos ministerijos 
misija

Formuoti politika, kurios tikslas –
visuomenės gerovės kūrimas, augimas ir 
apsauga per kokybišką užstatytą aplinką ir darniai 
išvystytas teritorijas. Žmogaus gyvybės, sveikatos, 
nuosavybės, aplinkos apsauga nuo pavojingų 
veiksnių ir žalos.

To siekiame per:

• Kokybišką, skaidrią, aiškią, proporcingą tikslui 
teisėkūrą įvertinant visų jos „naudotojų“ 
perspektyvą, priimant duomenimis grįstus 
sprendimus

• Teisėkūros įgyvendinimo stebėseną ir nuolatinį 
tobulinimą

• Nuolatinį besikeičiančios aplinkos vertinimą ir 
prisitaikymą

• Komunikavimą ir atvirumą, konstruktyvias diskusijas



Vidiniai iššūkiai 
ir rizikos

• Žinybiniu pagrindu kuriama ir palaikoma teisės 

aktų sistema (sisteminių ryšių nenuoseklumo, 

praradimo, klaidų rizika);

• Teisyno dydis ir „nepatogumas“ naudotojui;

• Siekis apsaugoti viešąjį interesą, 

gėrybes vs augantis spaudimas 

greitai prisitaikyti prie technologinių, rinkos 

pokyčių;

• Administracinės naštos didėjimas;

• Riboti viešojo sektoriaus ištekliai.



Iššūkiai: 
apimtis vs prisitaikymas 

prie pokyčių

• 59 STR, 4 GKTR, 11 PTR, 7 MTR, 38 HN + LRV 

nutarimai, atskiri ministrų, departamentų vadovų, 

inspekcijų viršininkų įsakymai

• Teisyno (ne)kaita:

- Statybos įstatymas, nuo 1996 m. keistas 48 kartus, 

iš jų 28 per pastaruosius 10 metų.

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“, nuo 2017 m. keistas 11 kartų;

- Tuo tarpu dalis teisės aktų nesulaukia savo eilės 

aktualizuoti.



Globalūs 
iššūkiai/galimybės

• Klimato kaita (prisitaikymas, užstatytos aplinkos 

neutralumas klimatui)

• Pandemija (-os)

• Statinio gyvavimo ciklo, 

tvarumo, žiediškumo principų vertinimas

• Skaitmeninimas (skaitmeniniai (miestai) dvyniai, 

AI, blockchain technologija, paskirų duomenų 

„salų“ integravimas, atvėrimas kt.)

• Pramonė 4.0

• Automatizuoti pastatai-įrenginiai

• Konkurencija dėl investicijų



Digital-ready 
legislation (DK)



Ar Statybos kodeksas 
yra atsakymas?

• sukoncentruoti pagrindinius statybos sritį 

reguliuojančius reikalavimus vienoje vietoje;

• palaipsniui, valdant riziką, keisti teisinio reguliavimo 

pobūdį orientuojantis į esminių reikalavimų 

nustatymą (angl. performance based regulation), o 

ne detalių techninio pobūdžio reikalavimų 

(angl. prescriptive based appraoch) nustatymą 

teisės aktuose;

• Statybos kodeksas turi būti patogus jo naudotojui (ir 

statybos dalyviui, ir viešojo administravimo, ir 

kitiems subjektams).



Ar Statybos kodeksas 
yra atsakymas?

• būti IT sprendimas – patogiai ir 

išmaniai naudojamas teisynas, su galimybe valdyti 

jo pokyčius, sisteminius ryšius, gauti informaciją, 

analitinius duomenis Statybos kodekso priežiūrai, 

tobulinimui, vystymui, atitinkamų rizikų įvertinimui;

• mažinti administracinę naštą ir sudaryti prielaidas 

efektyviam šios naštos mažinimo procesui 

(unifikuojant teisės aktų struktūrą; taikant 

reikalavimų vertimo į „mašinų kalbą“ sąlygą, 

automatiškai nuskaitant ir pagal galimybes taikant 

kompiuterizuotose sistemose, naudojant AI);

• integruoti sprendimą atsisakyti statinių konstrukcijų 

projektavimo reglamentavimo STR ir pereiti 

prie Eurokodų.



3 Statybos kodekso 
koncepcijos 
alternatyvos 

• Plačiausia reforma (I alternatyva). Apimanti 
teritorijų planavimo, žemėtvarkos, projektavimo, 
statybos, nekilnojamojo turto objektų formavimo ir 
registravimo, kadastrinių matavimų, statinių 
naudojimo ir priežiūros teisinio reguliavimą 
kodifikavimą ir pertvarką

• Siauresnė reforma (II alternatyva). Apimanti 
projektavimo, statybos, statinių naudojimo ir 
priežiūros teisinio reguliavimo kodifikavimą ir 
pertvarką

• Alternatyva nesusijusi su teisinio reguliavimo 
peržiūra (III alternatyva). Vartotojams draugiškas 
technologinis IT sprendinys, paremtas dirbtiniu 
intelektu, skirtas palengvinanti teritorijų planavimo 
ir statybos teisės aktų paiešką



3 Statybos kodekso 
koncepcijos 
alternatyvos 

Peržiūrimos reguliavimo sritys
I 

alternatyva

II 

alternatyva

III 

alternatyva

Teritorijų planavimas

Žemėtvarka

Kadastriniai matavimai

Žemės naudojimo sąlygos

Statybiniai tyrimai

Projektavimas

Architektūros kokybės reikalavimai

Reikalavimai atskiroms statinių 

kategorijoms

Statyba

Nekilnojamųjų turto objektų 

formavimas

Nekilnojamųjų turto objektų 

registravimas

Statinių naudojimas ir priežiūra

Statinių pabaiga

Teritorijų planavimo valstybinė priežiūra

Statybos valstybinė priežiūra



Statybos kodekso 
rengimo preliminarūs 

terminai

Parengtas, 
paviešintos Statybos 
kodekso koncepcijos 
alternatyvų projektas

2022 m. vasaris

Po viešinimo patikslintas 
Statybos kodekso 

koncepcijos alternatyvų 
projektas teikiamas 

Vyriausybei

2022 m. balandis-
gegužė

Parengtas, paviešintas 
Statybos kodekso projektas

2023 m. sausis-vasaris

Statybos kodekso projekto 
pateikimas Seimui

2023 m. gegužė-birželis



MEDIENOS IR KITŲ TVARIŲ 
MEDŽIAGŲ NAUDOJIMO 

SKATINIMAS



40 PROC. VIEŠUJŲ PIRKIMŲ PAGAL 
VERTĘ VYKSTA STATYBŲ 

SEKTORIUJE.

Neišnaudotas medienos ir žaliųjų pirkimų 

potencialas

2024 m. visi 
visuomeniniai 

pastatai bus statomi 
bent iš 50 proc.

organinių statybos 
medžiagų

Lietuvos pavilijonas EXPO 2020 parodoje



RENOVACIJA IŠ ORGANINIŲ 
MEDŽIAGŲ Iš viso: 218 mln. eurų

Parama standartizuotų modulinių konstrukcijų iš 
organinių žaliavų gamybai
50 mln. Eur

Pilotinių projektų įgyvendinimas
10 mln. Eur

Pastatų renovacijos administravimo informacinė sistema
3 mln. Eur

Subsidijos daugiabučių namų renovacijos projektams
154,8 mln. Eur


