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Sprendimo patvirtinti arba pakeisti žemės konsolidacijos
projekto teritorijos ribas derinimas.
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau – Tarnyba) derina VĮ Valstybės žemės fondo
parengtą įsakymo dėl žemės konsolidacijos projekto
(toliau – Projektas) teritorijos ribų patvirtinimo arba
pakeitimo projektą (toliau – Įsakymo projektas). Įsakymo
projektas derinamas be pastabų arba su pastabomis, arba
motyvuotai atsisakoma jį derinti.
1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.
2. Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Žemės
konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių
patvirtinimo“.
VĮ Valstybės žemės fondas Tarnybai pateikia Įsakymo
projektą ir:
1) Projekto teritorijos planą M 1:5 000 arba M 1:10 000,
kuris rengiamas ortofotografiniame žemėlapyje su
Georeferencinio pagrindo kadastro duomenimis arba
Lietuvos Respublikos teritorijos georeferencinio pagrindo
žemėlapyje pažymint Projekto teritorijoje esančių žemės
sklypų ribas ir išskiriant numatomų priskirti Projekto
teritorijai žemės sklypų ribas;
2) privačios žemės sklypų savininkų, savivaldybės
tarybos, jeigu numatoma konsoliduoti savivaldybės žemės
sklypus, valstybinės žemės patikėtinių, jeigu numatoma
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Žemės administravimo departamento
Žemės tvarkymo planavimo skyriaus
vedėjo pavaduotoja

konsoliduoti valstybinės žemės sklypus, kurių patikėtinis
yra ne Tarnyba ir ne VĮ Valstybės žemės fondas,
sutikimus dalyvauti projekte ir įsipareigojimus atlyginti
išlaidas, VĮ Valstybės žemės fondo, jei buvo priimtas
sprendimas konsoliduoti VĮ Valstybės žemės fondo
patikėjimo teise valdomus valstybinės žemės sklypus,
įsigytus valstybės nuosavybėn, arba numatomų
konsoliduoti Tarnybos patikėjimo teise valdomų
valstybinės žemės sklypų sąrašą, taip pat privačios žemės
savininkų, kurie nepateikė sutikimų dalyvauti Projekte ir
įsipareigojimų atlyginti išlaidas, bet pageidauja parduoti
žemės sklypus (jų dalis) Projekto rengimo metu, sąrašą.
Su Įsakymo projekto nagrinėjimu susiję dokumentai ir
informacija, turima Tarnyboje ir gauta iš Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto kadastro ir registro
(http://www.registrucentras.lt).
Tarnybos Žemės administravimo departamento Žemės
tvarkymo planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Giedrė Baltušytė, tel. 8 706 85 146, el. paštas
Giedrė.Baltušytė@nzt.lt.
Tarnybos Žemės administravimo departamento Žemės
tvarkymo planavimo skyriaus vedėjas.
Tarnyboje gautas Įsakymo projektas ne vėliau kaip per 5
darbo dienas nuo jo gavimo dienos turi būti išnagrinėtas ir
suderintas (be pastabų arba su pastabomis) arba turi būti
motyvuotai atsisakyta jį derinti.
Įsakymo projektas Tarnybai pateikiamas derinti VĮ
Valstybės žemės fondo raštu.
Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą,
registruojamas ir saugomas byloje 5.29 „Administracinių
paslaugų teikimo aprašymai ir jų registras 1AP“.
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