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Žemės sklypų įsigijimas valstybės nuosavybėn.
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau – Tarnyba) dalyvauja žemės sklypų pirkimo
valstybės nuosavybėn procedūroje, dalyvaudama
pirkimo komisijos darbe, pateikdama motyvuotą išvadą
dėl žemės sklypo pirkimo valstybės nuosavybėn.
Tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio
vadovas pagal pirkimo komisijos priimtą sprendimą dėl
derybas laimėjusio kandidato priima sprendimą įsigyti
valstybės nuosavybėn privačios žemės sklypą ir sudaryti
žemės pirkimo sutartį derybose sutartomis sąlygomis,
pasirašo žemės pirkimo valstybės nuosavybėn sutartį ir
įsigytą valstybės nuosavybėn žemės sklypą perkančiajai
organizacijai išnuomoja ar perduoda neatlygintinai
naudotis.
Perkančioji organizacija yra:
1. Valstybės ar savivaldybės valdymo institucija.
2. Viešasis ar privatusis juridinis asmuo, kuris atitinka
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
4 straipsnio 2 dalies sąlygas.
3. Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies
1 punkte nurodytų institucijų ir (ar) šio įstatymo
4 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų viešųjų ar
privačiųjų juridinių asmenų asociacija.
4. Viešųjų pirkimų įstatymo 70 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir
4 punktuose nurodytos perkančiosios įmonės,
veikiančios vandentvarkos, energetikos, transporto ar
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pašto paslaugų srityje.
Teisės aktai, reguliuojantys
1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.
administracinės paslaugos teikimą 2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
3. Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų
pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų
tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841
„Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų
daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus
įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau –
Tvarkos aprašas).
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos Perkančioji organizacija Tarnybai turi pateikti pirkimo
turi pateikti asmuo
dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo V skyriuje, taip
pat turi nurodyti konkrečias funkcijas (veiklą), kurioms
vykdyti reikalingas žemės sklypas, ir pateikti
perkančiosios organizacijos steigimo dokumentų
kopijas.
Derybas laimėjęs kandidatas turi pateikti:
1. nuosavybės teisę į žemės sklypą patvirtinančius
dokumentus;
2. bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti žemės
sklypą ir dokumentus, suteikiančius teisę pasirašyti
pardavimo dokumentus;
3. dokumentus, patvirtinančius, kad pirmumo teisę
pirkti privačios žemės sklypą turintys asmenys atsisakė
ar nepasinaudojo šia pirmumo teise pirkti parduodamą
žemės sklypą;
4. kadastro duomenų bylą;
5. žemės sklypo planą.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos Tarnyboje turimi dokumentai ir iš Lietuvos
turi gauti Tarnyba
Respublikos nekilnojamojo turto registro ir kadastro
(http://www.registrucentras.lt/ntr/) gauta informacija ir
dokumentai apie žemės sklypo pagrindinę žemės
naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir galimybę keisti
žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį.
8. Administracinės paslaugos
Tarnybos Žemės administravimo departamento, Teisės
teikėjas
departamento ir Tarnybos teritorinio padalinio pagal
parduodamo žemės sklypo buvimo vietą darbuotojai.
Atsakingų darbuotojų vardai, pavardės, telefonų
numeriai ir elektroninio pašto adresai paskelbti
Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
9. Administracinės paslaugos
Tarnybos vadovas arba jo įgaliotas Tarnybos teritorinio
vadovas
padalinio pagal parduodamo žemės sklypo buvimo
vietą vadovas.
Tarnybos vadovo ir Tarnybos teritorinių padalinių
vadovų vardai, pavardės, telefonų numeriai ir
elektroninio pašto adresai paskelbti Tarnybos interneto
svetainėje www.nzt.lt.
10. Administracinės paslaugos
Motyvuota išvada dėl žemės sklypo pirkimo valstybės
suteikimo trukmė
nuosavybėn pateikiama per 15 darbo dienų nuo pirkimo
5.
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11. Prašymo forma, pildymo pavyzdys
ir prašymo turinys
12. Administracinių paslaugų teikimo
ypatumai

13. Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

dokumentų gavimo dienos.
Tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio
vadovas per 20 darbo dienų nuo pirkimo komisijos
sprendimo dėl derybas laimėjusio kandidato gavimo
dienos priima sprendimą įsigyti valstybės nuosavybėn
privačios žemės sklypą ir sudaryti žemės pirkimo sutartį
derybose sutartomis sąlygomis.
Per 20 darbo dienų nuo sprendimo pirkti privačios
žemės sklypą priėmimo dienos su derybas laimėjusiu
kandidatu suderinama ir nustatoma žemės pirkimo
sutarties pasirašymo vieta, diena ir tikslus laikas.
Įsigytas žemės sklypas perkančiajai organizacijai
perduodamas valdyti patikėjimo teise, išnuomojamas ar
perduodamas neatlygintinai naudotis teisės aktuose
nustatytais terminais.
Susirašinėjimas tarp Tarnybos ir perkančiosios
organizacijos vykdomas šių institucijų nustatyta tvarka.
Privačios žemės sklypo pirkimo procedūra priklauso
nuo Tarnybos pateiktos motyvuotos išvados dėl žemės
sklypo pirkimo valstybės nuosavybėn.
Žemės sklypų kaina negali viršyti vidutinės rinkos
vertės, apskaičiuotos pagal žemės verčių zonų
žemėlapius, parengtus Masinio žemės vertinimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1523 „Dėl
Masinio žemės vertinimo taisyklių patvirtinimo ir
Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo
nuostatų įgyvendinimo“, nustatyta tvarka, išskyrus
atvejus, kai žemės sklypai įsigyjami naujiems miškams
įveisti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų
įstatymo 11 straipsnio 10 dalimi, neviršijant žemės
rinkos vertės, atlikus individualų turto vertinimą
Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo
pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.
Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų
apskaitą, registruojamas ir saugomas byloje 5.29
„Administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir jų
registras 1AP“.

Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus vedėja
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