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1
Teritorijų planavimo dokumentų, kuriems buvo išduotos
planavimo sąlygos, derinimas
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau – Tarnyba) direktorius arba Tarnybos teritorinio
padalinio vadovas, atsižvelgdami į tai, kas išdavė
planavimo sąlygas rengti bendrojo, specialiojo ar detaliojo
teritorijų planavimo dokumentus, taip pat ypatingos
valstybinės svarbos projekto specialųjį planą (toliau –
Projektas), derina Projektą.
Suderintas Projektas arba motyvuotas raštas dėl
atsisakymo derinti Projektą ir Projekto byla išsiunčiami
paštu arba įteikiami planavimo organizatoriui pasirašytinai
atvykus į Tarnybos struktūrinį padalinį pagal planavimo
sąlygų išdavimo vietą.
1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr.
34-620, 2004, Nr. 28-868).
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
(Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617).
3. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų
planavimo procese nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu
Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190).
4. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklės ir
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo
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6.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d.
nutarimu Nr. 924 (Žin., 2005, Nr. 104-3839; 2012,
Nr. 107-5419).
5. Apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano
rengimo taisyklės, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano
rengimo taisyklės ir Miestų ir miestelių bendrųjų planų
rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1263 (Žin., 2004, Nr. 83-3029).
6. Detaliųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d.
įsakymu Nr. D1-239 (Žin., 2004, Nr. 79-2809; 2006,
Nr. 114-4364).
7. Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d.
įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 (Žin., 2004, Nr. 140-5148).
8. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir
įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1429 (Žin., 2004, Nr. 127-4581).
9. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų
rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D542/D1-513 (Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2012, Nr. 784080).
10. Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams
rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės
7 d. įsakymu Nr. D1-262 (Žin., 2004, Nr. 83-3028; 2009,
Nr. 145-6460).
Prašymus dėl Projekto derinimo planavimo organizatorius
pateikia Tarnybos direktoriui arba Tarnybos teritorinio
padalinio vadovui (atsižvelgdamas į tai, kas išdavė
planavimo sąlygas rengti Projektą) paštu, per pasiuntinį,
įteikiant atvykus į Tarnybą ar Tarnybos teritorinį padalinį.
Planavimo organizatorius Tarnybos direktoriui ar
Tarnybos teritorinio padalinio pagal planavimo sąlygų
išdavimo vietą vadovui turi pateikti Tarnybos nustatytos
arba laisvos formos prašymą derinti Projektą (toliau –
Prašymas) ir Projekto bylą.
Prašyme turi būti nurodyta:
1. Fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos
adresas, telefono numeris arba juridinio asmens ar kitos
užsienio organizacijos teisinė forma, įmonės kodas,
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7.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti Tarnyba ar jos
teritorinis padalinys (Prašymą
nagrinėjantis darbuotojas)

8.

Administracinės paslaugos
teikėjai

9.

Administracinės paslaugos
vadovai

10. Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

11. Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys
12. Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę paslaugą
13. Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai

pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris.
2. Tarnybos pavadinimas, kai prašymas pateikiamas
Tarnybos direktoriui arba Tarnybos teritorinio padalinio
pavadinimas, kai prašymas pateikiamas Tarnybos
teritorinio padalinio vadovui.
Jei Prašymą derinti Projektą pasirašo planavimo
organizatoriaus atstovas, kartu su Prašymu turi būti
pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.
Su Prašymo nagrinėjimu susijusi informacija ir
dokumentai, turimi Tarnyboje, gauti iš kitų institucijų ar
valstybės registrų: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
registro
(http://www.registrucentras.lt/jar/),
Lietuvos
Respublikos ūkininkų ūkio registro (http://www.vic.lt),
Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro ir
registro
(http://www.registrucentras.lt),
Lietuvos
Respublikos miškų kadastro (http://www.amvmt.lt).
Tarnybos Žemės tvarkymo departamento Žemėtvarkos
skyriaus ar Tarnybos teritorinių padalinių pagal planavimo
sąlygų išdavimo vietą darbuotojai, kurių pareigybės
aprašyme tokia funkcija numatyta ir kurių vardai ir
pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai
yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
Tarnybos direktorius ir Tarnybos teritorinių padalinių
pagal planavimo sąlygų išdavimo vietą vadovai, kurių
vardai ir pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio pašto
adresai yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje
www.nzt.lt.
Projektai turi būti suderinti per 15 darbo dienų nuo asmens
prašymo pateikimo dienos, išskyrus žemės paėmimo
visuomenės poreikiams projektus, kurie turi būti suderinti
per 5 darbo dienas, ir ypatingos valstybinės svarbos
projektų specialiuosius planus, kurie turi būti suderinti per
30 dienų nuo šių planų pateikimo dienos.
Per šiuos terminus taip pat turi būti motyvuotai atsakoma
planavimo organizatoriui raštu dėl Projekto nederinimo.
Prašymas pateikiamas pagal Tarnybos nustatytą prašymo
formą (Aprašymo priedas) arba laisva forma.
Projekto organizatoriui suteikiama galimybė iš Tarnybos
interneto svetainės www.nzt.lt atsisiųsti prašymo formą.
Jei planavimo sąlygos rengti bendrojo ar specialiojo
teritorijų planavimo dokumentą per nustatytą terminą
nebuvo išduotos ir planavimo organizatoriui nepranešta
apie neišdavimo priežastis, planavimo organizatorius turi
teisę pradėti rengti bendrojo ir specialiojo teritorijų
planavimo dokumentus. Jeigu planavimo sąlygas turėjo
išduoti Tarnybos teritorinio padalinio vadovas, apie
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neišduotas planavimo sąlygas planavimo organizatorius
per 5 darbo dienas raštu praneša Tarnybos vadovui. Jeigu
planavimo sąlygas turėjo išduoti Tarnybos vadovas – apie
neišduotas planavimo sąlygas planavimo organizatorius
per 5 darbo dienas raštu praneša Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijai. Pranešimą apie neišduotas
planavimo sąlygas gavusi institucija turi priimti
sprendimą, kaip turės būti patikrinami be išduotų
planavimo sąlygų parengto ir pateikto derinti teritorijų
planavimo dokumento sprendiniai.
Kai planavimo sąlygos išduodamos rengti rajono lygmens
bendruosius planus ar vietovės lygmens detaliuosius
planus, jų derinimo procedūra atliekama atitinkamos
savivaldybės nuolatinėje statybos komisijoje.
14. Administracinių paslaugų teikimo Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą,
aprašymų įtraukimas į dokumentų registruojamas ir saugomas 5.29 „Administracinių
apskaitą
paslaugų teikimo aprašymai ir jų registras 1AP“ byloje.

Žemės tvarkymo departamento
Žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja,
pavaduojanti skyriaus vedėją

Daiva Mikalauskienė

