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Aprašymo turinys
ADŽD.6.
2 (2013-01-14)
Žemės
reformos
žemėtvarkos
projekto
rengimo
organizavimas ir tvirtinimas.
Žemės sklypai, kuriuos asmenys pageidauja susigrąžinti
natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti
iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise
valdyti, projektuojami, jų ribos ir plotas nustatomi žemės
reformos žemėtvarkos projekte (toliau – Projektas).
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau – Tarnyba), atsižvelgdama į fizinio, juridinio asmens
ar kitos užsienio organizacijos (toliau – Pretendentas)
prašymą grąžinti natūra, perduoti ar suteikti nuosavybėn
neatlygintinai žemės, miško sklypus ar vandens telkinius, taip
pat parduoti, išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis arba
patikėjimo teise valdyti valstybinės žemės sklypus (toliau –
Prašymas), gautą paštu, elektroniniu paštu (pasirašytą
elektroniniu parašu), per pasiuntinį, įteiktą asmeniui atvykus į
Tarnybą, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Projekto
rengimo darbus, kurie atliekami šia eilės tvarka:
1. Tarnyba organizuoja ir vykdo konkursą dėl asmens,
rengiančio Projektą (toliau ‒ Projekto autorius), parinkimo
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta
tvarka.
2. Pasirašius sutartį su konkursą laimėjusiu Projekto
autoriumi, Tarnybos teritorinis padalinys:
2.1. nustato teritorijos, kurioje bus rengiamas Projektas, ribas
ir šio Projekto rengimo terminus;
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2.2. skelbia informaciją apie pradedamą rengti Projektą
vietiniame laikraštyje (jeigu tokio nėra ‒ regioniniame
laikraštyje) ir Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt
(toliau ‒ Tarnybos interneto svetainė);
2.3. patvirtina
Pretendentų
sąrašą
pagal
Lietuvos
Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytą
eiliškumą ir paskelbia jį Tarnybos interneto svetainėje;
2.4. perduoda Pretendentų Prašymų kopijas ir kitus teisės
aktuose nustatytus dokumentus Projekto autoriui, kuris
vykdo žemės sklypų projektavimo darbus;
2.5. nagrinėja Pretendentų pretenzijas ir pasiūlymus,
pateiktus raštu per visą Projekto rengimo laikotarpį iki viešo
svarstymo ir jo metu, o kitų asmenų pretenzijas ir pasiūlymus
‒ pateiktus raštu Projekto viešo svarstymo metu;
2.6. skelbia informaciją apie parengto Projekto viešą
svarstymą vietiniame laikraštyje (jeigu tokio nėra ‒
regioniniame laikraštyje) ir Tarnybos interneto svetainėje;
2.7. organizuoja Projekto viešą svarstymą dalyvaujant
Projekto autoriui;
2.8. patikrina Projektą ir parengia išvadą dėl jo tinkamumo
tvirtinti.
Atlikus Projekto valstybinę žemėtvarkos planavimo
dokumentų priežiūrą ir pateikus teigiamą išvadą, Tarnybos
teritorinio padalinio vadovas tvirtina Projektą ir užtikrina, kad
jis būtų paskelbtas Tarnybos interneto svetainėje.
5. Teisės aktai, reguliuojantys
1. Žemės reformos įstatymas.
administracinės paslaugos teikimą 2. Viešųjų pirkimų įstatymas.
3. Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir
įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu
Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje
vietovėje“.
4. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems
prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ir miškų
ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207
„Dėl Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems
prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo
metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika).
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d.
nutarimas Nr. 241 „Dėl Asmenų lėšomis atliekamų
valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų
rengimo darbų ir žemės reformos žemėtvarkos projektų
rengimo ir įgyvendinimo darbų apmokėjimo taisyklių“.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos Pretendentas Prašymą turi pateikti Tarnybos teritoriniam
turi pateikti asmuo
padaliniui. Prašyme nurodoma informacija priklauso nuo
žemės tvarkymą ir administravimą reglamentuojančiuose
teisės aktuose nustatytų reikalavimų, keliamų siekiant
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įgyvendinti konkrečią valstybinės žemės įsigijimo privačion
nuosavybėn ar naudojimosi valstybine žeme procedūrą,
pavyzdžiui, valstybinės miškų ūkio paskirties žemės
pardavimą, nuosavybės teisių į žemę, miškus, vandens
telkinius atkūrimą, valstybinės žemės ūkio paskirties žemės
nuomą ir kt.
Prie Prašymo turi būti pridėti dokumentai, kuriuos pagal
žemės tvarkymą ir administravimą reglamentuojančių teisės
aktų reikalavimus turi pateikti Pretendentas, pageidaujantis
projektuojamoje teritorijoje įsigyti privačion nuosavybėn
valstybinės žemės sklypą (-us) ar juo (jais) naudotis.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos Su Prašymo nagrinėjimu susiję dokumentai, turimi
turi gauti Tarnyba
Tarnyboje, bei dokumentai, kuriuos Tarnybos teritoriniam
padaliniui pateikė valstybės ir (ar) savivaldybės institucijos,
vykdydamos
žemės
tvarkymą
ir
administravimą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Su Prašymo nagrinėjimu susijusi informacija, esanti valstybės
registruose: Lietuvos Respublikos gyventojų registre
(http://ivn.vrm.lt), Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkio
registre
(http://www.vic.lt),
Lietuvos
Respublikos
nekilnojamojo
turto
kadastre
ir
registre
(http://www.registrucentras.lt), Lietuvos Respublikos miškų
kadastre (http://www.amvmt.lt), Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo registre ir kituose registruose, kaip juos
apibrėžia Lietuvos Respublikos valstybės informacinių
išteklių valdymo įstatymas.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Tarnybos teritorinio padalinio pagal pageidaujamo (-ų) įsigyti
privačion nuosavybėn valstybinės žemės sklypą (-us) ar juo
(jais) naudotis buvimo vietą darbuotojai.
Atsakingų darbuotojų vardai, pavardės, telefonų numeriai ir
elektroninio pašto adresai paskelbti Tarnybos interneto
svetainėje.
9. Administracinės paslaugos
Tarnybos teritorinio padalinio pagal pageidaujamo (-ų) įsigyti
vadovas
privačion nuosavybėn valstybinės žemės sklypą (-us) ar juo
(jais) naudotis buvimo vietą vadovas.
Tarnybos teritorinių padalinių vadovų vardai, pavardės,
telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai paskelbti
Tarnybos interneto svetainėje.
10. Administracinės paslaugos
Pretendentui suteikiama administracinė paslauga yra tęstinis
suteikimo trukmė
procesas, susidedantis iš kelių etapų. Vieno iš etapų, t. y.
Projekto parengimo, terminą nustato Tarnybos teritorinio
padalinio vadovas. Tačiau bendra administracinės paslaugos
trukmė priklauso nuo daugelio priežasčių, iš kurių
svarbiausios yra:
1. Kada Pretendentas pateikė Prašymą – prieš tvirtinant
Pretendentų sąrašą, žemės sklypų projektavimo metu ar jau
patvirtinus Projektą.
2. Parinktos teritorijos, kurioje vykdomas Projektas, dydis.
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11.

12.

13.

14.

3. Pretendentų pateiktų Prašymų skaičius (dėl didelio
Prašymų skaičiaus tenka organizuoti keletą tos pačios eilės
Pretendentų susirinkimų).
4. Vykstantys teisminiai ginčai.
5. Teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, kuriomis
sustabdytas Projekto rengimo ir (ar) patvirtinimo darbų
vykdymas.
Kai kurie atskirų administracinės paslaugos veiksmų terminai
nurodyti Metodikoje:
1) kai rengiant ankstesnį Projektą visi Prašymai buvo
išnagrinėti, Tarnybos teritorinio padalinio vadovas per
3 mėnesius nuo naujo Prašymo gavimo parenka teritoriją
Projektui rengti;
2) pirmasis Pretendentų susirinkimas turi įvykti per 10 darbo
dienų nuo Projekto rengimo pradžios;
3) Projekto viešo svarstymo laikotarpis – 10 darbo dienų.
Administracinės paslaugos
Pretendentas, kuriam suprojektuotas jo pageidaujamas (-i)
suteikimo kaina (jei paslauga
pirkti ar nuomoti iš valstybės žemės sklypas (-ai) (išskyrus
teikiama atlygintinai)
asmeninio ūkio žemės sklypą (-us)), taip pat gauti
neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti valstybinės
žemės sklypą (-us), Tarnybos teritoriniam padaliniui privalo
apmokėti už šio (-ų) sklypo (-ų) suprojektavimą Projekte.
Apmokėtina suma nurodoma žemės reformos žemėtvarkos
projekto rengimo darbų apmokėjimo sutartyje, pasirašomoje
tarp Pretendento ir Tarnybos teritorinio padalinio vadovo, o
jos dydis nustatomas pagal Tarnybos ir Projekto autoriaus
sudarytoje sutartyje nurodytą kainą.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys Prašymo forma ir jos turinys skiriasi priklausomai nuo to,
ir prašymo turinys
kokiu būdu ir (ar) kokios rūšies valstybės nekilnojamąjį turtą
Pretendentas pageidauja įsigyti privačion nuosavybėn ar juo
naudotis, pavyzdžiui, pirkti valstybinės miškų ūkio paskirties
žemės sklypą, atkurti nuosavybės teises į žemę, buvusią
miestams iki 1995 m. birželio 1 d. priskirtose teritorijose
perduodant jam neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį
turėtajam žemės sklypą kaimo gyvenamojoje vietovėje,
išsinuomoti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypą ir
kt.
Skirtingais atvejais naudotinos prašymo formos yra
paskelbtos Tarnybos interneto svetainėje prie konkrečių
administracinių paslaugų aprašymų.
Informacinės ir ryšių
Pretendentui sudaroma galimybė surasti informaciją apie
technologijos, naudojamos teikiant pasirinktos kadastro vietovės laisvos žemės fondo žemės
administracinę paslaugą
plotus
Lietuvos
erdvinės
informacijos
portale
www.geoportal.lt, taip pat su atskirais Projekto rengimo etapų
rezultatais Pretendentas gali susipažinti Tarnybos interneto
svetainėje.
Administracinės paslaugos teikimo Pretendentas Prašymą Tarnybos teritoriniam padaliniui gali
ypatumai
pateikti per visą Projekto rengimo laikotarpį ar patvirtinus
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Projektą. Tačiau žemės sklypas pagal Pretendento Prašymą
gali būti projektuojamas, jeigu jis pateiktas iki Pretendentų
sąrašo patvirtinimo, išskyrus Metodikos 32 punkte nustatytus
atvejus.
15. Administracinių paslaugų teikimo Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą,
aprašymų įtraukimas į dokumentų registruojamas ir saugomas byloje 5.29 „Administracinių
apskaitą
paslaugų teikimo aprašymai ir jų registras 1AP“.

L. e. p. Žemės administravimo departamento
Žemės valdymo ir naudojimo skyriaus vedėja

Rasa Kavaliauskienė

