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Pavadinimas
Nr.
1. Administracinės paslaugos kodas
2. Administracinės paslaugos versija
3. Administracinės paslaugos
pavadinimas
4. Administracinės paslaugos
apibūdinimas

5.

6.

Aprašymo turinys
APŽT.8.
2 (2012-12-20)
Žemės konsolidacijos projektų tvirtinimas.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – Tarnyba) vadovas ar jo įgaliotas
teritorinio padalinio vadovas įsakymu tvirtina VĮ
Valstybės žemės fondo pateiktą tvirtinti žemės
konsolidacijos projektą (toliau – Projektas).
Projektas yra teikiamas tvirtinti gavus Tarnybos
struktūrinio padalinio, atsakingo už žemėtvarkos
planavimo dokumentų valstybinę priežiūrą, projekto
patikrinimo aktą, kuriame dėl Projekto tvirtinimo priimta
teigiama išvada.
Teisės aktai, reguliuojantys
1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo IX skyrius.
administracinės paslaugos teikimą 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“ (toliau – Taisyklės).
Informacija ir dokumentai, kuriuos Teikiant tvirtinti Projektą kartu turi būti pateikta:
VĮ Valstybės žemės fondas turi
1. Žemės konsolidacijos projekto byla, kurią sudaro
pateikti Tarnybai prieš priimant
Taisyklių 110 punkte išvardyti dokumentai. Pateikiami
įsakymą tvirtinti Projektą
du Projekto bylos originalai.
2. Taisyklių 35.2 papunktyje nurodytų suinteresuotųjų
asmenų, kurių valdoma žemė buvo pertvarkyta pagal
Projektą, sąrašas, nurodant prieš Projekto rengimą jiems
priklausiusių žemės sklypų kadastro numerius, plotą,
pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, būdą, specialiąsias
žemės naudojimo sąlygas, servitutus, projekto metu
apskaičiuotą žemės sklypų vertę, Projekto rengimo metu
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7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi gauti Tarnyba (įsakymo
projektą rengiantis darbuotojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

9.

Administracinės paslaugos vadovai

10. Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė
11. Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

suprojektuotų žemės sklypų numerius, plotą, pagrindinę
žemės naudojimo paskirtį, būdą, specialiąsias žemės
naudojimo sąlygas, servitutus, vertę, pertvarkytų ir iki
konsolidacijos buvusių žemės sklypų vertės skirtumą
(jeigu toks yra).
Su Projektu susijusi informacija ir dokumentai, turimi
Tarnyboje, gauti iš Lietuvos Respublikos nekilnojamo
turto kadastro, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
registro (http://www.registrucentras.lt) ir iš Lietuvos
Respublikos
valstybinio
miškų
kadastro
(http://www.amvmt.lt).
Tarnybos Žemės administravimo departamento Žemės
tvarkymo planavimo skyrius arba Tarnybos teritorinių
padalinių darbuotojai pagal rengiamą Projekto teritoriją,
kurių vardai, pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio
pašto adresai yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje
www.nzt.lt.
Tarnybos Žemės administravimo departamento direktorius
arba Tarnybos teritorinių padalinių vadovai pagal
rengiamą Projekto teritoriją, kurių vardai, pavardės,
telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai yra
skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
Projektas Tarnybos vadovo arba jo įgalioto Tarnybos
teritorinio padalinio vadovo įsakymu turi būti patvirtintas
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Projekto
patikrinimo akto gavimo dienos.
Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą,
registruojamas ir saugomas byloje 5.29 „Administracinių
paslaugų teikimo aprašymai ir jų registras 1AP“.

Žemės administravimo departamento
Žemės tvarkymo planavimo skyriaus vedėja
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