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Sprendimų pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams
procedūrą arba jos nepradėti pagal valstybės institucijos ar
savivaldybės tarybos pateiktą prašymą priėmimas.
Žemė visuomenės poreikiams iš privačios žemės savininkų gali
būti paimama ir privačios žemės nuomos ir panaudos sutartys
prieš terminą nutraukiamos arba tam tikslui valstybinės žemės
nuomos ir panaudos sutartys prieš terminą nutraukiamos tik
išimtiniais atvejais Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) vadovo sprendimu pagal
valstybės institucijos ar savivaldybės tarybos (toliau –
Suinteresuota institucija) prašymą, kai ši žemė pagal
specialiuosius ar detaliuosius planus, parengtus Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995,
Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) nustatyta tvarka, tenkinant
viešąjį interesą reikalinga:
1) valstybei svarbiems ekonominiams projektams, kurių svarbą
visuomenės poreikiams savo sprendimu pripažįsta Seimas arba
Vyriausybė, įgyvendinti;
2) krašto ir valstybės sienos apsaugai;
3) tarptautiniams oro uostams, valstybiniams aerodromams,
valstybiniams uostams ir jų įrenginiams;
4) viešosios geležinkelių infrastruktūros objektams, keliams,
magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros
linijoms tiesti, taip pat jiems eksploatuoti reikalingiems
visuomenės reikmėms skirtiems inžineriniams statiniams;
5) socialinei infrastruktūrai plėsti – švietimo ir mokslo,
kultūros, sveikatos apsaugos ir priežiūros, aplinkos apsaugos,
socialinės apsaugos, viešosios tvarkos užtikrinimo, kūno
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kultūros ir sporto plėtojimo objektams statyti (įrengti) ir
eksploatuoti;
6) išžvalgytų naudingųjų iškasenų ištekliams eksploatuoti;
7) komunalinių atliekų tvarkymo objektams (sąvartynams)
statyti (įrengti) ir eksploatuoti;
8) kapinėms ir jų priežiūrai užtikrinti reikalingų objektų
statybai ir eksploatacijai;
9) gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų
(vertybių) apsaugos reikalams.
5. Teisės aktai, reguliuojantys
1. Lietuvos
Respublikos
Konstitucijos
(Žin., 1992,
administracinės paslaugos
Nr. 33-1014) 23 straipsnis.
teikimą
2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,
Nr. 74-2262) 4.100– 4.102 straipsniai, 6.563 straipsnis.
3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994,
Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 2 straipsnio 12 dalis, 8 straipsnio
8 dalis, 9 straipsnio 15 dalis, 32 straipsnio 3 dalies 8 punktas,
45–48 straipsniai.
4. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m.
rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 (Žin., 2005, Nr. 104-3839;
2011, Nr. 28-1322) (toliau – Taisyklės).
6. Informacija ir dokumentai,
Suinteresuota institucija kartu su prašymu paimti žemę
kuriuos turi pateikti asmuo
visuomenės poreikiams Tarnybos teritoriniam padaliniui turi
pateikti:
1. Detalųjį arba specialųjį planą;
2. Žemės sklypų, kurių visą plotą arba jo dalis numatoma
paimti visuomenės poreikiams, taip pat valstybinės žemės
sklypų, kurių nuomos ar panaudos sutartis numatoma nutraukti
prieš terminą, sąrašą, kuriame turi būti nurodyta:
2.1. žemės sklypų savininkai ir (ar) kiti žemės naudotojai, jų
gyvenamųjų vietų ar buveinių adresai;
1.2.2. žemės sklypų adresai, unikalūs ir (ar) kadastriniai
numeriai, taip pat žemės sklypų bendras plotas ir visuomenės
poreikiams paimamo žemės sklypo dalis (kai paimama tik dalis
žemės sklypo);
3. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauką su privačių
ir valstybinės žemės sklypų ribomis;
4. aiškinamąjį raštą ir sąnaudų ir naudos analizę, kuri gali būti
sudedamoji teritorijos, kurioje prašoma paimti žemę
visuomenės poreikiams, detaliojo arba specialiojo plano dalis,
arba gali būti pateikiama kaip aiškinamojo rašto priedas;
5. Suinteresuotos institucijos įgaliojimą, patvirtinantį atstovo
įgaliojimus.
7. Informacija
ir
dokumentai, Su prašymo paimti žemę visuomenės poreikiams nagrinėjimu
kuriuos turi gauti Tarnyba susijusi informacija ir dokumentai, turimi Tarnyboje, gauti iš
(prašymą
nagrinėjantis kitų institucijų ar valstybės registrų: Lietuvos Respublikos
darbuotojas)
gyventojų registro (http://ivn.vrm.lt/), Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų registro (http://www.registrucentras.lt/jar/),
Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro ir registro
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8. Administracinės paslaugos
teikėjas

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

(http://www.registrucentras.lt) ir Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo dokumentų registro.
Tarnybos teritorinių padalinių darbuotojai, kurių vardai,
pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai yra
skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt, ir
Tarnybos Žemės tvarkymo departamento Žemėtvarkos skyriaus
vyr. specialistė Loreta Dovidauskienė, tel. (8 5) 239 8431, el.
paštas Loreta.Dovidauskiene@nzt.lt.
Tarnybos teritorinių padalinių vadovai, kurių vardai, pavardės,
telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai yra skelbiami
Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
Tarnybos Žemės tvarkymo departamento Žemėtvarkos
skyriaus vedėja Zita Kvietkienė, tel. (8 5) 239 1314, el. paštas
Zita.Kvietkiene@nzt.lt.
Tarnybos teritorinis padalinys per 30 kalendorinių dienų nuo
Suinteresuotos institucijos pateikto prašymo paimti žemę
visuomenės poreikiams gavimo išnagrinėja prašymą, su juo
pateiktus dokumentus ir nustatęs, ar paimamas visuomenės
poreikiams žemės sklypas, reikalingas tenkinti bent vieną iš
Žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų visuomenės
poreikio pagrindų, o prašymas paimti žemę visuomenės
poreikiams atitinka šio įstatymo 46 straipsnio 1 ir 2 dalių
reikalavimus, Tarnybos vadovui teikia vieną iš siūlymų:
1) priimti sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės
poreikiams procedūrą, jeigu paimamas visuomenės poreikiams
žemės sklypas reikalingas tenkinti bent vieną iš Žemės
įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų visuomenės poreikio
pagrindų ir prašymas paimti žemę visuomenės poreikiams
atitinka šio įstatymo 46 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus;
2) priimti sprendimą nepradėti žemės paėmimo visuomenės
poreikiams procedūros, jeigu paimamas visuomenės
poreikiams žemės sklypas nereikalingas tenkinti bent vieną iš
Žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytų visuomenės
poreikio pagrindų arba prašymas paimti žemę visuomenės
poreikiams neatitinka šio įstatymo 46 straipsnio 1 ir 2 dalių
reikalavimų arba nepateiktas bent vienas iš Taisyklių 6 punkte
nurodytų dokumentų ar duomenų.
Tarnybos vadovas gautus minėtus dokumentus per 10 darbo
dienų išnagrinėja ir priima motyvuotą sprendimą pradėti
žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą arba jos
nepradėti.
Suinteresuotos institucijos prašymas pateikiamas pagal
Tarnybos parengtą prašymo formą (Aprašymo priedas) arba
laisva forma.
Suinteresuotos institucijos pateiktas prašymas turi atitikti
Aprašymo 6 punkte nurodytus reikalavimus.
Suinteresuotai institucijai suteikiama galimybė iš interneto
svetainės www.nzt.lt atsisiųsti prašymo formą.
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13. Administracinių paslaugų teikimo Suinteresuota institucija turi teisę apskųsti priimtą
ypatumai
administracinės procedūros sprendimą Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308;
2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.
14. Administracinių paslaugų teikimo Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą,
aprašymų įtraukimas į dokumentų registruojamas ir saugomas 5.29 „Administracinių paslaugų
apskaitą
teikimo aprašymai ir jų registras 1AP“ byloje.
Žemės tvarkymo departamento
Žemėtvarkos skyriaus vedėja

Zita Kvietkienė

