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Aprašymo turinys
APTD.3.
4 (2012-08-27; 2015-06-30; 2017-12-29)
(VP) Sprendimų įsigyti žemės sklypus valstybės
nuosavybėn priėmimas
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau – Tarnyba) dalyvauja privačios žemės sklypų ar
žemės sklypų dalių (toliau – žemės sklypas) įsigijimo
valstybės nuosavybėn procedūroje – dalyvaudama
pirkimo komisijos darbe, išnagrinėjusi gautus pirkimo,
ekonominio ir (ar) socialinio pagrindimo bei kitus
dokumentus per 15 dienų nuo jų gavimo pateikia
perkančiajai organizacijai motyvuotą išvadą dėl žemės
sklypo įsigijimo valstybės nuosavybėn, atsižvelgdama į
finansavimo šaltinį, skirtą žemės sklypui pirkti, ir į
funkcijas (veiklą), kurias (kurią) numatoma atlikti šiame
žemės sklype.
Žemės sklypas negali būti perkamas, jeigu jo nustatyta
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ar naudojimo
būdas neatitinka perkančiosios organizacijos funkcijų
(veiklos), kurioms numatoma naudoti žemės sklypą, ir
pagal teisės aktus keisti tokio žemės sklypo pagrindinę
žemės naudojimo paskirtį ar naudojimo būdą
draudžiama.
Tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio
vadovas, atsižvelgdamas į perkančiosios organizacijos
sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato, per 20
dienų nuo šio sprendimo gavimo priima sprendimą
įsigyti valstybės nuosavybėn privačios žemės sklypą ir
sudaryti žemės sklypo pirkimo sutartį derybose
sutartomis sąlygomis.
Sprendimą įsigyti valstybės nuosavybėn privačios žemės
sklypą ir sudaryti žemės pirkimo sutartį priėmęs
Tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio
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vadovas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo
laimėjusiam kandidatui išsiunčia kvietimą sudaryti
žemės sklypo pirkimo sutartį.
Įsigytas valstybės nuosavybėn žemės sklypas
perkančiajai
organizacijai
perduodamas
valdyti
patikėjimo teise, išnuomojamas ar perduodamas naudoti
neatlygintinai Lietuvos Respublikos žemės įstatymo
nustatyta tvarka.
Perkančioji organizacija yra:
1. Valstybės ar savivaldybės institucija.
2. Viešasis ar privatusis juridinis asmuo, kuris atitinka
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas.
3. Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 25 dalies
1 ir (arba) 2 punktuose nurodytų viešųjų ar privačiųjų
juridinių asmenų asociacija.
Perkantysis subjektas yra subjektas, vykdantis bent
vienos rūšies iš Lietuvos Respublikos pirkimų,
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 5–
11 straipsniuose nurodytų rūšių veiklą, jeigu jis atitinka
kriterijus, nustatytus šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2
ir 3 punktuose.
5. Administracinės paslaugos gavėjai □ Fiziniai asmenys ne verslo tikslais
□ Fiziniai asmenys verslo tikslais
 Juridiniai asmenys ne verslo tikslais
 Juridiniai asmenys verslo tikslais
6. Administracinės paslaugos
□ Elektroninė paslauga
teikimo būdas
Neelektroninė paslauga
7. Funkcija, kurią vykdant teikiama □Valstybės perduota funkcija
administracinė paslauga
Savarankiška funkcija
8. Administracinės paslaugos
□ Paslauga teikiama atlygintinai
suteikimas
 Paslauga teikiama neatlygintinai
9. Administracinės paslaugos
Sudaroma žemės sklypo pirkimo sutartis ir valstybės
rezultatas
nuosavybėn įsigytas žemės sklypas perkančiajai
organizacijai (perkančiajam subjektui) perduodamas
valdyti patikėjimo teise, išnuomojamas ar perduodamas
naudoti neatlygintinai Žemės įstatymo nustatyta tvarka.
10. Teisės aktai, reglamentuojantys
1.
Lietuvos
Respublikos
žemės
įstatymas
administracinės paslaugos teikimą (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C527
4343/dhDyLmuNNA).
2.
Lietuvos
Respublikos
civilinis
kodeksas
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83
848CB/wmtluyIkKY).
3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622).
4. Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų
įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo
tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036
„Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų
daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d.
nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų
nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į
šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“
pripažinimo netekusiu galios“ (toliau – Tvarkos
aprašas) (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/875621
e0e17d11e7b3f0a470b0373cb2).
5. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto
paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9116a35030a
011e78397ae072f58c508).
Prašymo forma, pildymo pavyzdys Susirašinėjimas tarp Tarnybos ir perkančiosios
ir prašymo turinys
organizacijos (ar perkančiojo subjekto) vykdomas šių
institucijų nustatyta tvarka.
Informacija ir dokumentai, kuriuos Perkančioji organizacija (ar perkantysis subjektas) prieš
turi pateikti asmuo
paskelbdama (-as) apie žemės sklypo pirkimą, išskyrus
tuos atvejus, kai iš vieno kandidato perkamas žemės
sklypas ir jame esantys nekilnojamieji daiktai ir jų
priklausiniai, privalo Tarnybos vadovui arba jo
įgaliotam teritorinio padalinio vadovui pateikti pirkimo
dokumentų projektą ir ekonominį ir (ar) socialinį
pagrindimą, nurodytus Tvarkos apraše, taip pat turi
nurodyti konkrečias funkcijas (veiklą), kurioms vykdyti
reikalingas žemės sklypas, ir pateikti perkančiosios
organizacijos steigimo dokumentų kopijas.
Jeigu perkamą žemės sklypą numatoma įsigyti valstybės
nuosavybėn, perkančioji organizacija (ar perkantysis
subjektas) sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato
kartu su parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentais
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo
priėmimo dienos pateikia Tarnybos vadovui arba jo
įgaliotam teritorinio padalinio vadovui.
Dokumentai, pateikti elektroniniu būdu ir pasirašyti
elektroniniu
parašu,
prilyginami
dokumentams,
pateiktiems raštu.
Informacija ir dokumentai, kuriuos Tarnyboje turimi dokumentai ir iš Lietuvos
turi gauti Tarnyba (prašymą
Respublikos nekilnojamojo turto registro, Lietuvos
nagrinėjantis darbuotojas)
Respublikos
nekilnojamojo
turto
kadastro
(http://www.registrucentras.lt/turtas/),
Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro
(http://www.tpdr.lt/) gauta informacija ir dokumentai
apie žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo
paskirtį, naudojimo būdą ir galimybę keisti žemės
sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ar
naudojimo būdą.
Duomenys apie susijusius su
Nėra
paslauga veiksmus ir nuorodos į
inicijavimo formas
Išorinis administracinės paslaugos Nėra
suteikimo adresas
Pastabos
Nėra
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17. Raktažodžiai
18. Administracinės paslaugos
teikėjas

19. Atlygintinai teikiamos
administracinės paslaugos
duomenys
20. Administracinės paslaugos grupė
21. Gyvenimo įvykiai, kuriems
priskiriama administracinė
paslauga
22. Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

Privačios žemės sklypų įsigijimas; sprendimas įsigyti
valstybės nuosavybėn privačios žemės sklypą.
Tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo
departamento Žemės administravimo skyriaus, Teisės
departamento Teisinio vertinimo skyriaus ir Tarnybos
teritorinio padalinio pagal parduodamo žemės sklypo
buvimo vietą darbuotojai.
Atsakingų darbuotojų vardai, pavardės, telefonų
numeriai ir elektroninio pašto adresai yra paskelbti
Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
Nėra
 Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos
 Įsigyjant / parduodant nekilnojamą turtą
Motyvuota išvada dėl privačios žemės sklypo pirkimo
valstybės nuosavybėn pateikiama per 15 dienų nuo
pirkimo dokumentų, ekonominio ir (ar) socialinio
pagrindimo bei kitų dokumentų gavimo dienos.
Tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio
vadovas per 20 dienų nuo perkančiosios organizacijos
(ar perkančiojo subjekto) sprendimo dėl derybas
laimėjusio kandidato gavimo dienos priima sprendimą
įsigyti valstybės nuosavybėn privačios žemės sklypą ir
sudaryti žemės pirkimo sutartį derybose sutartomis
sąlygomis.
Tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio
vadovas per 3 darbo dienas nuo sprendimo įsigyti
valstybės nuosavybėn privačios žemės sklypą ir sudaryti
žemės pirkimo sutartį derybose sutartomis sąlygomis
priėmimo laimėjusiam kandidatui išsiunčia kvietimą
sudaryti žemės sklypo pirkimo sutartį.
Įsigytas valstybės nuosavybėn žemės sklypas
perkančiajai organizacijai (ar perkančiajam subjektui)
perduodamas valdyti patikėjimo teise, išnuomojamas ar
perduodamas neatlygintinai naudoti teisės aktuose
nustatyta tvarka ir terminais.
Nėra

23. Duomenys apie elektroninėmis
priemonėmis teikiamą
administracinę paslaugą
24. Administracinių paslaugų teikimo Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų
aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą, registruojamas ir saugomas byloje 5.29
apskaitą
„Administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir jų
registras 1AP“.
Teisės departamento
Teisinio vertinimo skyriaus vedėja

Aušra Račkauskaitė

