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APGK.9.
1
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kai
formuojant žemės sklypą tam žemės sklypui
taikytina specialioji žemės naudojimo sąlyga
nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje
nebuvo nurodyta ir (ar) įrašyta į Nekilnojamojo
turto registrą, įrašymas į Nekilnojamojo turto
kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.
Specialioji žemės naudojimo sąlyga, kuri žemės
sklypo formavimo metu nebuvo taikyta ir
nurodyta ir (ar) įrašyta į Nekilnojamojo turto
registrą, įrašoma į Nekilnojamojo turto kadastrą
(toliau – NTK) ir Nekilnojamojo turto registrą
(toliau – NTR). Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba),
atsižvelgdama į fizinio, juridinio asmens ar kitos
užsienio organizacijos (toliau – asmuo) prašymą
įrašyti žemės sklypo formavimo metu taikytiną
specialiąją žemės naudojimo sąlygą į NTK ir
NTR (toliau – Prašymas), gautą paštu,
elektroniniu paštu (pasirašytą elektroniniu
parašu), per pasiuntinį, įteiktą asmeniui atvykus į
Tarnybą, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja
žemės sklypo formavimo metu taikytinos
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5.

Teisės aktai, reglamentuojantys
administracinės paslaugos teikimą

specialiosios žemės naudojimo sąlygos, tačiau
nenurodytos nekilnojamojo daikto kadastro
duomenų byloje ir (ar) neįrašytos į NTR, įrašymo
į NTK ir NTR procesą, kuris atliekamas šia eilės
tvarka:
1. Tarnyba organizuoja ir vykdo konkursą dėl
vykdytojo, kuris rengs dokumentus (žemės
sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų planus, žemės sklypų kadastro duomenų
formas),
reikalingus
specialiajai
žemės
naudojimo sąlygai įrašyti į NTK ir NTR (toliau –
vykdytojas), parinkimo Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 842000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka.
2. Pasirašius sutartį su konkursą laimėjusiu
vykdytoju, Tarnybos teritorinis padalinys:
2.1. perduoda dokumentų, reikalingų žemės
sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų planui ir žemės sklypo kadastro duomenų
formai parengti, kopijas vykdytojui;
2.2. tikrina vykdytojo parengtus specialiųjų
žemės naudojimo sąlygų planą, žemės sklypo
kadastro duomenų formą, žemės sklypo verčių
žiniaraščius;
2.3. apie numatomą žemės sklypui taikytinos
specialiosios žemės naudojimo sąlygos įrašymą į
NTK ir NTR informuoja žemės sklypo savininką
arba valstybinės ar savivaldybės žemės
naudotoją;
2.4. nagrinėja asmenų pastabas dėl numatomo
kadastro duomenų pakeitimo ir žemės sklypui
taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
plano (toliau – pastabos);
2.5. teikia prašymą įrašyti žemės sklypui
taikytiną specialiąją žemės naudojimo sąlygą į
NTK ir NTR Nekilnojamojo turto kadastro
tvarkytojui – VĮ Registrų centrui.
Tarnybos teritorinio padalinio vadovas priima
sprendimą pakeisti žemės sklypo kadastro
duomenis (toliau – sprendimas). Kartu su
prašymu įrašyti žemės sklypui taikytiną
specialiąją žemės naudojimo sąlygą į NTK ir
NTR bei priimtu sprendimu teikiamas suderintas
žemės naudojimo sąlygų planas ir žemės sklypo
kadastro duomenų forma Nekilnojamojo turto
kadastro tvarkytojui – VĮ Registrų centrui.
1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin.,
1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868).
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
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6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
gauti Tarnyba (prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

9.

Administracinės paslaugos vadovas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė

kadastro įstatymas (Žin., 2000, Nr. 58-1704;
2003, Nr. 57-2530).
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
kadastro
nuostatai,
patvirtinti
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio
15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002,
Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899).
Asmuo Prašymą turi pateikti Tarnybos
teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypo
buvimo vietą. Kartu su Prašymu turi būti
pateikiami dokumentai, įrodantys, kad žemės
sklype yra objektas, dėl kurio žemės sklypui
formavimo metu turėjo būti taikoma specialioji
žemės naudojimo sąlyga, arba žemės sklypas
formavimo metu buvo saugomojoje teritorijoje,
dėl kurios žemės sklypui formavimo metu turėjo
būti taikoma specialioji žemės naudojimo sąlyga.
Su Prašymo nagrinėjimu susijusi informacija ir
dokumentai, turimi Tarnyboje, gauti iš kitų
institucijų ar valstybės: Lietuvos Respublikos
gyventojų registro (http://ivn.vrm.lt/), Lietuvos
Respublikos
juridinių
asmenų
registro
(http://www.registrucentras.lt/jar/),
Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto kadastro ir
registro (http://www.registrucentras.lt/), Lietuvos
Respublikos
miškų
kadastro
(http://www.amvmt.lt),
Saugomų
teritorijų
valstybės
kadastro
(http://stk.vstt.lt/stk/),
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
dokumentų registro ir kitų registrų, kaip juos
apibrėžia Lietuvos Respublikos valstybės
informacinių išteklių valdymo įstatymas (Žin.,
2011, Nr. 163-7739).
Tarnybos teritorinių padalinių darbuotojai, kurių
vardai ir pavardės, telefonų numeriai ir
elektroninio pašto adresai yra skelbiami
Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
Tarnybos teritorinių padalinių vadovai, kurių
vardai ir pavardės, telefono numeriai ir
elektroninio pašto adresai yra skelbiami
Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
Vykdytojas
parengia
specialiųjų
žemės
naudojimo sąlygų planą, žemės sklypo kadastro
duomenų formą ir žemės sklypo verčių
žiniaraščius.
Parengti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
planas, žemės sklypo kadastro duomenų forma ir
žemės sklypo verčių žiniaraščiai tikrinami ir
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11.
12.

13.

14.

Administracinės paslaugos suteikimo
kaina
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys
Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą
Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai

derinamas specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
planas.
Suderinus specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
planą, žemės sklypo savininkui arba valstybinės
ar savivaldybės žemės naudotojui išsiunčiamas
pranešimas apie numatomą žemės sklypo
kadastro duomenų pakeitimą ir žemės sklypui
taikytiną specialiąją žemės naudojimo sąlygą.
Žemės sklypo savininkas arba valstybinės ar
savivaldybės žemės naudotojas, ne vėliau kaip
per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie
numatomą žemės sklypo kadastro duomenų
pakeitimą ir žemės sklypui taikytiną specialiąją
žemės naudojimo sąlygą gavimo, gali Tarnybos
teritoriniam padaliniui teikti pastabas.
Tarnybos teritorinis padalinys per 20 darbo dienų
išnagrinėja gautas pastabas ir jas pateikusiam
asmeniui išsiunčia motyvuotą atsakymą į
pateiktas pastabas.
Tarnybos teritorinio padalinio vadovas priima
sprendimą.
Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo
priėmimo žemės sklypo savininkui arba
valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojui
išsiunčiama sprendimo kopija ir apie priimtą
sprendimą informuojamas Tarnybos teritoriniam
padaliniui Prašymą padavęs asmuo.
Paslauga teikiama neatlygintinai.
Asmens Prašymas pateikiamas pagal Tarnybos
parengtą prašymo formą (šio aprašymo priedas)
arba laisva forma.
Asmeniui suteikiama galimybė iš Tarnybos
interneto svetainės www.nzt.lt atsisiųsti Prašymo
formą.
1. Žemės sklypo savininkas arba valstybinės ar
savivaldybės žemės naudotojas pastabas
Tarnybos teritoriniam padaliniui raštu gali teikti
ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo
pranešimo apie numatomą žemės sklypo kadastro
duomenų pakeitimą ir žemės sklypui taikytiną
specialiąją žemės naudojimo sąlygą gavimo
dienos.
2. Tarnybos teritorinis padalinys pastabas
pateikusiam žemės sklypo savininkui arba
valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojui per
20 darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos
išsiunčia motyvuotą atsakymą į pateiktas
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15.

Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Geodezijos ir kartografijos departamento
Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus
vedėja

pastabas.
Šis aprašymas įtraukiamas į Tarnybos
dokumentų apskaitą, registruojamas ir saugomas
„Administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir
jų registras 1AP“ byloje.

Jurgita Petravičiūtė

