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Aprašymo turinys

APTD.2.
2 (2012-08-20)
Žemės sklypų, kuriuos paveldėjo įpėdiniai, pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus negalintys turėti
nuosavybės teisių į žemę, pardavimas.
Administracinės paslaugos
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio
apibūdinimas
ministerijos (toliau – Tarnyba) organizuoja žemės
sklypo, kurį paveldėjo įpėdinis, pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus negalintis turėti nuosavybės
teisių į žemę, pardavimo procedūrą, pasirašo žemės
sklypo pirkimo–pardavimo sutartį ir perveda pinigų
sumą, gautą atskaičius žemės sklypo pardavimo ar
aukciono organizavimo išlaidas, į privačios žemės
sklypo savininko įpėdinio nurodytą sąskaitą. Žemės
sklypas parduodamas privačios žemės sklypo savininko
įpėdinio pasiūlytam pirkėjui arba, jeigu privačios žemės
sklypo savininko įpėdinis nenurodo pirkėjo, aukciono
būdu.
Teisės aktai, reguliuojantys
1.
Lietuvos
Respublikos
civilinio
kodekso
administracinės paslaugos teikimą 5.75 straipsnis.
2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3
dalies įgyvendinimo konstitucinis įstatymas.
3. Žemės sklypų, kuriuos paveldėjo įpėdiniai, pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus negalintys turėti
nuosavybės teisių į žemę, pardavimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m.
balandžio 18 d. nutarimu Nr. 475 „Dėl Žemės sklypų,
kuriuos
paveldėjo
įpėdiniai,
pagal
Lietuvos
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6.

7.

8.

Respublikos įstatymus negalintys turėti nuosavybės
teisių į žemę, pardavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau
– Taisyklės).
4. Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos
aukcionų organizavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimu
Nr. 261 „Dėl Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir
nuomos aukcionų organizavimo taisyklių patvirtinimo“.
Informacija ir dokumentai, kuriuos Privačios žemės savininko įpėdinis turi pateikti:
turi pateikti asmuo
1. prašymą parduoti paveldėtą žemės sklypą jo
nurodytam pirkėjui arba aukcione;
2. paveldėjimo teisės liudijimą;
3. žemės sklypo planą.
Prašyme parduoti žemės sklypą aukcione turi būti
nurodyta:
1. pradinė pardavimo kaina;
2. atsiskaitymo būdas (iš karto arba išsimokėtinai,
nurodant ilgiausią atsiskaitymo terminą ir atsiskaitymo
išsimokėtinai tvarką);
3. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas,
kodas, adresas ir sąskaitos, į kurią bus pervesta pinigų
suma, gauta už parduotą žemės sklypą, numeris.
Prašyme parduoti žemės sklypą privačios žemės
savininko įpėdinio pasirinktam pirkėjui turi būti
nurodyta:
1. duomenys apie pirkėją, nurodyti Taisyklių
4.1 papunktyje;
2. žemės sklypo pardavimo kaina;
3. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas,
kodas, adresas ir sąskaitos, į kurią bus pervesta pinigų
suma, gauta už parduotą žemės sklypą, numeris;
4. atsiskaitymo būdas (iš karto arba išsimokėtinai,
nurodant ilgiausią atsiskaitymo terminą ir atsiskaitymo
išsimokėtinai tvarką).
Taip pat turi būti pateikti kiti dokumentai, nurodyti
Taisyklių 7 ir 8 punktuose.
Informacija ir dokumentai, kuriuos Informacija, esanti Lietuvos Respublikos juridinių
turi gauti Tarnyba
asmenų registre (http://www.registrucentras.lt/jar/),
apie juridinio asmens, kuriam privačios žemės
savininko įpėdinis prašo parduoti žemės sklypą,
įregistravimą,
informacija,
esanti
Lietuvos
Respublikos
nekilnojamojo
turto
registre
(http://www.registrucentras.lt/ntr/), apie tai, ar nėra
asmenų, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turinčių
pirmumo teisę įsigyti parduodamą žemės sklypą, ir kiti
dokumentai, turimi Tarnyboje.
Administracinės paslaugos teikėjas Tarnybos teritorinio padalinio pagal parduodamo žemės
sklypo buvimo vietą darbuotojai.
Atsakingų darbuotojų vardai, pavardės, telefonų
numeriai ir elektroninio pašto adresai paskelbti
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10.
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12.

13.

Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
Tarnybos teritorinio padalinio pagal parduodamo žemės
sklypo buvimo vietą vadovas.
Tarnybos teritorinių padalinių vadovų vardai, pavardės,
telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai paskelbti
Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
Administracinės paslaugos
Atskirų administracinės paslaugos veiksmų terminai
suteikimo trukmė
nurodyti Taisyklėse. Šių veiksmų atlikimo trukmė
priklauso nuo to, ar žemės sklypas parduodamas
privačios žemės savininko įpėdinio pasiūlytam pirkėjui,
ar aukciono būdu.
Paslaugos suteikimas gali užtrukti, jeigu parduodant
žemės sklypą privačios žemės sklypo savininko
įpėdinio pasiūlytam pirkėjui, nustatoma, kad žemės
savininko įpėdinio pasiūlytas pirkėjas neturi teisės
įsigyti žemės sklypo ir (arba) yra asmenų, turinčių
pirmumo teisę įsigyti parduodamą žemės sklypą.
Jeigu žemės sklypas parduodamas aukcione, paslaugos
suteikimo trukmė priklauso nuo to, per kiek laiko bus
surengtas aukcionas, ar aukcionas įvyks ir kitų
aplinkybių.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys Prašymas pateikiamas pagal Tarnybos nustatytas
ir prašymo turinys
prašymo formas (Aprašymo 1 ir 2 priedai) arba laisva
forma.
Asmens pateiktas prašymas turi atitikti šio Aprašymo 6
punkte nurodytus reikalavimus.
Informacinės ir ryšių
Asmeniui suteikiama galimybė iš Tarnybos interneto
technologijos, naudojamos teikiant svetainės www.nzt.lt atsisiųsti prašymo formas.
administracinę paslaugą
Administracinių paslaugų teikimo Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų
aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą, registruojamas ir saugomas byloje 5.29
„Administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir jų
apskaitą
registras 1AP“.
Administracinės paslaugos
vadovas

Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus vedėja

Aušra Račkauskaitė

