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Eil.
Pavadinimas
Nr.
1. Administracinės paslaugos kodas
2. Administracinės paslaugos versija
3. Administracinės paslaugos
pavadinimas

4.

Administracinės paslaugos
aprašymas

Aprašymo turinys
APTD.4
2 (2018-11-12)
Sprendimų parduoti valstybinės žemės sklypus užsienio
valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms
įstaigoms priėmimas ir pirkimo–pardavimo sutarčių
sudarymas
Valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties
projektą rengia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) teritorinis padalinys
pagal parduodamo valstybinės žemės sklypo buvimo vietą
ir kartu su kita reikiama dokumentacija jį perduoda
Tarnybos vadovui.
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kartu su
Tarnyba raštu supažindina užsienio valstybei atstovaujantį
asmenį su valstybinės žemės sklypo pirkimo ir pardavimo
sąlygomis,
suderintomis
su
Kultūros
paveldo
departamentu prie Kultūros ministerijos, kai valstybinės
žemės sklypas patenka į kultūros vertybių teritoriją arba
jos apsaugos zoną, bei parduodamo žemės sklypo žemės
valdos projektu (kai ketinama parduoti žemės sklypą,
esantį kaimo gyvenamosios vietovės teritorijose).
Tarnybos vadovas parengtą valstybinės žemės sklypo
pirkimo–pardavimo sutarties projektą suderina su
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.
Tarnybos vadovas pasirašo valstybinės žemės sklypo
pirkimo–pardavimo sutartį su užsienio valstybei
atstovaujančiu asmeniu dėl valstybinės žemės sklypo
pirkimo–pardavimo užsienio valstybei.
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5.

Administracinės paslaugos gavėjai

Administracinės paslaugos teikimo
būdas
7. Funkcija, kurią vykdant teikiama
administracinė paslauga
8. Administracinės paslaugos
suteikimas
9. Administracinės paslaugos
rezultatas
10. Teisės aktai, reglamentuojantys
administracinės paslaugos teikimą
6.

11. Prašymo forma, pildymo pavyzdys
ir prašymo turinys
12. Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo
13. Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi gauti Tarnyba

14. Duomenys

apie

susijusius

su

□ Fiziniai asmenys ne verslo tikslais
□ Fiziniai asmenys verslo tikslais
 Juridiniai asmenys ne verslo tikslais
□ Juridiniai asmenys verslo tikslais
□ Elektroninė paslauga
 Neelektroninė paslauga
□Valstybės perduota funkcija
Savarankiška funkcija
□ Paslauga teikiama atlygintinai
 Paslauga teikiama neatlygintinai
Sudaryta valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo
sutartis.
1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343).
2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB).
3. Lietuvos Respublikos žemės sklypų įsigijimo ir nuomos
užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir
konsulinėms įstaigoms tvarkos bei sąlygų įstatymo
įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1993 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 182 „Dėl
Lietuvos Respublikos žemės sklypų įsigijimo ir nuomos
užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir
konsulinėms įstaigoms tvarkos bei sąlygų įstatymo
įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E5098EFC157D).
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24
d. nutarimas Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AC2A82F8157F).
5. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo
viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22
d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir
asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose
taisyklių
patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2).
Informacija apie užsienio valstybės siekį pirkti valstybinės
žemės sklypą pateikiama Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerijos raštu.
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija raštu
pateikia Tarnybai informaciją apie užsienio valstybės siekį
pirkti valstybinės žemės sklypą (sklypus).
Su valstybinės žemės sklypų pardavimu susijusi
informacija ir dokumentai, turimi Tarnyboje, gauti iš kitų
institucijų, įskaitant ir teritorijų planavimo dokumentus,
gautus iš vietos savivaldos institucijų, taip pat informacija,
gauta iš Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
kadastro ir registro (www.registrucentras.lt).
Nėra
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paslauga veiksmus ir nuorodos į
inicijavimo formas
15. Išorinis administracinės paslaugos Nėra
suteikimo adresas
16. Pastabos
Paslaugos teikimas priklauso nuo kitų institucijų (Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministerijos, vietos savivaldos
institucijų) veiksmų.
17. Raktažodžiai
Valstybinės žemės sklypų pardavimas užsienio valstybių
diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms.
18. Administracinės paslaugos teikėjas Tarnybos Teisės departamento Teisinio vertinimo skyrius
(Aušra Račkauskaitė, tel. 8 706 85 050, el. paštas
Ausra.Rackauskaite@nzt.lt) ir Tarnybos teritorinio
skyriaus pagal parduodamo žemės sklypo buvimo vietą
darbuotojai.
Atsakingų darbuotojų vardai, pavardės, telefonų numeriai
ir elektroninio pašto adresai paskelbti Tarnybos interneto
svetainėje www.nzt.lt.
19. Atlygintinai teikiamos
Nėra
administracinės paslaugos
duomenys
20. Administracinės paslaugos grupė
 Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos
 Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
21. Gyvenimo įvykiai, kuriems
 Įsigyjant / parduodant nekilnojamą turtą
priskiriama administracinė
paslauga
22. Administracinės paslaugos
Administracinė paslauga turi būti baigta ir sprendimas
suteikimo trukmė
priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Šį terminą
Tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę
pratęsti dar iki 10 darbo dienų.
Paslaugos teikimas priklauso nuo kitų institucijų (Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministerijos, vietos
savivaldos institucijų) veiksmų.
23. Duomenys apie elektroninėmis
Nėra
priemonėmis teikiamą
administracinę paslaugą
24. Administracinių paslaugų teikimo
Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą,
aprašymų įtraukimas į dokumentų
registruojamas ir saugomas byloje 5.29 „Administracinių
apskaitą
paslaugų teikimo aprašymai ir jų registras 1AP“.

Teisės departamento
Teisinio vertinimo skyriaus vedėja

Aušra Račkauskaitė

