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Vilnius
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Administracinės paslaugos
kodas
Administracinės paslaugos
versija
Administracinės paslaugos
pavadinimas
Administracinės paslaugos
aprašymas

APŽT.18
2 (2013-07-30)
Sprendimų perduoti neatlygintinai naudoti valstybinę
žemę (panaudai) priėmimas
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – Tarnyba) teritorinis skyrius,
atsižvelgdamas
į
asmenų,
pageidaujančių
neatlygintinai naudoti valstybinės žemės sklypus
(toliau – asmuo), prašymus ir kitus dokumentus, gautus
paštu, elektroniniu paštu (pasirašytus elektroniniu
parašu), įteiktus atvykus į Tarnybos teritorinį skyrių,
taip pat prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų
(www.epaslaugos.lt), organizuoja pagal žemės valdos
projektus ar teritorijų planavimo dokumentus
suformuotų valstybinės žemės sklypų perdavimą
neatlygintinai naudoti, pasirašo valstybinės žemės
panaudos sutartis (kai valstybinės žemės sklypą pagal
Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsnio 3
dalies 4 punktą perduoda neatlygintinai naudoti
Nacionalinė žemės tarnyba).
Žemės įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka
valstybinės žemės sklypai nurodytiems asmenims
(valstybės institucijoms, savivaldybėms, miškų
urėdijoms,
valstybinių
rezervatų
direkcijoms,
valstybinių parkų direkcijoms, kitoms iš valstybės ar
savivaldybių biudžetų išlaikomoms įstaigoms,
tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms,
viešosioms įstaigoms, veikiančioms pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, kai bent vienas iš

2
Eil.
Nr.

Pavadinimas

5.

Administracinės paslaugos
gavėjai

6.

Administracinės paslaugos
teikimo būdas

7.

Funkcija, kurią vykdant
teikiama administracinė
paslauga
Administracinės paslaugos
suteikimas
Administracinės paslaugos
rezultatas

8.
9.

10.

Teisės aktai, reglamentuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

Aprašymo turinys

jų dalininkų yra valstybės ar savivaldybės institucija, ir
viešosioms įstaigoms – mokykloms) neatlygintinai
naudoti (panaudai) perduodami:
1. Valstybinės žemės sklypai (jų dalys), kurių reikia
nuosavybės teise ar patikėjimo teise valdomiems,
panaudos pagrindais naudojamiems statiniams ar
įrenginiams (jų dalims) eksploatuoti.
2. Valstybinės žemės sklypai, neužstatyti statiniais ar
įrenginiais.
Kitiems
Lietuvos
Respublikos
valstybės
ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo įstatymo 14 straipsnyje nurodytiems asmenims,
kuriems valstybės turtas (statiniai ar įrenginiai)
perduotas neatlygintinai naudoti panaudos pagrindais,
gali būti perduodami laikinai neatlygintinai naudoti
valstybinės žemės sklypai, reikalingi šiems statiniams
ar įrenginiams eksploatuoti.
□ Fiziniai asmenys ne verslo tikslais
□ Fiziniai asmenys verslo tikslais
Juridiniai asmenys ne verslo tikslais
□ Juridiniai asmenys verslo tikslais
□ Elektroninė paslauga ne per el. valdžios vartus
Elektroninė paslauga per el. valdžios vartus
Neelektroninė paslauga
Valstybės perduota funkcija
□ Savarankiška funkcija
□Paslauga teikiama atlygintinai
Paslauga teikiama neatlygintinai
Sprendimas perduoti neatlygintinai naudoti (panaudai)
valstybinės žemės sklypą arba motyvuotas sprendimas
neperduoti
neatlygintinai
naudoti
(panaudai)
valstybinės žemės sklypo.
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/EWncV
YLVje).
2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343/DJdYro
HgTy).
3. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D5496D69DF98/asr).
4. Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai
naudotis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimu
Nr. 1428 ,,Dėl Valstybinės žemės perdavimo
neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

11.

Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys

12.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Aprašymo turinys

(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4E0BA2773CE5/LQXm
UPSbRP).
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario
24 d. nutarimas Nr. 205 ,,Dėl žemės įvertinimo
tvarkos“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AC2A82F8157F/DWfpE
WJeqj).
Prašymas pateikiamas pagal Tarnybos parengtą
prašymo formą (Aprašymo 3 priedas). Asmens
pateiktas prašymas perduoti neatlygintinai naudoti
valstybinės žemės sklypą turi atitikti šio aprašymo 12
punkte išvardytus reikalavimus.
Asmuo, pageidaujantis neatlygintinai naudoti
valstybinės žemės sklypą, Tarnybos teritoriniam
skyriui pagal valstybinės žemės sklypo buvimo vietą
turi pateikti prašymą, kuriame nurodoma:
1. Juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė.
2. Prašomo perduoti neatlygintinai naudoti valstybinės
žemės sklypo plotas, adresas arba savivaldybės,
seniūnijos, gyvenamosios vietovės pavadinimas.
3. Pageidaujamas naudojimosi valstybinės žemės
sklypu terminas.
4. Jeigu prašoma perduoti neatlygintinai naudoti prie
statinių ar įrenginių naudojamą valstybinį žemės
sklypą, prašyme nurodoma:
4.1. statinio / įrenginio adresas, unikalus numeris;
4.2. valstybės ar savivaldybių institucijų funkcijos,
kurioms vykdyti reikia valstybinės žemės sklypo.
Jeigu prašymą teikia tradicinė religinė bendruomenė
ar bendrija, nurodoma veikla, kuriai vykdyti reikia
valstybinės žemės sklypo.
Jeigu prašoma perduoti neatlygintinai naudoti prie
statinių ar įrenginių naudojamą valstybinės žemės
sklypą, prie prašymo pridedama:
1. Statinių ar įrenginių panaudos ar nuomos sutarčių
kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos
kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu
statiniai ar įrenginiai pastatyti iki 1996 m. sausio
1 dienos.
3. Pagal patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ar
žemės valdos projektą nustatyta tvarka parengtas
naudojamo valstybinės žemės sklypo planas su
nustatytais žemės sklypo ribų posūkio taškų ir
riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių
sistemoje ir su pažymėtais tame žemės sklype
esančiais statiniais ir įrenginiais.
Kai valstybinės žemės sklype yra keli savarankiškai
funkcionuojantys
statiniai
ar
įrenginiai,
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

13.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti Tarnyba

14.

Duomenys apie susijusius su
paslauga veiksmus ir nuorodos į
inicijavimo formas
Išorinis
administracinės
paslaugos suteikimo adresas
Pastabos

15.
16.

Aprašymo turinys

Nekilnojamojo turto registre įregistruoti atskirais
objektais (pagrindiniais daiktais), pateikiamame
naudojamo valstybinės žemės sklypo plane turi būti
išskirtos dalys, kurių reikia kiekvienam tokiam
statiniui ar įrenginiui eksploatuoti, ir nustatytas šių
dalių plotas.
Su prašymo nagrinėjimu susijusi informacija ir
dokumentai, turimi Tarnybos teritoriniame skyriuje,
gauti iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro
(http://www.regitrucentras.lt/jar/) ir Nekilnojamojo
turto kadastro ir registro (www.registrucentras.lt).
Asmeniui suteikiama galimybė iš Tarnybos svetainės
www.nzt.lt atsisiųsti prašymo formą.
www.epaslaugos.lt
Paslaugos teikimas gali užtrukti dėl žemės valdos
projektų ar teritorijų planavimo dokumentų rengimo
arba dėl Europos Komisijos pritarimo, jeigu valstybinio
žemės sklypo perdavimas naudoti gali būti susijęs su
valstybės pagalba.
Valstybinės žemės sklypo teritorijų planavimo
dokumento
rengimas
finansuojamas
Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatyta
tvarka. Žemės valdos projektas ir valstybinės žemės
sklypo planas rengiami prašymą pateikusio asmens
lėšomis.
Asmuo, kuriam valstybinės žemės sklypas perduotas
neatlygintinai
naudoti,
savo
lėšomis
per
3 mėnesius turi įregistruoti daiktinę teisę – panaudą
panaudos sutarties pagrindu Nekilnojamojo turto
registre.
Asmuo, kuriam valstybinės žemės sklypas perduotas
neatlygintinai naudoti, negali jo perduoti naudoti
kitiems asmenims.
Tais atvejais, kai valstybinės žemės sklypo perdavimas
neatlygintinai naudoti gali būti susijęs su valstybės
pagalba, kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo (OL 2008 C 115, p. 47) 107 straipsnyje, prieš
priimdamas sprendimą Tarnybos teritorinis skyrius
Valstybės pagalbos projektų ekspertizės atlikimo,
išvadų ir rekomendacijų teikimo valstybės pagalbos
teikėjams, valstybės pagalbos pranešimų ir kitos
informacijos, susijusios su valstybės pagalba, pateikimo
Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms
institucijoms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1136
,,Dėl Valstybės pagalbos priemonės ir nereikšmingos
(de minimis) pagalbos priemonės ekspertizės atlikimo,
išvadų ir rekomendacijų teikimo, pranešimų apie
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Eil.
Nr.

17.
18.

Raktažodžiai
Administracinės paslaugos
teikėjas

19.

Atlygintinai teikiamos
administracinės paslaugos
duomenys
Administracinės paslaugos
grupė
Gyvenimo įvykiai, kuriems
priskiriama administracinė
paslauga
Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

20.
21.

22.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

valstybės pagalbą ir kitos informacijos, susijusios su
valstybės pagalba, pateikimo Europos Komisijai
taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka teikia
pranešimą Europos Komisijai apie numatomą teikti
valstybės pagalbą.
Tarnybos teritorinis skyrius sprendimą priima tik gavęs
Europos Komisijos pritarimą.
Sprendimas, neatlygintinai naudotis
Tarnybos teritorinių skyrių darbuotojai, kurių vardai ir
pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio pašto
adresai yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje
www.nzt.lt.
Nėra
Kitos paslaugos
Kita
Gautas prašymas ir prie prašymo pridėti dokumentai
patikrinami per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos.
Jeigu prašyme nurodyti ne visi reikiami duomenys ar
pateikti ne visi šio Aprašymo 12 punkte nurodyti
dokumentai, Tarnybos teritorinis skyrius nustato iki 15
darbo dienų terminą jiems pateikti. Per nustatytąjį
terminą nepateikus reikiamų duomenų ir dokumentų,
prašymas nenagrinėjamas ir kartu su pateiktais
dokumentais grąžinamas asmeniui.
Kai prašoma perduoti neatlygintinai naudoti
valstybinės žemės sklypą, kurio reikia statiniams ar
įrenginiams eksploatuoti, Tarnybos teritorinis skyrius
per 10 darbo dienų nuo prašymo ir kitų dokumentų
gavimo sutikrina asmens prašyme nurodytus duomenis
su Nekilnojamojo turto registro duomenimis,
patvirtinančiais statinių ar įrenginių, esančių žemės
sklype, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir
juridinių faktų įregistravimą.
Teritorinis skyrius, turėdamas visus Aprašymo
12 punkte nurodytus dokumentus ir sprendimą
suformuoti žemės sklypą (tuo atveju, jeigu žemės
sklypas nebuvo suformuotas prašymo pateikimo metu),
per 20 darbo dienų:
1. Įregistruoja perduodamą neatlygintinai naudoti
valstybinės žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre
(jeigu perduodamas neatlygintinai naudoti valstybinės
žemės sklypas šiame registre neįregistruotas).
2. Nustato žemės sklypo dalies, kurios reikia statinio
arba įrenginio daliai eksploatuoti, dydį, kai prašymą
pateikusiam asmeniui nuosavybės, patikėjimo teise,
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Eil.
Nr.

23.
24.
25.
26.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

panaudos ar nuomos pagrindais priklauso tik statinio ar
įrenginio dalis.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario
24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“
nustatyta
tvarka
apskaičiuoja
perduodamo
neatlygintinai naudoti valstybinės žemės sklypo vertę.
4. Priima sprendimą perduoti neatlygintinai naudoti
valstybinės žemės sklypą.
5. Parengia valstybinės žemės panaudos sutarties
projektą.
Valstybinės žemės panaudos sutartį per 5 darbo dienas
nuo sprendimo perduoti neatlygintinai naudoti
valstybinės žemės sklypą priėmimo pasirašo Tarnybos
vadovas arba jo įgaliotas teritorinio skyriaus vadovas.
Paslaugos suteikimas gali užtrukti, kai prašomas
perduoti neatlygintinai naudoti žemės sklypas nėra
suformuotas.
Elektroninė paslauga
Elektroninės paslaugos trumpas
Sprendimų perduoti neatlygintinai naudoti valstybinę
pavadinimas
žemę (panaudai) priėmimas
Elektroninės paslaugos nuoroda
www.epaslaugos.lt
Elektroninės paslaugos brandos
(III) Dvipusės sąveikos lygis.
lygis
Elektroninės paslaugos teikimo
Asmenys, pageidaujantys neatlygintinai naudoti
proceso aprašymas
valstybinės žemės sklypus, pateikia prašymus
elektroniniu būdu per informacinę sistemą.
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Asmuo iš Tarnybos interneto svetainės www.nzt.lt
atsisiunčia prašymo formą ir užpildo prašymą.
2. Asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų
(www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų
prisijungimo prie elektroninės bankininkystės
priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą,
išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų
teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį
sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose
(www.epaslaugos.lt) numatytus būdus, pasirenka
Tarnybos teikiamą administracinę paslaugą „Asmens
skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas“ ir
pateikia užpildytą prašymą.
3. Tarnybos teritorinis skyrius, išnagrinėjęs prašymą,
priima sprendimą perduoti neatlygintinai naudoti
valstybinę žemę:
3.1. praneša asmeniui apie valstybinės žemės panaudos
sutarties sudarymą arba motyvuotą sprendimą
neperduoti naudoti valstybinės žemės sklypo;
3.2. suderina su asmeniu valstybinės žemės panaudos
sutarties projektą.
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Eil.
Nr.

27.

Elektroninės paslaugos teikimo
proceso aprašymas

28.

Elektroninės paslaugos
suteikimo kaina

29.

Užsakant elektroninę paslaugą
reikalingas tapatybės nustatymas
Elektroninės paslaugos
užsakymo prisijungimo būdai

30.

31.

32.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Elektroninės paslaugos
kontaktinė informacija IVPK
administratoriui
Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų įtraukimas į
dokumentų apskaitą

Valstybinės žemės panaudos sutartis sudaroma
Tarnybos teritorinio skyriaus pranešime nurodytu
laiku ir vietoje.
Paslaugos suteikimo 25 darbo dienos – priimant
trukmė
sprendimą
nesuteikti
panaudai valstybinės žemės
sklypo.
45 darbo dienos – priimant
sprendimą
suteikti
valstybinės žemės sklypą.
Dienų tipas
Darbo dienos
Komentaras
Esant galimybei atsakymas
pateikiamas anksčiau nei
numatyta teisės aktuose.
Paslaugos suteikimo Nemokama
kaina
Valiuta
Trukmė
Taip
Asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų
(www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų
prisijungimo prie elektroninės bankininkystės
priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą
kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo,
asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba
kitus
Elektroniniuose
valdžios
vartuose
(www.epaslaugos.lt) numatytus būdus, pasirenka
paslaugą „Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei
nagrinėjimas“.
Nėra
Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų
apskaitą, registruojamas ir saugomas byloje 5.29
„Administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir jų
registras 1AP“.

Žemės tvarkymo ir administravimo departamento
Žemės administravimo skyriaus vedėja

Loreta Dauskartė

