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Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų
nuoma ne aukciono būdu.
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau – Tarnyba), atsižvelgdama į asmenų,
pageidaujančių nuomoti naudojamus kitos paskirties
valstybinės žemės sklypus, prašymus, gautus paštu,
elektroniniu paštu (pasirašytus elektroniniu parašu) ar
įteiktus asmenims atvykus į Tarnybą, organizuoja pagal
detaliuosius planus ar žemės valdos projektus
suformuotų naudojamų kitos paskirties valstybinės
žemės sklypų (toliau – žemės sklypai) nuomą ne
aukciono būdu, pasirašo šių žemės sklypų nuomos
sutartis.
Žemės sklypai išnuomojami ne aukciono būdu Lietuvos
Respublikos ir užsienio valstybių fiziniams ir
juridiniams
asmenims
ar
kitoms
užsienio
organizacijoms.
Šie asmenys gali išsinuomoti:
1. Naudojamus namų valdos žemės sklypus. Namų
valdos žemės sklypams priskiriami žemės sklypai prie
daugiabučių namų. Šie žemės sklypai išnuomojami
bendrosios dalinės nuosavybės teise daugiabučio namo
savininkams
(butų
ir negyvenamųjų patalpų
savininkams).
2. Žemės sklypus prie individualių automobilių garažų

2

5.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

ar garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų garažų
(išskyrus žemės sklypus prie metalinių garažų).
3. Žemės sklypus, kurių reikia kitiems, nuosavybės teise
priklausantiems arba jų nuomojamiems statiniams ir
įrenginiams eksploatuoti, išskyrus žemės sklypus,
kuriuose nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti
tik laikinieji statiniai arba neturintys aiškios funkcinės
priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės
veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam
statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui. Kaimo
gyvenamosiose vietovėse ir po 1995 m. birželio 1 d.
miestams priskirtose teritorijose nuosavybės teise
priklausančių statinių ir įrenginių, taip pat poilsiaviečių
pastatų ir kitų statinių užimti žemės sklypai, kurie pagal
Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą
nepriskirti valstybės išperkamiems, išnuomojami pagal
Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų
pardavimo ir nuomos taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu
Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės
žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (toliau –
Taisyklės), o, atkūrus nuosavybės teises į šiuos žemės
sklypus, teisės ir pareigos pagal valstybinės žemės
nuomos sutartis pereina žemės savininkams, jeigu šalys
nesusitaria kitaip ir jeigu valstybinės žemės nuomos
sutartys buvo įregistruotos Nekilnojamojo turto registre.
Pastaba. Tarnybos vadovo ar jo įgalioto Tarnybos
teritorinio padalinio vadovo sprendimu gali būti
išnuomojami ne aukciono būdu besiribojančių
valstybinės žemės sklypų nuomininkams laisvos
valstybinės žemės plotai, įsiterpę tarp privačių žemės
sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų, taip
pat tarp privačių arba išnuomotų valstybinės žemės
sklypų ir kelių (gatvių) ar miesto gyvenamojoje
vietovėje esančių miškų sklypų (plotų), ne didesnių kaip
0,04 ha teritorijose, kuriose pagal teritorijų planavimo
dokumentus suplanuotos gyvenamosios teritorijos, ir
0,5 ha – kitose teritorijose, jeigu šiuose plotuose
negalima suformuoti atskirų žemės sklypų. Minėti
įsiterpę laisvos valstybinės žemės plotai išnuomojami
vadovaujantis Taisyklėmis.
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d.
nutarimas Nr. 260 ,,Dėl naudojamų kitos paskirties
valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio
2 d. nutarimas Nr. 692 ,,Dėl naujų kitos paskirties
valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“.
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6.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario
24 d. nutarimas Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo
tvarkos“.
Tarnybos teritoriniam padaliniui (toliau – teritorinis
padalinys) pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas išnuomoti naudojamą kitos paskirties
valstybinės žemės sklypą (jo dalį) (toliau – prašymas).
Prašyme turi būti nurodyta:
1.1. fizinio asmens vardas, pavardė, adresas (jeigu
prašymą pateikė fizinis asmuo) arba juridinio asmens ar
kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas
ir buveinė (jeigu prašymą pateikė juridinis asmuo ar kita
užsienio organizacija);
1.2. prašymo surašymo data ir vieta;
1.3. teritorinio padalinio, kuriam pateikiamas prašymas,
pavadinimas;
1.4. pageidaujamo išsinuomoti žemės sklypo plotas,
adresas;
1.5. statinių ar įrenginių, esančių prašomame išnuomoti
žemės sklype, unikalūs numeriai;
1.6. nurodytas nuomojamo iš valstybės žemės sklypo,
besiribojančio su pageidaujamu išsinuomoti žemės
sklypu, kadastro ar unikalus numeris (kai pageidaujama
išsinuomoti įsiterpusį kitos paskirties valstybinės žemės
sklypą).
2. Prie prašymo turi būti pridedami šie dokumentai:
2.1. žemės sklypo suteikimą ar naudojimo teisę
patvirtinančių dokumentų įstatymų nustatyta tvarka
patvirtintos kopijos (jeigu žemės sklype nėra statinių ir
įrenginių);
2.2. fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio
organizacijos įregistravimo dokumento įstatymų
nustatyta tvarka patvirtinta kopija, išskyrus tuos atvejus,
kai naudojamą žemės sklypą pageidauja pirkti užsienio
juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, įsteigę
Lietuvoje atstovybę ar filialą;
2.3. naudojamo žemės sklypo plano su nustatytais
žemės sklypo ribų posūkio taškais ir riboženklių
koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje
(toliau – žemės sklypo planas), kuriame būtų pažymėti
esami statiniai ir įrenginiai (kai prašymo išnuomoti
žemės sklypą pateikimo metu prašomas išnuomoti
žemės sklypas yra suformuotas), įstatymų nustatyta
tvarka patvirtinta kopija;
2.4. parengtas pageidaujamo išsinuomoti žemės sklypo
planas (kai pageidaujama išsinuomoti įsiterpusį kitos
paskirties valstybinės žemės sklypą ir prašymo
išnuomoti žemės sklypą pateikimo metu žemės sklypas
yra suformuotas);
2.5. statinių ir įrenginių, esančių žemės sklype, nuomos
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sutarties, kai prašymą išnuomoti valstybinės žemės
sklypą pateikia statinių ir įrenginių nuomininkas,
įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta kopija.
Jeigu valstybinės žemės sklypą pageidauja išsinuomoti
du ar daugiau asmenų bendrosios (dalinės ar jungtinės)
nuosavybės teise, jie pateikia prašymą, pasirašytą visų
arba vieno iš jų, jei jis turi notaro patvirtintą įgaliojimą
atstovauti kitiems asmenims.
Jei prašymą išnuomoti žemės sklypą pasirašo asmens
atstovas, turi būti pridedamas įgaliojimas, patvirtinantis
atstovo įgaliojimus.
7. Informacija
ir
dokumentai, Su prašymo nagrinėjimu susijusi informacija ir
kuriuos turi gauti teritorinis dokumentai, turimi teritoriniame padalinyje, gauti iš
padalinys
kitų institucijų ar valstybės registrų: Lietuvos
Respublikos
juridinių
asmenų
registro
(http://www.registrucentras.lt/jar/),
Lietuvos
Respublikos nekilnojamo turto kadastro ir registro
(http://www.registrucentras.lt).
8. Administracinės paslaugos
Teritorinių padalinių darbuotojai, kurių vardai ir
teikėjas
pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai
yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
9. Administracinės paslaugos
Teritorinių padalinių vadovai, kurių vardai ir pavardės,
vadovai
telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai yra
skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
10. Administracinės paslaugos
Gautas prašymas ir prie prašymo pridėti dokumentai
suteikimo trukmė
patikrinami per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos.
Jeigu prašyme nurodyti ne visi reikiami duomenys ar
pateikti ne visi šio Aprašymo 6 punkte nurodyti
dokumentai, teritorinis padalinys nustato iki 15 darbo
dienų terminą jiems pateikti ir apie tai raštu praneša
asmeniui. Jeigu per nustatytą laiką reikiami duomenys
ir dokumentai nepateikiami, prašymas nenagrinėjamas
ir kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas asmeniui.
Teritorinis padalinys, turėdamas visus Aprašymo 6
punkte nurodytus dokumentus ir sprendimą suformuoti
žemės sklypą (tuo atveju, jeigu žemės sklypas nebuvo
suformuotas prašymo išnuomoti žemės sklypą (jo dalį)
pateikimo metu), per mėnesį:
1) įregistruoja išnuomojamą valstybinės žemės sklypą
Nekilnojamojo turto registre (jeigu išnuomojamas
žemės sklypas šiame registre neįregistruotas) ir
patikėjimo teisę į jį;
2) pagal žemės sklypo planą nustato ir (ar) apskaičiuoja
parduodamų žemės sklypo dalių dydį (jei yra
bendraturčių);
3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m.
vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo
tvarkos“ nustatyta tvarka apskaičiuoja išnuomojamo
žemės sklypo vertę;
4) parengia valstybinės žemės nuomos sutarties
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11. Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys
12. Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę paslaugą

projektą.
Paslaugos suteikimas gali užtrukti, kai norimas
išsinuomoti
valstybinės
žemės
sklypas
nėra
suformuotas.
Atskirų administracinės paslaugos veiksmų terminai
nurodyti Taisyklėse.
Prašymas pateikiamas pagal Tarnybos parengtą
prašymo formą (Aprašymo priedai) arba laisva forma.
Pateiktas prašymas turi atitikti šio Aprašymo 6 punkte
nurodytus reikalavimus.
Asmeniui suteikiama galimybė iš interneto svetainės
www.nzt.lt atsisiųsti prašymo formą (-as).

13. Administracinių paslaugų teikimo Jeigu gyvenamasis namas ar kitas statinys arba
ypatumai
įrenginys (statiniai arba įrenginiai), įregistruotas
Nekilnojamojo turto registre atskiru objektu
(pagrindiniu
daiktu),
kuriam
eksploatuoti
suformuojamas atskiras žemės sklypas, bendrosios
dalinės nuosavybės teise priklauso keliems asmenims
(bendraturčiams), gyvenamojo namo ar kito statinio
arba
įrenginio
bendraturčiams
išnuomojamos
atitinkamos nuomojamo žemės sklypo dalys.
Kiekvieno gyvenamojo namo ar kito statinio arba
įrenginio bendraturčio nuomojama žemės sklypo dalis
bendrojoje nuosavybėje nustatoma atsižvelgiant į
kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo
namo ar kito statinio arba įrenginio dalį, į kurią
neįskaitomos gyvenamojo namo ar kito statinio
(pagrindinio
daikto)
priklausinių
bendraturčių
nuosavybės teise turimos dalys.
Kai pagal teritorijų planavimo dokumentą keliems
savarankiškai funkcionuojantiems statiniams ar
įrenginiams,
Nekilnojamojo
turto
registre
įregistruotiems atskirais objektais (pagrindiniais
daiktais), eksploatuoti suformuotas vienas valstybinės
žemės sklypas, kiekvieno statinio ar įrenginio
savininkui, o jeigu statinys ar įrenginys priklauso
keliems asmenims, – statinio ar įrenginio
bendraturčiams išnuomojama žemės sklypo dalis,
reikalinga šiam atskiram statiniui ar įrenginiui
(pagrindiniam daiktui) su priklausiniais (jeigu jų yra)
eksploatuoti.
Kai savarankiškai funkcionuojantis statinys ar įrenginys
priklauso keliems asmenims (bendraturčiams), žemės
sklypo plane šiam statiniui ar įrenginiui išskirta
eksploatuoti reikalinga žemės sklypo dalis (išskirta
atskira šiam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti
reikalinga dalis ir bendro naudojimo ploto dalis, jeigu
tokia dalis šiam statiniui išskirta), išnuomojama statinio
ar įrenginio bendraturčiams. Kiekvieno bendraturčio
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dalies dydis nustatomas atsižvelgiant į kiekvienam
bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito
statinio arba įrenginio dalį, į kurią neįskaitomos
gyvenamojo namo ar kito statinio (pagrindinio daikto)
priklausinių bendraturčių nuosavybės teise turimos
dalys.
Kai gyvenamojo namo pagalbinio ūkio paskirties
statiniai (sandėliai, malkinės, tvartai, pirtys, kiti
pagalbinio ūkio paskirties statiniai), įregistruoti
Nekilnojamojo turto registre atskirais objektais
(pagrindiniais
daiktais)
ir
nuosavybės
teise
priklausantys
gyvenamojo
namo
savininkui
(bendraturčiams), yra kitame žemės sklype negu
gyvenamasis namas, nes šiuos žemės sklypus skiria
kelias, šių statinių užimti ir jiems eksploatuoti reikalingi
žemės sklypai formuojami kaip namų valdos žemės
sklypas ir išnuomojami ta pačia tvarka kaip ir namų
valdos žemės sklypas, jeigu tokiems statiniams
eksploatuoti
teritorijų
planavimo
dokumente
suprojektuotas atskiras žemės sklypas.
Valstybinės žemės sklypo, reikalingo daugiabučiam
namui eksploatuoti, nuomos sutartį gali sudaryti
daugiabučio
namo
savininkų
bendrija,
jeigu
daugiabučio namo savininkų bendrija susirinkime
priima sprendimą pavesti bendrijai sudaryti valstybinės
žemės nuomos sutartį. Jeigu toks sprendimas kartu su
prašymu išnuomoti žemės sklypą nepateikiamas,
valstybinės žemės sklypas prie daugiabučio namo
išnuomojamas daugiabučio namo savininkams (butų ir
negyvenamųjų patalpų savininkams).
Valstybinės žemės nuomos terminas gali būti ne
ilgesnis kaip 99 metai.
Jeigu pagal teritorijų planavimo dokumentus žemės
sklypą numatyta naudoti visuomenės poreikiams, šis
žemės sklypas išnuomojamas tik iki tol, kol bus
pradėtas naudoti šiems tikslams.
Žemės sklypai, kurių reikia asmenų nuomojamiems
statiniams ar įrenginiams eksploatuoti, išnuomojami tik
šių statinių ar įrenginių nuomos terminui.
Kitais atvejais žemės nuomos terminas nustatomas
atsižvelgiant į valstybės interesus pagal žemės sklype
esančio statinio ar įrenginio ekonomiškai pagrįstą
naudojimo trukmę, kuri nustatoma pagal patvirtintus
statinio ar įrenginio statybos projekto dokumentus,
vadovaujantis statybos techniniais reglamentais, pagal
kuriuos nustatoma statinių gyvavimo trukmė, o statinių
ar įrenginių, pastatytų iki 1996 m. sausio 1 d., – pagal
nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje
nurodytus statinio ar įrenginio nusidėvėjimo duomenis,
vadovaujantis aplinkos ministro nustatyta pastatų,
statinių ir įrenginių, pastatytų iki 1996 m. sausio 1 d.,
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saugaus naudojimo termino nustatymo tvarka. Jeigu
valstybinės žemės sklype esančio statinio ar įrenginio
nustatytas ekonomiškai pagrįsto naudojimo trukmės
terminas suėjęs, tačiau statinys neišregistruotas iš
Nekilnojamojo turto registro arba nėra kitų duomenų
apie statinio žuvimą (nugriovimą, sugriovimą,
sunykimą, sudegimą ir panašiai), valstybinės žemės
nuomos sutartis gali būti sudaroma terminui, ne
ilgesniam nei viena dešimtoji dalis nustatytos statinio ar
įrenginio ekonomiškai pagrįstos naudojimo trukmės.
Nuomininkas žemės nuomos mokestį moka pagal
savivaldybės tarybos patvirtintą tarifą nuo valstybinės
žemės nuomos sutartyje nurodytos žemės sklypo vertės.
14. Administracinių paslaugų teikimo Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą,
aprašymų įtraukimas į dokumentų registruojamas
ir
saugomas
byloje
5.29
apskaitą
„Administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir jų
registras 1AP“.
Žemės administravimo departamento
Žemės tvarkymo planavimo skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Zita Kvietkienė

