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

5.

Administracinės paslaugos
gavėjai

Aprašymo turinys
APŽT.26.
4 (2013-01-23; 2015-08-25; 2018-02-27)
Sprendimų patvirtinti žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektus priėmimas
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – Tarnyba) struktūriniam
padaliniui, atsakingam už žemėtvarkos planavimo
dokumentų valstybinę priežiūrą, atlikus žemės sklypo,
esančio kaimo gyvenamosios vietovės (išskyrus
miestelius) teritorijoje, formavimo ir pertvarkymo
projekto (toliau – Projektas) rengimo, viešinimo,
derinimo procedūrų bei Projekto sprendinių atitikties
teisės aktų reikalavimams valstybinę priežiūrą ir
priėmus išvadą dėl tikslingumo tvirtinti Projektą,
Projektas, dėl kurio iki 2019 m. gruodžio 31 d. yra
priimtas sprendimas pradėti rengti Projektą,
Žemėtvarkos
planavimo
dokumentų
rengimo
informacinės sistemos (toliau – ŽPDRIS) priemonėmis
pateikiamas tvirtinti Tarnybos teritorinio padalinio
vadovui pagal žemės sklypo buvimo vietą.
Administracinė procedūra atliekama tik dėl tų Projektų,
dėl kurių iki 2019 m. gruodžio 31 d. priimti sprendimai
pradėti rengti Projektą. Projektas, dėl kurio sprendimas
pradėti rengti Projektą yra priimtas nuo 2020 m. sausio
1 d., pateikiamas tvirtinti savivaldybės administracijos
direktoriui pagal žemės sklypo buvimo vietą.
 Fiziniai asmenys ne verslo tikslais
 Fiziniai asmenys verslo tikslais

2

6.

Administracinės paslaugos
teikimo būdas

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

 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
Parengtas įsakymas tvirtinti / atsisakyti tvirtinti
Projektą.
1.
Lietuvos
Respublikos
žemės
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343).
2. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.075D49C59279).
3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.26B563184529).
4.
Lietuvos
Respublikos
miškų
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D6D055CC00C/HOaNZ
cpSUP).
5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7).
6. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.13E108ED3981).
7. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo
apsaugos
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/tkjteCb
Uqb).
8.
Lietuvos
Respublikos
kelių
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24/PQtxH
WLIFL).
9. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38E82AA2664C/mkdVuX
eYNl).
10. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.72C31F8DD98E/asr)
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 1443 ,,Dėl valstybinės
žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo
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11. Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys
12. Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo
13. Informacija
ir
dokumentai,
kuriuos turi gauti Tarnyba

teritorijoje“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.995F4CEC134B/xKlMtn
BaPn).
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo
29 d. nutarimas Nr. 1073 ,,Dėl Pagrindinės žemės
naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos
aprašo
patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.995F4CEC134B/xKlMtn
BaPn).).
13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario
18 d. nutarimas Nr. 236 ,,Dėl valstybinės žemės ūkio
paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.211254552487/TAIS_468
165).
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m.
birželio 2 d. nutarimas Nr. 692 ,,Dėl naujų kitos
paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir
nuomos“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D9BF21A12DCD).
15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo
9 d. nutarimas Nr. 260 ,,Dėl naudojamų kitos paskirties
valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.62AB28ABC5FA).
16. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio
4 d. įsakymas Nr. 3D-542/D1-513 ,,Dėl Žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir
įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.85D26D5522CA).
Atskiras prašymas tvirtinti Projektą neteikiamas.
Projekto tvirtinimas yra tęstinė Projekto organizavimo
dalis.
Asmuo, inicijavęs Projektą, prašymo dėl Projekto
tvirtinimo ar dokumentų Tarnybai neteikia.
Su prašymo nagrinėjimu susijusi informacija ir
dokumentai, turimi Tarnyboje, ŽPDRIS, gauti iš kitų
institucijų ar valstybės registrų:
Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro ir
registro
(http://www.registrucentras.lt),
Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro
(http://www.tpdr.lt/), Kultūros vertybių registro
(https://kvr.kpd.lt/), Lietuvos Respublikos miškų
kadastro (http://www.amvmt.lt), Lietuvos Respublikos
saugomų
teritorijų
valstybės
kadastro
(https://stk.am.lt/portal/), Ūkininkų ūkių registro
(http://www.vic.lt),
Žemės
gelmių
registro
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14. Duomenys apie susijusius su
paslauga veiksmus ir nuorodos į
inicijavimo formas
15. Išorinis
administracinės
paslaugos suteikimo adresas
16. Pastabos

(https://aplinka.lt/zemes-gelmiu-registras), Valstybinės
geologijos
informacinės
sistemos
(https://www.lgt.lt/epaslaugos/pages/trees/geolis.xhtml
),
Lietuvos
Respublikos
adresų
registro
(http://www.registrucentras.lt/adr/),
Lietuvos
Respublikos
gyventojų
registro
(https://www.registrucentras.lt/gyventojai/), Juridinių
asmenų registro (http://www.registrucentras.lt/jar/).
Asmeniui, inicijavusiam Projekto rengimą, suteikiama
galimybė interneto svetainėje www.zpdris.lt sekti
elektroninių
paslaugų,
teikiamų
ŽPDRIS
(www.zpdris.lt) priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir
gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus.
www.zpdris.lt
1. Sprendimas pakeisti pagrindinę žemės naudojimo
paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą (-us)
(jeigu pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar)
būdai keičiami) priimamas kartu su sprendimu
patvirtinti Projektą.
2. Sprendimas paversti miško žemę kitomis
naudmenomis, jeigu Projekte planuojama miško žemę
paversti kitomis naudmenomis, priimamas kartu su
sprendimu patvirtinti Projektą, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d.
nutarimu Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo
kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško
žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo
patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“.
3. Parengtam Projektui turi raštiškai pritarti Projekto
iniciatorius (-iai), žemės sklypo (-ų) savininkas (-ai) ar
valstybinės žemės patikėtinis (-iai). Tuo atveju, kai
nėra visų šių asmenų raštiškų pritarimų, Projektas gali
būti teikiamas tikrinti Tarnybos struktūriniam
padaliniui, atsakingam už žemėtvarkos planavimo
valstybinę dokumentų priežiūrą, tačiau, jeigu tikrinimo
metu nustatoma, kad parengtas Projektas atitinka teisės
aktų reikalavimus, šis padalinys priima išvadą dėl
tikslingumo Projektą tvirtinti, nurodydamas pastabą,
kad Projektas galės būti tvirtinamas tik tada, kai bus
gauti visi šių asmenų raštiški pritarimai arba kai teismo
sprendimu nustatyta, kad pagal tokį Projektą turi būti
vykdomas žemės sklypo formavimas ar pertvarkymas.
4. Duomenis apie patvirtintą Projektą ir sprendimą,
kuriuo patvirtintas Projektas, kai Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 6 dalies
3 punkte numatytu atveju pertvarkomi galiojančiame
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17. Raktažodžiai
18. Administracinės paslaugos
teikėjas

19. Atlygintinai teikiamos
administracinės paslaugos
duomenys
20. Administracinės paslaugos grupė
21. Gyvenimo įvykiai, kuriems
priskiriama administracinė
paslauga
22. Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

detaliajame
plane
nustatyti
žemės
sklypai,
organizatorius privalo ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Projekto patvirtinimo dienos pateikti
registruoti Lietuvos teritorijų planavimo dokumentų
registre
savivaldybės
administracijai
Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 „Dėl Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro
nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
duomenų banko nuostatų patvirtinimo“, nustatyta
tvarka.
5. Informacija apie Tarnybos teritorinio padalinio
vadovo sprendimą dėl Projekto tvirtinimo ar
atsisakymo tvirtinti Projektą paskelbiama ŽPDRIS
interneto svetainėje (www.zpdris.lt).
Formavimo ir pertvarkymo projektas, tvirtinimas.
Tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo
departamento Žemės tvarkymo skyriaus vyriausioji
specialistė Eglė Pletkienė, tel. 8 706 85 145, el. paštas
Egle.Pletkiene@nzt.lt.
Tarnybos teritorinių skyrių darbuotojai, kurių vardai ir
pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio pašto
adresai yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje
(http://www.nzt.lt).
Nėra.
 Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos
 Kita

Tarnybos teritorinio padalinio vadovo sprendimas dėl
Projekto tvirtinimo arba atsisakymo tvirtinti Projektą
turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
išvados dėl Projekto tvirtinimo tikslingumo gavimo.
23. Administracinės paslaugos
Priimtas sprendimas tvirtinti / atsisakyti tvirtinti
teikėjo veiksmų (neveikimo)
Projektą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šių
apskundimo tvarka
dokumentų paskelbimo ŽPDRIS dienos gali būti
skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai
(adresas – Vilniaus g. 27, Vilnius)
arba
administraciniam teismui Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta
tvarka.
Elektroninė paslauga
24. Elektroninės paslaugos trumpas
Sprendimų patvirtinti žemės sklypų formavimo ir
pavadinimas
pertvarkymo projektus priėmimas.
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25. Elektroninės paslaugos nuoroda
26. Elektroninės paslaugos brandos
lygis
27. Elektroninės paslaugos teikimo
proceso aprašymas

28. Elektroninės paslaugos suteikimo
trukmė

29. Elektroninės paslaugos suteikimo
kaina

30. Užsakant elektroninę paslaugą
reikalingas tapatybės nustatymas
31. Elektroninės paslaugos užsakymo
prisijungimo būdai
32. Elektroninės paslaugos
kontaktinė informacija IVPK
administratoriui
33. Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

www.zpdris.lt
(V) Personalizuotas lygis.
Planavimo iniciatorius prašymo dėl projekto tvirtinimo
Tarnybai neteikia, paslauga suteikiama elektroniniu
būdu per ŽPDRIS, gavus išvadą dėl Projekto tvirtinimo
tikslingumo.
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Tarnybos teritorinis padalinys, gavęs išvadą dėl
Projekto tvirtinimo tikslingumo, priima įsakymą
patvirtinti Projektą.
2. Planavimo iniciatoriui suteikiama galimybė
interneto svetainėje www.zpdris.lt sekti elektroninių
paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų
pasikeitimą ir gauti šių elektroninių paslaugų
rezultatus.
Paslaugos
suteikimo 5
trukmė
Dienų tipas
Darbo dienų
Komentaras
Esant
galimybei,
atsakymas
pateikiamas
anksčiau nei nustatyta
teisės aktuose.
Paslaugos
suteikimo Nemokama
kaina
Valiuta
Trukmė
Ne. Projekto iniciatorius turi galimybę neprisijungęs
sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS
priemonėmis, būsenų pasikeitimą, matyti rezultatus.
Projekto iniciatorius prašymo dėl paslaugos užsakymo
neteikia.
Nėra.
Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų
apskaitą,
registruojamas
ir
saugomas
5.29
„Administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir jų
registras 1AP“ byloje.

Žemės tvarkymo ir administravimo departamento
Žemės tvarkymo skyriaus patarėja,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

Giedrė Leimontaitė

