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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

6.

Administracinės paslaugos
teikimo būdas

Aprašymo turinys
APŽT.36.
1
Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos
metu išdavimas
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – Tarnyba) teritorinio skyriaus
(toliau – Teritorinis skyrius) vadovas, atsižvelgdamas į
asmens prašymą, gautą tiesiogiai atvykus į Tarnybos
teritorinį skyrių, atsiųstą paštu ar per pasiuntinį arba
elektroniniu paštu (pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu
parašu), išduoda sutikimus laikinai naudotis valstybine
žeme statybos metu (toliau – Sutikimas).
Sutikimas išduodamas statant naują, rekonstruojant ar
atnaujinant (modernizuojant) statinį, jeigu valstybinės
žemės sklypą (jo dalį) arba valstybinės žemės plotą
numatoma laikinai naudoti statybos metu, t. y. laikinam
statybinių medžiagų, dirvožemio, sapropelio ir kitokių
statybos procesui užtikrinti reikalingų medžiagų
sandėliavimui, konstrukcijų laikymui ir statymui,
technikos ir transporto priemonių laikymui, tvoros
aptvėrimui statybos vietoje.
Sutikimas išduodamas statytojui (užsakovui) (toliau –
asmuo).
 Gyventojai
 Užsieniečiai
 Verslo subjektai
 Viešojo sektoriaus subjektai
□ Elektroninė paslauga
 Neelektroninė paslauga

2
Eil.
Pavadinimas
Nr.
7. Funkcija, kurią vykdant teikiama
administracinė paslauga
8. Administracinės paslaugos
suteikimas
9. Administracinės paslaugos
rezultatas
10. Teisės aktai, reglamentuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

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

13. Informacija
ir
dokumentai,
kuriuos turi gauti Tarnyba

Aprašymo turinys
 Valstybės perduota funkcija
□ Savarankiška funkcija
□ Paslauga teikiama atlygintinai
 Paslauga teikiama neatlygintinai
Parengtas Sutikimas laikinai naudotis valstybine žeme
statybos metu
1.
Lietuvos
Respublikos
statybos
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/bQAUbz
CAlt).
2. Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos
metu išdavimo taisyklės, patvirtintos Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2016 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 1P-26(1.3.) „Dėl Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme
statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau –
Taisyklės)
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/2ed27ee0c42111e583a295d936
6c7ab3).
Asmens prašymas pateikiamas pagal Taisyklių
1 priede nurodytą prašymo formą.
Asmuo, pageidaujantis gauti Sutikimą, Teritoriniam
skyriui pagal valstybinės žemės sklypo ar valstybinės
žemės ploto buvimo vietą turi pateikti šiuos
dokumentus:
1. Prašymą išduoti Sutikimą (Taisyklių 1 priedas),
kuriame turi būti nurodytos priežastys ir motyvai, kodėl
nėra galimybės statybos metu naudoti žemės sklypo (jo
dalies), kuriame vykdoma statyba, bei terminas, kuriam
prašoma išduoti Sutikimą.
2. Statybvietės planą (toliau – Planas), numatytą
Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
„Statinio
projektavimas,
projekto
ekspertizė“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl
Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
„Statinio
projektavimas,
projekto
ekspertizė“
patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas), 8 priedo 45
punkte, arba statybvietės schemą, kai Planas,
vadovaujantis Reglamentu, neturi būti rengiamas.
Su prašymo nagrinėjimu susijusi informacija ir
dokumentai, turimi Tarnyboje, gauti iš kitų institucijų ar
Lietuvos valstybės registrų:
1) Lietuvos Respublikos gyventojų registro
(http://ivn.vrm.lt/);
2) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro
(http://registrucentras.lt/jar/) ir Lietuvos Respublikos

3
Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

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

17. Raktažodžiai
18. Administracinės paslaugos
teikėjas

nekilnojamo turto kadastro ir Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo
turto
registro
(http://www.registrucentras.lt).
Asmeniui suteikiama galimybė iš Tarnybos interneto
svetainės www.nzt.lt atsisiųsti Prašymo formą.
Sprendimas neišduoti Sutikimo priimamas, kai:
1. Taisyklių 9 punkte išvardyti subjektai prieštarauja dėl
laikino valstybinės žemės sklypo (jo dalies) ar
valstybinės žemės ploto naudojimo.
2. Taisyklių 9 punkte išvardyti subjektai per nustatytą
terminą nepareiškė nuomonės dėl laikino valstybinės
žemės sklypo (jo dalies) ar valstybinės žemės ploto
naudojimo arba valstybinės žemės sklypas ar
valstybinės žemės plotas nėra naudojamas, tačiau
Teritorinio skyriaus sprendimas išduoti Sutikimą
prieštarautų Taisyklių ar kitų teisės aktų nuostatoms.
3. Valstybinės žemės plotas, kuriuo planuojama laikinai
pasinaudoti, yra suprojektuotas patvirtintame teritorijų
planavimo dokumente ar žemės valdos projekte kaip
grąžinamas natūra, perduodamas ar suteikiamas
neatlygintinai
nuosavybėn,
parduodamas,
išnuomojamas, perduodamas neatlygintinai naudotis ar
valdyti patikėjimo teise.
4. Yra priimtas sprendimas dėl valstybinės žemės
paėmimo visuomenės poreikiams.
5. Yra galimybė statybvietę įrengti prašymą pateikusio
asmens privačios žemės sklype ar šio asmens
naudojamame žemės sklype (jo dalyje).
6. Šis žemės plotas reikalingas naudoti kitoms
reikmėms.
Pasikeitus statytojui, naujasis statytojas perima su
išduotu Sutikimu susijusias teises ir pareigas nekeičiant
išduoto Sutikimo.
Sutikimas išduodamas prašyme nurodytam laikotarpiui,
tačiau ne ilgiau nei 2 metams. Sutikimo galiojimas
asmens prašymu gali būti pratęstas Taisyklių nustatyta
tvarka prašyme nurodytam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau
nei 2 metams.
Sutikimas, statybos metu.
Teritorinio skyriaus pagal teritorijos, kurią prašoma
leisti laikinai naudoti statybos metu buvimo vietą,
vadovas.
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Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

19. Atlygintinai teikiamos
administracinės paslaugos
duomenys
20. Administracinės paslaugos grupė
21. Gyvenimo įvykiai, kuriems
priskiriama administracinė
paslauga
22. Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė
23. Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Teritorinių skyrių darbuotojai, kurių vardai ir pavardės,
telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai yra
skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
 Kita
 Kita
Teritorinio skyriaus vadovas priima sprendimą išduoti
sutikimą per 20 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo.
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 tvarkymo skyriaus vedėja

Daiva Mikalauskienė

