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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
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ŽEMĖS TVARKYMO IR ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
ŽEMĖS TVARKYMO SKYRIAUS
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Žemės tvarkymo ir administravimo departamento (toliau – Departamento) Žemės tvarkymo
skyrius (toliau – Skyrius) yra Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau –
Nacionalinė žemės tarnyba) Departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento
direktoriui.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro įsakymais, Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais, taip pat
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriaus veiklą.
3. Skyrius vykdo suteiktus viešojo administravimo įgaliojimus administracinio
reglamentavimo, administracinių sprendimų priėmimo, administracinių paslaugų teikimo, teisės aktų
ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros srityse, kurių įgyvendinimas
numatytas šiuose nuostatuose.
4. Skyrius savo veiklą organizuoja pagal Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus patvirtintą
Departamento metinį veiklos planą.
II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
5. Skyriaus uždaviniai:
5.1. Įgyvendinti valstybės politiką žemės tvarkymo ir žemėtvarkos planavimo srityse;
5.2. Centriniu lygmeniu kontroliuoti darbus žemėtvarkos planavimo ir žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimo srityse.
5.3. Teikti administracines paslaugas žemės tvarkymo ir žemėtvarkos planavimo srityse.
5.4. Centriniu lygmeniu kontroliuoti ir vykdyti Skyriaus veiklos sritims priskirtų ūkio subjektų
(asmenų, rengiančių žemėtvarkos planavimo dokumentus) veiklos priežiūrą.
5.5. Koordinuoti ir metodikai vadovauti žemės tvarkymo ir žemėtvarkos planavimo darbams.
6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
6.1. įgyvendina sprendimus žemės tvarkymo ir žemėtvarkos planavimo srityse;
6.2. rengia siūlymus dėl žemės tvarkymo darbų finansavimo iš valstybės biudžeto valstybinių
programų (jų dalių), tarptautinių projektų;
6.3. koordinuoja, metodiškai vadovauja ir kontroliuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų –
žemėtvarkos schemų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projektų, žemės konsolidacijos projektų, žemės paėmimo visuomenės poreikiams rengimo ir
įgyvendinimo bei pagal Skyriaus kompetenciją kitus žemėtvarkos darbus;
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6.4. metodiškai vadovauja ir koordinuoja:
6.4.1. servitutų nustatymo sandoriu ir administraciniu aktu ir su tuo susijusių nuostolių
atlyginimo darbus;
6.4.2. miškų įveisimo ne miško žemėje leidimų išdavimo darbus;
6.4.3. pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo bei keitimo darbus;
6.4.4. sutikimų statyti statinius valstybinėje žemėje ir laikinai naudotis valstybine žeme
išdavimo klausimus;
6.4.5. sprendimų suteikti teisę naudoti žvejybos plotus valstybiniuose vandens telkiniuose
išdavimo klausimus;
6.4.6. specialiųjų žemės naudojimo sąlygų formuojant žemės sklypus nustatymo darbus;
6.5. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai kitose institucijose;
6.6. pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja norminių teisės aktų, reikalingų žemės tvarkymo
ir žemėtvarkos planavimo srities politikai formuoti ir įgyvendinti, projektų rengimą, juos rengia bei
dalyvauja norminių teisės aktų projektų rengimo darbe, taip pat rengia norminius ir ne tik teisės aktų
projektus ir kitus su Skyriaus vykdoma veikla susijusius dokumentus, teikia išvadas bei pasiūlymus
dėl kitų institucijų ar Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų
projektų;
6.7. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja bei dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų,
įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus, skundus ir kitus dokumentus,
rengia atsakymų į juos bei administracinių sprendimų projektus;
6.8. atlieka ūkio veiklos subjektų (asmenų, rengiančių žemėtvarkos planavimo dokumentus
(žemėtvarkos schemas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektus, žemės konsolidacijos projektus, žemės paėmimo visuomenės poreikiams
projektus)) veiklos priežiūrą;
6.9. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja žemės konsolidacijos ir žemės paėmimo visuomenės
poreikiams procese;
6.10. organizuoja regiono lygmens žemėtvarkos schemų rengimą;
6.11. teikia pagal Skyriaus kompetenciją Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu
patvirtintas administracines paslaugas arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą;
6.12. koordinuoja žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiančių specialistų mokymą;
6.13. priima, aptarnauja ir konsultuoja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą,
aptarnavimą ir konsultavimą ir aptarnavimą, jeigu tai susiję su Skyriaus kompetencijos ribose priimtų
arba priimamų sprendimų įgyvendinimu.
6.14. rengia ir teikia pasiūlymus su Skyriaus vykdoma veikla susijusiais klausimais;
6.15. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ir analizuoja Europos Sąjungos ir kitų valstybių
žemės tvarkymo politiką, jos teisinę ir administracinę bazę bei įgyvendinimo praktiką ir teikia
atsakingiems asmenims išvadas ir pasiūlymus;
6.16. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų
organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų ar darbo grupių veikloje;
6.17. pagal Skyriaus kompetenciją rengia, teikia ir apdoroja su Skyriaus vykdoma veikla
susijusią informaciją;
6.18. organizuoja dokumentacijos, susijusios su kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos
planavimo dokumentus ar atlikti valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą išdavimu,
stabdymu ar jų galiojimo panaikinimu, tvarkymą;
6.19. tvarko Skyriaus dokumentaciją;
6.20. pagal kompetenciją vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;
6.21. vykdo kitus Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo, kuruojančio
Departamento veiklą, ir Departamento direktoriaus pavedimus.
III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
7. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau –
darbuotojai), įgyvendindami jiems pavestus uždavinius ir atlikdami priskirtas funkcijas, turi teisę:
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7.1. laiku gauti iš Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinių padalinių, kitų institucijų bei
organizacijų informaciją ir dokumentus, reikalingus Skyriaus uždaviniams ir funkcijoms,
Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavedimams ar kitoms pareigoms bei užduotims atlikti;
7.2. gauti darbui reikalingas priemones ir įrangą;
7.3. reikalauti, kad darbo vieta atitiktų higienos ir saugos darbe reikalavimus;
7.4. naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir
kitiems teisės aktams.
8. Skyrius privalo laiku ir kokybiškai atlikti darbus pagal šiuose nuostatuose išvardytas
funkcijas.
IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
9. Skyriaus darbui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį skiria į pareigas ir iš jų atleidžia
Nacionalinės žemės tarnybos direktorius. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Departamento
direktoriui.
10. Skyriaus vedėjas:
10.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą: paskirsto darbuotojams užduotis ir kontroliuoja
jų vykdymą;
10.2. asmeniškai atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą;
10.3. teikia Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų
skatinimo ir atsakomybės taikymo;
10.4. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus, Departamento ir
Nacionalinės žemės tarnybos darbo tobulinimo;
10.5. atsiskaito už Skyriaus veiklą Departamento direktoriui;
10.6. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų
organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų ar darbo grupių veikloje;
10.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Nacionalinės žemės tarnybos
direktoriaus pavedimus.
11. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Nacionalinės žemės tarnybos
direktoriaus įsakymu paskirtas kitas valstybės tarnautojas.
V SKYRIUS
SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
12. Skyriaus darbuotojai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą pareigų
vykdymą.
____________________

