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NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
ŽEMĖS TVARKYMO IR ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
ŽEMĖS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Žemės tvarkymo ir administravimo departamento (toliau – Departamentas) Žemės
administravimo 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, 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 administravimo ir žemės reformos darbų
organizavimo srityse.
5.2. vertinti žemės reformos srityse priimamų sprendimų kokybę;
5.3. centriniu lygmeniu kontroliuoti, kad žemės reformos darbai būtų atliekami laikantis
Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų;
5.4. metodiškai vadovauti žemės administravimo klausimais.
6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
6.1. įgyvendina sprendimus žemės administravimo ir žemės reformos srityse;
6.2. metodiškai vadovauja ir koordinuoja:
6.2.1. darbus, susijusius su žemės administravimu, valstybinės žemės perleidimu,
nuoma, perdavimo naudotis ir žemės reformos srityse;
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6.2.2. žemės reformos darbus, dalyvauja valstybės biudžeto lėšų, skirtų žemės reformai,
administravimo darbams vykdyti ir duomenims apie šalies žemės fondo būklę rengti, administravime;
6.2.3. valstybinės žemės sklypų, išskyrus valstybinės žemės sklypų, priskirtų įstatymų
nustatyta tvarka parduodamam valstybei arba savivaldybei nuosavybės teise priklausančiam
nekilnojamajam turtui, ir žemės sklypų, perduodamų neatlygintinai savivaldybių nuosavybėn,
pardavimui;
6.2.4. valstybinės žemės sklypų, išskyrus žemės sklypų, kuriuos Lietuvos Respublikos
žemės įstatymo ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę išnuomoti ir perduoti
neatlygintinai naudotis kiti valstybinės žemės patikėtiniai, perdavimui neatlygintinai naudotis ir
nuomai;
6.2.5. nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo, žemės reformos
žemėtvarkos projektų ar jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimui;
6.2.6. ir dalyvauja sprendimų dėl valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai
savivaldybių nuosavybėn priėmime;
6.2.7. ir užtikrina tinkamą privačios žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės įsigijimo
(perleidimo) procesą;
6.2.8. valstybinės žemės suteikimo žemės ūkio veiklai vykdyti procesą;
6.2.9 sutikimų perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą
perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jų dalims) eksploatuoti, išdavimą;
6.2.10. sutikimų įkeisti kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (-ų) (jo (-jų) dalies (ių) nuomos teisę išdavimui;
6.2.11. pažymų dėl parduodamos privačios žemės ūkio paskirties žemės išdavimą;
6.2.12. pažymų dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės išdavimą;
6.2.13.
pirmumo teisės pirkti parduodamą privačią žemę valstybinių parkų
konservacinio, ekologinės apsaugos ir rekreacinio prioriteto zonose, valstybiniuose draustiniuose bei
kitose saugomose teritorijose, kurioms suteiktas Natura 2000 statusas, įgyvendinimo ir pirmumo
teisės parduodant privačią žemę įgyvendinimo darbams;
6.3. nagrinėja teisės aktų, kuriais valstybinė žemė suteikiama valdyti patikėjimo ar
nuosavybės teise, projektus;
6.4. rengia ir dalyvauja rengiant žemės reformos įgyvendinimo programas ir kitas pagal
kompetenciją darbų programas ir kontroliuoja šių programų vykdymą ir lėšų teisėtą įsisavinimą;
6.5. kontroliuoja, kad teritoriniai struktūriniai padaliniai, taip pat žemės reformos
žemėtvarkos projektus rengiantys juridiniai asmenys (įmonės) laikytųsi teisės aktų reikalavimų
6.6. pagal kompetenciją apibendrina teisės aktų taikymo praktiką ir teikia Nacionalinės
žemės tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl jos tobulinimo;
6.7. organizuoja žemės išteklių naudojimo stebėseną (monitoringą);
6.8. pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai kitose institucijose,
nagrinėjant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;
6.9. 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;
6.10. priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir
aptarnavimą;
6.11. priima su Skyriaus veikla susijusius administracinius sprendimus;
6.12. pagal Skyriaus kompetenciją rengia, teikia ir apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole,
sprendimų įgyvendinimu, stebėsena ir analize ir kita Skyriaus vykdoma veikla susijusią informaciją
arba prireikus koordinuoja tokios informacijos apdorojimą; iš teritorinių struktūrinių padalinių renka,
sistemina, apibendrina ir analizuoja duomenis nuosavybės teisių į žemę atkūrimo, žemės reformos ir
kitais klausimais;
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6.13. organizuoja pagal Skyriaus kompetenciją Nacionalinės žemės tarnybos
direktoriaus įsakymu patvirtintų administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja
paslaugų teikimo organizavimą;
6.14. rengia ir teikia pasiūlymus su Skyriaus vykdoma veikla susijusiais klausimais;
6.15. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir kitus su Skyriaus vykdoma
veikla susijusius dokumentus, teikia išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų
projektų;
6.16. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
6.17. pagal kompetenciją organizuoja norminių teisės aktų, reikalingų žemės
administravimo ir žemės reformos darbų politikai formuoti ir įgyvendinti, projektų rengimą, juos
rengia bei dalyvauja teisės aktų projektų rengimo darbe, taip pat rengia teisės aktų projektus ir kitus
su Skyriaus vykdoma veikla susijusius dokumentus, teikia išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų
parengtų teisės aktų projektų;
6.18. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų
organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų ar darbo grupių veikloje;
6.19. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos strateginį planą, Nacionalinės žemės tarnybos strateginį ir veiklos planus;
6.20. tvarko Skyriaus dokumentaciją;
6.21. pagal kompetenciją vykdo einamąją ir paskesniają finansų kontrolę;
6.22. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Nacionalinės žemės tarnybos
struktūriniams padaliniams;
6.23. 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:
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 ir 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. Skyriui 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;
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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
Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus ir Departamento 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.
_______________________________

