VALSTYBINĖS ŽEMĖS PARDAVIMAS, NUOMA, PANAUDA
NUMATOMAS PROCESAS (nuo 2023-05-01)

ŠIUO METU GALIOJANTIS PROCESAS

PILIETIS/KITAS SUINTERESUOTAS ASMUO
PILIETIS/KITAS SUINTERESUOTAS ASMUO
g

g

VALSTYBINĖ ŽEMĖ KAIME

VALSTYBINĖ ŽEMĖ MIESTE
VALSTYBINĖ ŽEMĖ IR MIESTE IR KAIME
Prašymas
pirkti

Prašymas
nuomoti

Prašymas
panaudai

ŽEMĖS ŪKIO
PASKIRTIES ŽEMĖS
SKLYPAI

MIŠKŲ ŪKIO AR KITOS
PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPAI

VISŲ PASKIRČIŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPAI

NŽT
Prašymas
nuomoti

Prašymas
pirkti

Prašymas
panaudai

SAVIVALDYBIŲ
TARYBOS

Prašymas
nuomoti/
panaudai

NŽT
pritarimas

as
NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE

Prašymas
pirkti

Prašymas
pirkti

NŽT
NŽT

Prašymas
nuomoti/
panaudai

NŽT

VĮ ŽIC

SAVIVALDYBIŲ
ADMINISTRACIJA

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS (NŽT)
IŠVADOS:
1. Suinteresuotam asmeniui bus sudėtinga nuspręsti į kurią instituciją kreiptis.
2. VĮ ŽIC, būdama valstybinės žemės patikėtinė, turėtų tik žemės sklypo nuomos ar suteikimo panaudai
funkciją.

MIESTUOSE ESANČIOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO PROCESAS
Pagal siūlomą nuo 2023-05-01 reglamentavimą

PILIETIS AR KITAS
SUINTERESUOTAS
ASMUO

Pagal šiuo metu galiojančius
teisės aktus

NACIONALINĖ ŽEMĖS
TARNYBA
PRIIMA SPRENDIMĄ
PARDUOTI VALSTYBINĘ
ŽEMĘ

NACIONALINĖ
ŽEMĖS TARNYBA

RENGIA LRV
NUTARIMO
PROJEKTĄ

DERINA LRV
NUTARIMĄ SU
SAVIVALDYBE IR
APLINKOS
MINISTERIJA

VYRIAUSYBĖ

PRIIMA
SPRENDIMĄ
NUTRAUKTI
SAVIVALDYBĖS
PATIKĖJIMO TEISĘ Į
VALSTYBINĖS
ŽEMĖS SKLYPĄ

SAVIVALDYBĖS
TARYBA

PERDUODA
VALSTYBINĖS
ŽEMĖS SKLYPĄ NŽT

NACIONALINĖ
ŽEMĖS TARNYBA

ĮREGISTRUOJA NŽT
PATIKĖJIMO TEISĘ Į
VALSTYBINĖS ŽEMĖS
SKLYPĄ NTR-e
PRIIMA SPRENDIMĄ
PARDUOTI
VALSTYBINĘ ŽEMĘ
SUDARO
VALSTYBINĖS ŽEMĖS
SKLYPO PIRKIMO
PARDAVIMO SUTARTĮ

SUDARO VALSTYBINĖS
ŽEMĖS SKLYPO
PIRKIMO PARDAVIMO
SUTARTĮ
IŠVADOS:
1. Dėl kiekvieno valstybinės žemės sklypo pardavimo, bus reikalingas Vyriausybės sprendimas.
2. Žymiai prailgės valstybinės žemės pirkimo – pardavimo procesas.
3. Padidėja administracinė našta.
Raudonu šriftu - papildomos procedūros, įsigaliosiančios nuo 2023-05-01

MIESTUOSE SPRENDIMŲ DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ SUFORMAVIMO IR KADASTRO DUOMENŲ NUSTATYMO
PRIĖMIMO PROCESAS
Matininkas parengtą
žemės sklypo kadastro
duomenų bylą įkelia į

NACIONALINĖ ŽEMĖS
TARNYBA

SAVIVALDYBĖS

NACIONALINĖ ŽEMĖS
TARNYBA

Geomatininką

NACIONALINĖ ŽEMĖS
TARNYBA

Patikrina žemės sklypo
kadastro duomenų bylą
ir suderina žemės sklypo
planą
Priimama sprendimą
dėl žemės sklypo
suformavimo, kadastro
duomenų nustatymo
bei servitutų
nustatymo
Teikia prašymą VĮ RC
dėl valstybinės žemės
sklypo įregistravimo ir
servitutų įregistravimo
Šiuo metu atliekamos procedūros,
kurių metu priimamas 1 sprendimas

Priimama sprendimą
dėl žemės sklypo
suformavimo,
kadastro duomenų
nustatymo

Patikrina žemės sklypo
kadastro duomenų
bylą ir suderina žemės
sklypo planą

Teikia prašymą VĮ RC dėl
valstybinės žemės
sklypo įregistravimo

IŠVADOS:
1. Dvigubai prailgėja procedūra.
2. Padidėja kaštai.
3. Didinama administracinė našta.

Priima sprendimą dėl
servitutų nustatymo

Teikia prašymą VĮ RC
dėl servitutų
įregistravimo
suformuotam žemės
sklypui įregistravimo

Informuoja NŽT apie
įregistruotą
valstybinės žemės
sklypą ir poreikį
priimti sprendimą dėl
servitutų nustatymo

Raudonu šriftu - papildomos procedūros, įsigaliosiančios nuo 2023-05-01

ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROCEDŪRA
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pagal Žemės įstatymo pakeitimo projektą (nuo 2023-05-01)

Vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento ar specialiojo teritorijų planavimo
dokumento rengimas, derinimas, viešinimas, tvirtinimas

NŽT informuoja savivaldybę
apie tai, kad jos patikėjimo teise
valdomą žemę numatoma
paimti visuomenės poreikiams
ir, kad bus rengiamas LRV
nutarimo projektas

NŽT parengia LRV
nutarimo projektą dėl
savivaldybės
patikėjimo teisės
pasibaigimo

LRV nutarimo projekto
derinimas su savivaldybe,
LR aplinkos ministerija ir
suinteresuota institucija

LRV nutarimo projekto svarstymas, priėmimas

Dabar:
✓ Procesas greitas ir efektyvus.
✓ Nebuvo nei karto nuginčytas NŽT
sprendimas

Numatomas procesas:
✓ kelis kartus pailgėja procedūra;
✓ įgyvendinimas sudėtingėja,
✓ didėja kaštai;
✓ didinama administracinė našta;
✓ nevienodas savivaldybių – patikėtinių,
sklypų perdavimo procesas.

NŽT gaunama informaciją apie priimtą LRV nutarimą

NŽT apie priimtą LRV nutarimą informuoja valstybės instituciją ar
savivaldybės tarybą, kaip žemės paėmimu visuomenės poreikiams
suinteresuotą instituciją

Valstybės institucijos ar savivaldybės tarybos prašymo ir dokumentų dėl
žemės paėmimo visuomenės poreikiams pateikimas NŽT

Vykdomos tolesnės žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros

Raudonu šriftu - papildomos procedūros, įsigaliosiančios nuo 2023-05-01

Ta pati procedūra:
✓ stambiems projektams įgyvendinti;
✓ valstybei svarbiais pripažintiems
projektams
✓ regioninės svarbos projektams.

ŽEMĖS NAUDOJIMO VALSTYBINĖS KONTROLĖS VYKDYMO PROCESAS
PAGAL ŠIUO METU GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS:
PAGAL NUO 2023-05-01 ĮSIGALIOSIANTĮ REGLAMENTAVIMĄ:
NŽT

VTPSI

Suplanuoja ir organizuoja planinius ir
neplaninius žemės naudojimo patikrinimus

Suplanuoja ir organizuoja
planinius ir neplaninius žemės
naudojimo patikrinimus

Įvertina NŽT archyve saugomus su
tikrinamu objektu susijusius dokumentus
ir kitą NŽT turimą aktualią informaciją
Atlieka planinius/neplaninius
patikrinimus ir surašo patikrinimo aktus
bei parengia atitinkamus priedus

Išvados:
1. Žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymo procesas
tampa ilgesnis ir sudėtingesnis;
2. Reikalingi papildomi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai,
padidėja administracinė našta;

Kreipiasi į kitas institucijas dėl
informacijos ir dokumentų,
susijusių su numatomu tikrinti
objektu, pateikimo.

NŽT
Savivaldybės

Įvertina gautus dokumentus.

Žemės informacijos centras

Nustačiusi pažeidimų – esant pagrindui taiko
asmeniui administracinę atsakomybę;

Nustačiusi valstybinės žemės naudojimo
nesilaikant dokumentuose nustatytų
sąlygų atvejus – sprendžia dėl nuomos,

Atlieka planinius/neplaninius
patikrinimus ir surašo žemės
naudojimo patikrinimo aktus bei
parengia atitinkamus priedus

panaudos sutarties ar kito dokumento, kuriuo
suteikta teisė naudotis valstybine žeme,
nutraukimo.

Inicijuoja
pažeidimo
pašalinimo
procedūras ir įvertina, ar pažeidimas
geranoriškai pašalintas
Pažeidimo nepašalinimo atveju, kai
pažeidimas padarytas valstybinėje žemėje,
patikėjimo teise valdomoje NŽT, – teikia
ieškinį teismui dėl pažeidėjo įpareigojimo
pašalinti pažeidimą

Nustačiusi valstybinės žemės naudojimo nesilaikant
dokumentuose nustatytų sąlygų atvejus – perduoda
informaciją kitai institucijai, turinčiai teisę spręsti dėl
nuomos, panaudos sutarties ar kito dokumento, kuriuo suteikta
teisė naudotis valstybine žeme, nutraukimo.

Nustačiusi pažeidimų arba iš kitų institucijų gavusi
duomenis apie padarytus ANK 258 ir 333
straipsniuose numatytus pažeidimus, kurių VTPSI
netikrina – esant pagrindui taiko asmeniui administracinę

Inicijuoja
pažeidimo
pašalinimo
procedūras ir įvertina, ar pažeidimas
geranoriškai pašalintas

atsakomybę.

Įstatymų projektuose nenurodyta, kokia institucija
atliks patikrinimus dėl galimų ANK 258 ir 333
straipsniuose numatytų pažeidimų

Pažeidimo nepašalinimo atveju, kai
pažeidimas padarytas valstybinėje žemėje, –
kreipiasi į NŽT, kad pastaroji inicijuotų
teisminius procesus dėl viešojo intereso
gynimo.

