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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.37
1
Sutikimų įkeisti kitos paskirties valstybinės žemės sklypo
(jo dalies) nuomos teisę išdavimas
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau – Tarnyba) pagal fizinių ir juridinių asmenų
pateiktus prašymus, gautus paštu, elektroniniu paštu
(pasirašytus elektroniniu parašu), įteiktus asmenims atvykus
į Tarnybos teritorinį skyrių, taip pat prisijungus prie
Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), išduoda
sutikimus įkeisti kitos paskirties valstybinės žemės sklypo
(jo dalies) nuomos teisę (toliau – Sutikimas), kai įkeičiami
išnuomotame žemės sklype esantys statiniai ar įrenginiai (jų
dalys) ir kai valstybinės žemės sklypo nuomininkas
tinkamai vykdo pagal nuomos sutartį prisiimtus
įsipareigojimus.
Sutikimai gali būti išduodami valstybinės žemės sklypo (jo
dalies) nuomininkui, pageidaujančiam įkeisti jam
nuosavybės teise priklausančius valstybinės žemės sklype
esančius statinius ar įrenginius (jų dalis).
 Fiziniai asmenys ne verslo tikslais
 Fiziniai asmenys verslo tikslais
 Juridiniai asmenys ne verslo tikslais
 Juridiniai asmenys verslo tikslais
□ Elektroninė paslauga ne per el. valdžios vartus
 Elektroninė paslauga per el. valdžios vartus
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

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

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

Aprašymo turinys
 Neelektroninė paslauga
□ Valstybės perduota funkcija
□ Savarankiška funkcija
□ Paslauga teikiama atlygintinai
 Paslauga teikiama neatlygintinai
Sutikimas
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr).
2. Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų
pardavimo ir nuomos taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. įsakymu Nr.
260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės
sklypų pardavimo ir nuomos“ (toliau – Taisyklės)
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343/UtTBSSsNro).
Prašymas dėl Sutikimo išdavimo pateikiamas pagal
Tarnybos parengtą prašymo formą (3 priedas) arba laisvos
formos.
Asmuo, pageidaujantis gauti Sutikimą, turi pateikti
Tarnybos teritoriniam skyriui pagal šio žemės sklypo
buvimo vietą:
1. Prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
1.1. fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas,
gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys; juridinio asmens
ar kitos užsienio organizacijos (toliau – juridinis asmuo)
teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinė, kontaktiniai
duomenys;
1.2. teritorinio padalinio, kuriam pateikiamas prašymas,
pavadinimas;
1.3. prašymo išduoti Sutikimą surašymo data ir vieta;
1.4. statinių ar įrenginių, kuriuos (kurių dalis) numatoma
įkeisti, unikalūs numeriai;
1.5. valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo data ir
numeris;
1.6. žemės sklypo kadastro numeris;
1.7. kreditorius, kuriam įkeičiami išnuomotame valstybinės
žemės sklype esantys statiniai ar įrenginiai (jų dalys).
2. Dokumento, patvirtinančio įmonės valdymo organo
sprendimą įkeisti nekilnojamąjį turtą (jeigu prašymą
pateikia asmens atstovas), kopiją.
3. Žemės sklypo planą, kuriame pagal Taisyklių 8 punktą
būtų išskirta įkeičiamiems statiniams ar įrenginiams
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Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

eksploatuoti reikalinga žemės sklypo dalis, kurios nuomos
teisę prašoma įkeisti (jeigu pagal pridėtą prie valstybinės
žemės nuomos sutarties žemės sklypo planą ši žemės sklypo
dalis negali būti nustatyta), kai įkeičiamiems statiniams ar
įrenginiams (jų dalims) eksploatuoti reikia ne viso
išnuomoto žemės sklypo.
3. Dokumento, patvirtinančio atstovo įgaliojimus, kopiją
(jeigu prašymą pasirašo asmens atstovas).
Pateikdamas prašymą, asmuo privalo patvirtinti savo
tapatybę (jeigu Sutikimą pageidauja gauti fizinis asmuo):
3.1. kai prašymas siunčiamas paštu, – prie prašymo
pridedama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens
tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3.2. kai prašymas teikiamas naudojantis Elektroniniais
valdžios vartais (www.epaslaugos.lt), – tapatybė
patvirtinama elektroninės bankininkystės arba elektroninės
atpažinties priemonėmis;
3.3. kai prašymas teikiamas kitomis elektroninėmis
priemonėmis, – prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu
elektroniniu parašu;
3.4. kai prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į Tarnybos
teritorinį skyrių, – tapatybė turi būti patvirtinama pateikiant
galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
13. Informacija
ir
dokumentai, Informacija, esanti:
kuriuos turi gauti Tarnyba 1. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre
(prašymą
nagrinėjantis (http://www.registrucentras.lt/jar/):
darbuotojas)
1.1. apie Lietuvos Respublikos juridinio asmens
įregistravimą (jeigu Sutikimą pageidauja gauti Lietuvos
Respublikos juridinis asmuo);
1.2. apie užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio
organizacijos Lietuvoje įsteigtos atstovybės ar filialo
registravimą;
1.3. apie atstovybę ar filialą įsteigusį asmenį (jeigu Sutikimą
pageidauja gauti užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio
organizacija, įsteigusi Lietuvoje atstovybę ar filialą).
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre
(http://www.registrucentras.lt/ntr/) apie statinių ir įrenginių,
esančių valstybinės žemės sklype, daiktinių teisių į juos, šių
teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą.
14. Duomenys apie susijusius su
paslauga veiksmus ir nuorodos į
inicijavimo formas
15. Išorinis
administracinės
paslaugos suteikimo adresas
16. Pastabos

Asmeniui suteikiama galimybė iš Tarnybos interneto
svetainės www.nzt.lt atsisiųsti Prašymo formą.
www.epaslaugos.lt
Sutikimas išduodamas tik tada, kai įkeičiami išnuomotame
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Pavadinimas

17. Raktažodžiai
18. Administracinės paslaugos
teikėjas

Aprašymo turinys
žemės sklype esantys statiniai ar įrenginiai (jų dalys) ir kai
valstybinės žemės sklypo nuomininkas tinkamai vykdo
pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus.
Valstybinės žemės nuoma, neturtinė teisė, įkeitimas
Tarnybos teritorinių skyrių darbuotojai, kurių vardai ir
pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai yra
skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
Nėra

19. Atlygintinai teikiamos
administracinės paslaugos
duomenys
20. Administracinės paslaugos grupė  Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos
 Kitos paslaugos
21. Gyvenimo įvykiai, kuriems
 Kita
priskiriama administracinė
paslauga
22. Administracinės paslaugos
Tarnybos teritoriniame skyriuje gauti prašymai išduoti
suteikimo trukmė
Sutikimą turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų
gavimo dienos.
Elektroninė paslauga
23. Elektroninės paslaugos trumpas Sutikimų įkeisti kitos paskirties valstybinės žemės sklypo
pavadinimas
(jo dalies) nuomos teisę išdavimas
24. Elektroninės paslaugos nuoroda www.epaslaugos.lt
25. Elektroninės paslaugos brandos
(III) dvipusės sąveikos lygis.
lygis
26. Elektroninės paslaugos teikimo
Asmenys, pageidaujantys gauti Sutikimą, pateikia Prašymą
proceso aprašymas
elektroniniu būdu per informacinę sistemą.
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Asmuo iš Tarnybos interneto svetainės www.nzt.lt
atsisiunčia Prašymo formą ir užpildo Prašymą.
2. Asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų
(www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų
prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones,
kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto
elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės
kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose
valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus,
pasirenka Tarnybos teikiamą paslaugą „Asmens skundo ar
prašymo priėmimas bei nagrinėjimas“ ir pateikia užpildytą
Prašymą.
3. Tarnybos teritorinis skyrius, išnagrinėjęs prašymą,
priima sprendimą išduoti Sutikimą arba motyvuotą
sprendimą neišduoti Sutikimo.
27. Elektroninės paslaugos suteikimo Paslaugos
20 darbo dienų
trukmė
suteikimo trukmė
Dienų tipas
Darbo dienos
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Aprašymo turinys

Pavadinimas
Komentaras

28. Elektroninės paslaugos suteikimo
kaina
Paslaugos
suteikimo kaina
Valiuta
Trukmė
Taip

Nemokama

29. Užsakant elektroninę paslaugą
reikalingas tapatybės nustatymas
30. Elektroninės paslaugos užsakymo Asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų
prisijungimo būdai
(www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų
prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones,
kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto
elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės
kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose
valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus ir
pasirenka paslaugą „Asmens skundo ar prašymo priėmimas
bei nagrinėjimas“.
31. Elektroninės paslaugos
Nėra.
kontaktinė informacija IVPK
administratoriui
32. Administracinių paslaugų teikimo Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą,
aprašymų įtraukimas į
registruojamas ir saugomas byloje 5.29 „Administracinių
dokumentų apskaitą
paslaugų teikimo aprašymai ir jų registras 1AP“.

Žemės tvarkymo ir administravimo departamento
Žemės administravimo skyriaus vedėja

Loreta Dauskartė

