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Nuosavybės teisių į žemę (mišką ir vandens telkinius), iki
1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka
priskirtose teritorijose, atkūrimas.
4. Administracinės paslaugos
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
apibūdinimas
(toliau – Tarnyba), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos
piliečio (-ių) prašymą (-us) atkurti nuosavybės teises į
išlikusį nekilnojamąjį turtą (toliau – Prašymas), gautą (-us)
paštu, elektroniniu paštu (pasirašytą (-us) elektroniniu
parašu) ar pateiktą (-us) piliečiui (-ams) atvykus į Tarnybą,
vykdo nuosavybės teisių į žemę (mišką ir vandens
telkinius), iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams
nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkūrimą piliečiams,
kurie pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių
į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą (toliau –
Įstatymas) turi teisę atkurti nuosavybės teises į žemę,
atkūrimo procedūrą, priima sprendimą dėl nuosavybės teisių
į žemę atkūrimo, į iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią
miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose.
5. Teisės aktai, reguliuojantys
1. Įstatymas.
administracinės paslaugos teikimą 2. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m.
rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos
piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ (toliau –
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Tvarka).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. birželio 10 d.
nutarimas Nr. 407 „Dėl žemės valdymo nuosavybės teise
faktą įrodančių papildomų dokumentų“.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 20 d.
nutarimas Nr. 349 „Dėl kai kurių dokumentų, patvirtinančių
nuosavybės teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą“.
5. Metodiniai nurodymai dėl žemės valdymo nuosavybės
teisėmis faktą įrodančių papildomų dokumentų nagrinėjimo
tvarkos, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ir miškų
ūkio ministerijos 1997 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 634 „Dėl
žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodančių
papildomų dokumentų nagrinėjimo tvarkos“.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos Lietuvos Respublikos pilietis, nurodytas Įstatymo
turi pateikti asmuo
2 straipsnyje, pageidaujantis atkurti nuosavybės teises į
žemę, mišką ir vandens telkinius (toliau ‒ pilietis),
Tarnybos teritoriniam padaliniui turi pateikti:
1. Prašymą. Kadangi Prašymas turėjo būti pateiktas iki
2001 m. gruodžio 31 d., pilietis, praleidęs šį terminą, kartu
su prašymu turi pateikti teismo sprendimą, kuriuo
atnaujintas praleistas terminas pateikti Prašymą.
Prašymą dėl to paties turto gali pateikti keli piliečiai kartu
arba atskirai. Piliečio pateiktas prašymas turi būti
pasirašytas. Tais atvejais, kai Prašymą pateikia keli
piliečiai, Prašymas turi būti pasirašytas visų bendrą
Prašymą pateikusių piliečių.
2. Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą.
3. Giminystės ryšį su buvusiu žemės savininku, nuosavybės
teise žemę valdžiusiu iki 1940 metų, patvirtinančius
dokumentus (arba buvusio žemės savininko teisės aktų
nustatyta tvarka sudarytą testamentą, pagal kurį priimtas
turtas, o jeigu turtas perleistas naminiu testamentu – teismo
sprendimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo).
Kadangi dokumentai turėjo būti pateikti iki 2003 m.
gruodžio 31 d., pilietis, praleidęs šį terminą, kartu su
dokumentais turi pateikti teismo sprendimą, kuriuo
atnaujintas praleistas terminas nuosavybės teises
įrodantiems dokumentams pateikti.
4. Žemės valdymą nuosavybės teise iki 1940 m.
patvirtinančius dokumentus. Kadangi dokumentai turėjo
būti pateikti iki 2003 m. gruodžio 31 d., pilietis, praleidęs
šį terminą, kartu su dokumentais turi pateikti teismo
sprendimą, kuriuo atnaujintas praleistas terminas
nuosavybės teises įrodantiems dokumentams pateikti.
5. Kitus papildomus dokumentus.
Prašyme turi būti nurodyta:
1. Piliečio vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta.
2. Buvusio žemės savininko vardas ir pavardė, nuosavybės
teise turėtos žemės valdos dydis ir buvimo vieta.
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3. Nuosavybės teisių į turtą pagrindas.
4. Dabartinis turto valdytojas.
5. Buvusio savininko nuosavybės teisių netekimo laikas ir
būdas.
6. Pageidaujamas nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą
atkūrimo būdas (tais atvejais, kai piliečiai nepageidauja
turto susigrąžinti natūra). Jeigu piliečiai pageidauja gauti
neatlygintinai nuosavybėn žemės, miško sklypus ar vandens
telkinį, nurodoma vietovė, kurioje jie pageidauja gauti
žemės sklypus nuosavybėn neatlygintinai.
7. Nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų namų ar kitų
pastatų adresai ir unikalūs numeriai (tais atvejais, kai
norima atkurti nuosavybės teises į naudojamą žemės sklypą
prie šių statinių).
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos Dokumentai ir informacija, kuriuos Tarnybos teritoriniam
turi gauti Tarnyba
padaliniui pateikia kiti Tarnybos teritoriniai padaliniai,
valstybės ir (ar) savivaldybės institucijos pagal nuosavybės
teisių
į
išlikusį
nekilnojamąjį
turtą
atkūrimą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir (ar) pagal
atskirą Tarnybos teritorinio padalinio prašymą.
Informacija, kurios reikia patikrinti Prašyme nurodytus
duomenis, ir kita su Prašymo nagrinėjimu susijusi
informacija, gauta iš valstybės registrų: Lietuvos
Respublikos gyventojų registro (http://ivn.vrm.lt), Lietuvos
Respublikos ūkininkų ūkio registro (http://www.vic.lt),
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro ir
registro
(http://www.registrucentras.lt),
Lietuvos
Respublikos miškų kadastro (http://www.amvmt.lt),
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo registro ir kitų
registrų, kaip juos apibrėžia Lietuvos Respublikos valstybės
informacinių išteklių valdymo įstatymas.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Tarnybos teritorinio padalinio, kurio veiklos teritorijoje
piliečiai pageidauja atkurti nuosavybės teises į žemės,
miško sklypą ar vandens telkinį, darbuotojai.
Atsakingų darbuotojų vardai, pavardės, telefonų numeriai ir
elektroninio pašto adresai paskelbti Tarnybos interneto
svetainėje www.nzt.lt.
9. Administracinės paslaugos
Tarnybos teritorinio padalinio, kurio veiklos teritorijoje
vadovas
pilietis pageidauja atkurti nuosavybės teises į žemės, miško
sklypą ar vandens telkinį, vadovas.
Tarnybos teritorinių padalinių vadovų vardai, pavardės,
telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai paskelbti
Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
10. Administracinės paslaugos
Piliečio pateiktą Prašymą Tarnyba (Prašymą nagrinėjantis
suteikimo trukmė
darbuotojas) turi išnagrinėti ir priimti sprendimą dėl
nuosavybės teisių atkūrimo, iki 1995 m. birželio 1 d.
buvusią miestams nustatytąja tvarka priskirtose teritorijose
(toliau – Sprendimas), laikydamasi terminų, nurodytų
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Įstatymo 18 straipsnyje bei Tvarkos 111 punkte.
Įstatymo 18 straipsnyje nurodyta, kad Sprendimai priimami
ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų,
patvirtinančių nuosavybės teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą
ir giminystės ryšį su turto savininku, pateikimo.
Tvarkos 111 punkte nurodyti terminai, per kuriuos turi būti
priimtas Sprendimas, pavyzdžiui:
1) grąžinant laisvą (neužstatytą) žemę natūra turėtoje
vietoje, – per 3 mėnesius nuo savivaldybės administracijos
direktoriaus žemės sklypų planų patvirtinimo;
2) perduodant neatlygintinai nuosavybėn naują žemės
sklypą individualiai statybai ir kitai paskirčiai mieste, – per
3 mėnesius nuo perduodamo žemės sklypo vietos
suderinimo su piliečiu;
3) perduodant
neatlygintinai
nuosavybėn
piliečio
naudojamą miesto žemės sklypą, – per 3 mėnesius nuo
savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinto
detaliojo plano, žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo
teritorijų planavimo dokumentui, ar žemės valdos projekto
ir žemės sklypo kadastro duomenų bylos pateikimo
Tarnybos teritoriniam padaliniui dienos;
4) atkuriant nuosavybės teises kitais būdais – per 3
mėnesius nuo žemės išpirkimo būdo suderinimo su
piliečiu, pageidaujančiu atkurti nuosavybės teises į žemę.
Tarnybos vadovas ar jo įgaliotas Tarnybos teritorinio
padalinio vadovas informuoja pilietį apie posėdžio, kuriame
numatoma priimti Sprendimą, vietą ir laiką.
Tarnybos vadovui ar jo įgaliotam Tarnybos teritorinio
padalinio
vadovui
priėmus
Sprendimą
piliečiui
nedalyvaujant, pilietis informuojamas apie Sprendimo
priėmimą.
Sprendimą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo priėmimo
Tarnybos vadovas ar jo įgaliotas Tarnybos teritorinio
padalinio vadovas įteikia pasirašytinai arba išsiunčia
registruotu laišku su įteikimu piliečiui.
Tarnybos teritorinis padalinys per 14 dienų nuo Sprendimo
priėmimo perduoda žemės sklypo kadastro duomenų bylą
Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui.
11. Prašymo forma, pildymo pavyzdys Prašymas pateikiamas pagal Tarnybos nustatytą Prašymo
ir Prašymo turinys
formą (Aprašymo 1 priedas) arba laisva forma, jeigu iš
Prašymo turinio aišku, kad pilietis tuo Prašymu išreiškė
valią atkurti nuosavybės teises į konkrečiam asmeniui
nuosavybės teise priklausiusį ir konkrečiais rūšiniais
požymiais apibrėžtą nekilnojamąjį turtą.
Piliečio pateiktas Prašymas turi atitikti šio Aprašymo
6 punkte nurodytus reikalavimus.
12. Administracinių paslaugų teikimo Paslauga suteikiama tik tiems piliečiams, kurie Lietuvos
ypatumai
Respublikos pilietybę įgijo ne vėliau kaip 2001 m. gruodžio
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31 d.
Jeigu Prašymo ir prie jo pridėtų dokumentų vertinimo metu
nustatoma trūkumų – nepateikti visi prie Prašymo
reikalaujami pateikti dokumentai ar pateikti netikslūs
duomenys, paslaugos suteikimas gali užtrukti, kadangi
pagal Įstatymo 10 straipsnio 4 dalį, jeigu pilietis iki 2003 m.
gruodžio 31 d. nepateikė nuosavybės teises patvirtinančių ir
giminystės ryšį įrodančių dokumentų, jis privalo kreiptis į
teismą dėl termino minėtiems dokumentams pateikti
atnaujinimo.
Paslaugos suteikimo trukmė priklauso nuo savivaldybės
institucijų, vykdančių žemės sklypų suformavimo
procedūrą, veiksmų.
13. Informacinės ir ryšių
Piliečiui suteikiama galimybė iš Tarnybos interneto
technologijos, naudojamos teikiant svetainės www.nzt.lt atsisiųsti Prašymo formą.
administracinę paslaugą
14. Administracinių paslaugų teikimo Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą,
aprašymų įtraukimas į dokumentų registruojamas ir saugomas byloje 5.29 „Administracinių
apskaitą
paslaugų teikimo aprašymai ir jų registras 1AP“.
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