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Vilnius
Eil.
Pavadinimas
Nr.
1. Administracinės paslaugos kodas
2. Administracinės paslaugos versija
3. Administracinės paslaugos
pavadinimas
4. Administracinės paslaugos
aprašymas

Aprašymo turinys
APŽT.14.
3 (2015-08-25)
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų
rengimo organizavimas
Žemės sklypų, esančių kaimo gyvenamųjų vietovių
(išskyrus miestelius) teritorijose, formavimo ir
pertvarkymo
projektų
rengimą
organizuoja
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – Tarnyba) vadovas ar jo įgaliotas
teritorinio padalinio vadovas.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų
(toliau – Projektas) iniciatoriai (toliau – Iniciatorius):
 valstybinės žemės patikėtiniai;
 statinių, prie kurių formuojami žemės sklypai,
savininkai;
 pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai;
 privačios žemės savininkai;
 asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę pirkti ar
nuomoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, kuriame
negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės
sklypo;
 asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo 8 straipsnį valstybinė žemė gali būti
perduodama neatlygintinai naudotis (panaudai);
 valstybinės ar savivaldybės žemės nuomininkai ir kiti
naudotojai;
 sodininkų bendrija ar kitas asmuo, pageidaujantis ir
turintis teisę pirkti ar nuomoti valstybinės žemės sklypą,
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5.

Administracinės paslaugos
gavėjai

Administracinės paslaugos
teikimo būdas
7. Funkcija, kurią vykdant teikiama
administracinė paslauga
8. Administracinės paslaugos
suteikimas
9. Administracinės paslaugos
rezultatas
10. Teisės aktai, reglamentuojantys
administracinės paslaugos
teikimą
6.

esantį mėgėjų sodo teritorijoje;
 asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo 7 straipsnį valstybinė žemė gali būti
perduodama valdyti patikėjimo teise;
 kiti asmenys, pageidaujantys ir turintys įstatymo
nustatytą teisę įsigyti nuosavybėn ar nuomoti
valstybinės žemės sklypus ne aukciono tvarka.
Prašymą organizuoti Projekto rengimą (toliau –
Prašymas) Iniciatorius pateikia Tarnybos teritoriniam
padaliniui pagal žemės buvimo vietą paštu, elektroniniu
paštu (pasirašytą elektroniniu parašu), per pasiuntinį,
įteikiant atvykus į Tarnybos teritorinį padalinį arba
užpildydamas elektroninę Prašymo formą Žemėtvarkos
planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje
(toliau – ŽPDRIS).
Į ŽPDRIS įkeliamas atsakymas į Iniciatoriaus Prašymą
– Tarnybos teritorinio skyriaus vadovo raštas, kuriuo
informuojama apie Projekto rengimą ŽPDRIS, jeigu
Prašymas buvo pateiktas raštu, atsakymas išsiunčiamas
paštu arba įteikiamas Iniciatoriui pasirašytinai atvykus į
Tarnybos teritorinį padalinį pagal žemės sklypo buvimo
vietą. Tarnybos teritorinio skyriaus vadovui priėmus
sprendimą dėl Projekto rengimo, į ŽPDRIS įkeliami
Tarnybos teritorinio skyriaus vadovo reikalavimai
Projektui rengti arba Tarnybos teritorinio skyriaus
vadovo sprendimas atsisakyti organizuoti Projekto
rengimą.
 Gyventojai
 Užsieniečiai
 Verslo subjektai
 Viešojo sektoriaus subjektai
 Elektroninė paslauga
 Neelektroninė paslauga
 Valstybės perduota funkcija
□ Savarankiška funkcija
□ Paslauga teikiama atlygintinai
 Paslauga teikiama neatlygintinai
Parengtas įsakymas organizuoti / atsisakymas
organizuoti Projektą.
1.
Lietuvos
Respublikos
žemės
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343).
2. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.075D49C59279).
3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F3BE482534).
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4.
Lietuvos
Respublikos
miškų
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D6D055CC00C/HOaNZc
pSUP).
5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7).
6. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.13E108ED3981).
7. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo
apsaugos
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/tkjteCbU
qb).
8. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24/PQtxHW
LIFL).
9. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38E82AA2664C/mkdVuX
eYNl).
10. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.72C31F8DD98E).
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės
12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir
miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C63BB64A956).
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 1443 ,,Dėl valstybinės
žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo
teritorijoje“ (toliau – Nutarimas Nr. 1443)
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.995F4CEC134B/xKlMtnB
aPn).
13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo
29 d. nutarimas Nr. 1073 ,,Dėl Pagrindinės žemės
naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo
tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“ (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/05a9647081e811e3903d9adbf15
c062f).
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario
18 d. nutarimas Nr. 236 ,,Dėl valstybinės žemės ūkio
paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (toliau –
Nutarimas
Nr.
236)
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.211254552487/TAIS_4681
65).
15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio
2 d. nutarimas Nr. 692 ,,Dėl naujų kitos paskirties
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valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (toliau
–
Nutarimas
Nr.
692)
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D9BF21A12DCD).
16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo
9 d. nutarimas Nr. 260 ,,Dėl naudojamų kitos paskirties
valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.62AB28ABC5FA).
17. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio
4 d. įsakymas Nr. 3D-542/D1-513 ,,Dėl Žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir
įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.85D26D5522CA).
11. Prašymo forma, pildymo
Prašymas pateikiamas pagal Žemės sklypų formavimo ir
pavyzdys ir prašymo turinys
pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004
m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir
įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priede nustatytą
Prašymo formą arba užpildant elektroninę Prašymo
formą ŽPDRIS.
12. Informacija ir dokumentai,
Prašyme turi būti nurodyta:
kuriuos turi pateikti asmuo
1. Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas,
adresas, el. pašto adresas arba juridinio asmens ar kitos
užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas,
buveinė, kodas ir el. pašto adresas. Tuo atveju, jeigu
atstovaujamas asmuo, nurodoma atstovaujamojo
asmens vardas pavardė, juridinio asmens pavadinimas,
atstovavimo pagrindas (atstovaujamojo asmens
duomenys, dokumento pavadinimas, data ir numeris).
2. Tarnybos teritorinio padalinio, kuriam pateikiamas
Prašymas, pavadinimas.
3. Formuojama ar pertvarkoma teritorija ir jos plotas.
4. Žemės sklypo adresas.
5. Žemės sklypo kadastro numeris, jeigu žemės sklypas
pertvarkomas.
6. Planavimo tikslas ir žemės sklypo pertvarkymo
būdas.
Jeigu Prašymą pasirašo Iniciatoriaus atstovas, kartu su
Prašymu
turi
būti
pateikiamas
atstovavimą
patvirtinantis dokumentas.
Jeigu Prašyme pagal nustatytą formą nėra galimybės
pateikti pageidaujamos informacijos, ji gali būti
pateikiama Prašymo priede.
13. Informacija
ir
dokumentai, Su Prašymo nagrinėjimu susijusi informacija ir
kuriuos turi gauti Tarnyba
dokumentai, turimi Tarnyboje ir (ar) ŽPDRIS, gauti iš

5

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

kitų institucijų ar valstybės registrų: Lietuvos
Respublikos nekilnojamo turto kadastro ir registro,
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų
registro, Kultūros vertybių registro, Lietuvos
Respublikos miškų kadastro, Lietuvos Respublikos
saugomų teritorijų valstybės kadastro, Ūkininkų ūkių
registro, Žemės gelmių registro, Valstybinės geologijos
informacinės sistemos, Lietuvos Respublikos adresų
registro, Lietuvos Respublikos gyventojų registro,
Juridinių asmenų registro bei valstybės įmonės
Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GISCentras“.
Duomenys apie susijusius su Iniciatoriui suteikiama galimybė iš Tarnybos interneto
paslauga veiksmus ir nuorodos į svetainės www.nzt.lt atsisiųsti Prašymo formą, taip pat
inicijavimo formas
suteikiama galimybė interneto svetainėje www.zpdris.lt
užpildyti elektroninę Prašymo formą ir sekti
elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis,
būsenų pasikeitimą bei gauti šių elektroninių paslaugų
rezultatus.
Išorinis
administracinės www.zpdris.lt.
paslaugos suteikimo adresas
Pastabos
Projektų rengimą organizuoja: kaimo gyvenamųjų
vietovių (išskyrus miestelius) teritorijose – Tarnybos
vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas;
miestų ir miestelių teritorijose – savivaldybės
administracijos direktorius.
Raktažodžiai
Formavimo ir pertvarkymo projektas, organizavimas.
Administracinės paslaugos
Tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo
teikėjas
departamento Žemės tvarkymo skyriaus vedėja Daiva
Mikalauskienė, tel. 8 706 85 134, el. paštas
Daiva.Mikalauskiene@nzt.lt.
Tarnybos teritorinių skyrių darbuotojai, kurių vardai ir
pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai
yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
Atlygintinai teikiamos
administracinės paslaugos
duomenys
Administracinės paslaugos grupė  Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos

21. Gyvenimo įvykiai, kuriems
priskiriama administracinė
paslauga
22. Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

 Kita
Atsakymas į Iniciatoriaus Prašymą – Tarnybos
teritorinio skyriaus vadovo raštas, kuriuo informuojama
apie Projekto rengimą ŽPDRIS, jeigu Prašymas buvo
pateiktas raštu, – išsiunčiamas ne vėliau kaip per 5
darbo dienas nuo Iniciatoriaus Prašymo organizuoti
Projekto rengimą ir prie jo pridėtų dokumentų gavimo.
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Tarnybos teritorinio skyriaus vadovo sprendimas dėl
Projekto rengimo / atsisakymo rengti Projektą
priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo
Prašymo organizuoti Projektą ir su juo pateiktų
dokumentų gavimo dienos. Apie priimtą Tarnybos
teritorinio skyriaus vadovo sprendimą Tarnybos
teritorinis padalinys informuoja Iniciatorių ŽPDRIS
priemonėmis ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo
Prašymo organizuoti projekto rengimą gavimo dienos.
Tuo atveju, kai Iniciatorius inicijuoja Projektą dėl
įsiterpusio valstybinės žemės ploto ir projektuojama
teritorija nepatenka į mėgėjų sodo teritoriją, Tarnybos
teritorinio skyriaus vadovo sprendimas dėl Projekto
rengimo / atsisakymo rengti Projektą priimamas ne
vėliau kaip per 10 darbo dienų pasibaigus 20 darbo
dienų terminui po Tarnybos teritorinio skyriaus vadovo
rašto dėl pradedamo rengti Projekto ir galimybės teikti
Prašymą išsiuntimo, arba gavus visų asmenų, kuriems
buvo išsiųsti rašto dėl pradedamo rengti Projekto ir
galimybės teikti Prašymą egzemplioriai, raštišką valią
dėl Projekto rengimo, nesibaigus 20 darbo dienų
terminui po rašto dėl pradedamo rengti Projekto ir
galimybės teikti Prašymą išsiuntimo. Tarnybos
teritorinis skyrius asmenį (-is), kuris (-ie), vadovaujantis
Nutarimo Nr. 692 arba Nutarimo Nr. 236 nuostatomis,
turi teisę įsigyti (nuomoti) Projektu norimą suformuoti
įsiterpusį valstybinės žemės plotą, tačiau nepateikė
Prašymo (-ų) organizuoti Projektą, apie galimybę tapti
Projekto Iniciatoriais informuoja per 5 darbo dienas nuo
Iniciatoriaus Prašymo organizuoti projektą gavimo.
Prašymą pateikusį Iniciatorių ŽPDRIS priemonėmis
informuoja Tarnybos teritorinis skyrius ne vėliau kaip
per 15 darbo dienų pasibaigus 20 darbo dienų terminui
po rašto dėl pradedamo rengti Projekto ir galimybės
teikti Prašymą išsiuntimo arba gavus visų asmenų,
kuriems buvo išsiųsti raštai dėl pradedamo rengti
Projekto ir galimybės teikti Prašymą, raštišką valią dėl
Projekto rengimo, nesibaigus 20 darbo dienų terminui
po rašto dėl pradedamo rengti Projekto ir galimybės
teikti Prašymą išsiuntimo.
Tarnybos teritorinio skyriaus vadovo sprendimas dėl
Projekto rengimo / atsisakymo rengti Projektą tuo
atveju, kai Iniciatorius inicijuoja Projektą dėl įsiterpusio
valstybinės žemės ploto ir projektuojama teritorija
patenka į mėgėjų sodo teritoriją, priimamas ne vėliau
kaip per 5 darbo dienas pasibaigus 30 dienų terminui
nuo rašto dėl pradedamo rengti Projekto sodininkų
bendrijoje išsiuntimo, arba nuo sodininkų bendrijos
raštiško atsisakymo pirkti įsiterpusį žemės sklypą
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23.
24.
25.
26.

gavimo, nepasibaigus 30 dienų terminui nuo rašto dėl
pradedamo rengti Projekto sodininkų bendrijoje
išsiuntimo. Tarnybos teritorinis skyrius raštą dėl
pradedamo rengti Projekto sodininkų bendrijoje ir
galimybės teikti Prašymą sodininkų bendrijai išsiunčia
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo
organizuoti Projektą gavimo. Tarnybos teritorinis
skyrius Iniciatorių, pateikusį Prašymą organizuoti
Projekto rengimą, apie tai, kad jo Prašymas parduoti
žemės sklypą nebus tenkinamas, nes šio įsiterpusio
valstybinės žemės sklypo reikia sodininkų bendrijai
bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai,
raštu dėl pradedamo rengti Projekto sodininkų
bendrijoje informuoja ne vėliau kaip per 10 dienų nuo
sodininkų bendrijos Prašymo parduoti žemės sklypą ir
reikiamų dokumentų gavimo. Tarnybos teritorinis
skyrius Prašymą organizuoti projektą pateikusį
Iniciatorių ir kitus asmenis, pagal nutarimo Nr. 1443
nuostatas turinčius teisę be aukciono įsigyti Projektu
projektuojamą įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, apie
priimtą Tarnybos teritorinio skyriaus vadovo sprendimą
organizuoti Projektą informuoja ne vėliau kaip per 5
darbo dienas pasibaigus 30 dienų terminui nuo rašto dėl
pradedamo rengti Projekto sodininkų bendrijoje
išsiuntimo arba nuo sodininkų bendrijos raštiško
atsisakymo pirkti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą
gavimo, tačiau ne anksčiau nei priimamas Tarnybos
teritorinio skyriaus vadovo sprendimas dėl Projekto
rengimo.
Tarnybos teritorinio skyriaus vadovo kreipimasis dėl
Projekto rengimo reikalavimų gavimo iš kitų institucijų
parengiamas ir įkeliamas į ŽPDRIS per 5 darbo dienas
nuo Tarnybos teritorinio skyriaus vadovo sprendimo dėl
Projekto rengimo priėmimo dienos.
Tarnybos teritorinio skyriaus vadovo reikalavimai turi
būti parengti ir įkelti į ŽPDRIS per 5 darbo dienas nuo
Tarnybos teritorinio skyriaus vadovo sprendimo rengti
Projektą priėmimo.
Elektroninė paslauga
Elektroninės paslaugos trumpas
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų
pavadinimas
rengimo organizavimas.
Elektroninės paslaugos nuoroda
www.zpdris.lt
Elektroninės paslaugos brandos
(IV) bendradarbiavimo lygis.
lygis
Elektroninės paslaugos teikimo
Iniciatorius prašymą organizuoti Projekto rengimą
proceso aprašymas
pateikia elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą
informacinę sistemą.
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27.

28.

29.
30.

31.

32.

Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Projekto Iniciatorius 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.
2. Projekto Iniciatorius prašymą užpildo ir pateikia
automatizuotai per ŽPDRIS.
3. Tarnybos teritorinis skyrius išnagrinėja prašymą ir
parengia Įsakymą dėl Projekto pradžios arba motyvuotą
atsisakymą jį pradėti.
4. Projekto Iniciatoriui suteikiama galimybė interneto
svetainėje www.zpdris.lt sekti elektroninių paslaugų,
teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir
gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus.
Elektroninės paslaugos suteikimo Paslaugos
suteikimo 10
trukmė
trukmė
Dienų tipas
Darbo dienų
Komentaras
Esant galimybei atsakymas
pateikiamas anksčiau nei
numatyta teisės aktuose.
Elektroninės paslaugos suteikimo Paslaugos suteikimo kaina Nemokama
kaina
Valiuta
Trukmė
10
Užsakant elektroninę paslaugą
Taip
reikalingas tapatybės nustatymas
Elektroninės paslaugos užsakymo Projekto Iniciatorius prisijungia prie Elektroninių
prisijungimo būdai
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.
Elektroninės paslaugos
kontaktinė informacija IVPK
administratoriui
Administracinių paslaugų teikimo Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą,
aprašymų įtraukimas į dokumentų registruojamas
ir
saugomas
byloje
5.29
apskaitą
„Administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir jų
registras 1AP“.

Žemės tvarkymo ir administravimo departamento
Žemės tvarkymo skyriaus vedėja

Daiva Mikalauskienė

