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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

Aprašymo turinys
APŽT.15.
2 (2013-01-03)
Sutikimų statyti nesudėtingus statinius valstybinėje
žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimas
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – Tarnyba) teritorinio skyriaus
(toliau – Teritorinis skyrius) vadovas, atsižvelgdamas į
asmens prašymą, gautą tiesiogiai atvykus į Tarnybos
Teritorinį skyrių, atsiųstą paštu ar per pasiuntinį arba
elektroniniu paštu (pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu
parašu), priima sprendimą išduoti sutikimą statyti
nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai (toliau – Sutikimas).
Sutikimas gali būti išduodamas statyti išorinės reklamos
objektus (reklaminius stendus, skydus, stulpus ir pan.),
gyventojų bendriems viešiesiems poreikiams ir
interesams tenkinti skirtus nesudėtingus poilsio ir sporto
paskirties inžinerinius statinius, kurių parametrai
atitinka Statybos techninio reglamento STR
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio
27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl Statybos techninio
reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
patvirtinimo“, 3 lentelės reikalavimus.
Sutikimas gali būti išduodamas nesudėtingų statinių
statytojui (užsakovui).
 Fiziniai asmenys ne verslo tikslais
Fiziniai asmenys verslo tikslais
Juridiniai asmenys ne verslo tikslais

2
Eil.
Nr.
6.

Pavadinimas
Administracinės paslaugos
teikimo būdas

Aprašymo turinys
Juridiniai asmenys verslo tikslais
□ Elektroninė paslauga ne per el. valdžios vartus
□ Elektroninė paslauga per el. valdžios vartus
 Neelektroninė paslauga
□Valstybės perduota funkcija
 Savarankiška funkcija
□ Paslauga teikiama atlygintinai
 Paslauga teikiama neatlygintinai
Išduotas Sutikimas

Funkcija, kurią vykdant teikiama
administracinė paslauga
8. Administracinės paslaugos
suteikimas
9. Administracinės paslaugos
rezultatas
Lietuvos
Respublikos
statybos
įstatymas
10. Teisės aktai, reglamentuojantys 1. 1.
(https://www.eadministracinės paslaugos
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/bQAUbz
teikimą
CAlt).
2. Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas.
Savavališkos
statybos
padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą
leidžiantį
dokumentą
padarinių
šalinimas“
patvirtinimo“, 50 punktas ir 4 priedas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2
e782a/xjiIXNtqau).
3. Sutikimų statyti nesudėtingus statinius valstybinėje
žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo
taisyklės, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės
16 d. įsakymu Nr. 1P-238-(1.3 E.) „Dėl Sutikimų statyti
nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje
nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/7866008058d111e89f00961ca6c
2310f).
Asmens prašymas pateikiamas pagal Taisyklių
11. Prašymo forma, pildymo
1 priede nurodytą prašymo formą arba laisva forma.
pavyzdys ir prašymo turinys
12. Informacija ir dokumentai,
Asmuo, pageidaujantis gauti Sutikimą, Teritoriniam
kuriuos turi pateikti asmuo
skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą išduoti Sutikimą.
2. Dokumentus, įrodančius, kad asmuo laimėjo
savivaldybės organizuotą konkursą ar aukcioną statyti
nesudėtingus statinius.
7.
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Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

13. Informacija
ir
dokumentai,
kuriuos turi gauti Tarnyba

14. Duomenys apie susijusius su
paslauga veiksmus ir nuorodos į
inicijavimo formas
15. Išorinis administracinės paslaugos
suteikimo adresas
16. Pastabos

3. Savivaldybės, kurios teritorijoje yra valstybinė žemė,
patvirtintą reklaminių stendų, poilsio ar sporto
paskirties inžinerinių statinių išdėstymo schemos kopiją
arba kitą savivaldybės patvirtintą dokumentą, kurio
planinėje medžiagoje būtų numatytas reklaminių
stendų, poilsio ar sporto paskirties inžinerinių statinių
išdėstymas.
4. Valstybinės žemės, kurioje numatoma statyti
nesudėtingus statinius, planą (toliau – Planas).
Su prašymo nagrinėjimu susijusi informacija ir
dokumentai, turimi Tarnyboje, gauti iš kitų institucijų ar
Lietuvos valstybės registrų: Lietuvos Respublikos
gyventojų registro (http://ivn.vrm.lt/), Lietuvos
Respublikos
juridinių
asmenų
registro
(http://registrucentras.lt/jar/) ir Lietuvos Respublikos
nekilnojamo
turto
kadastro
ir
registro
(http://www.registrucentras.lt).
Asmeniui suteikiama galimybė iš Tarnybos interneto
svetainės www.nzt.lt atsisiųsti prašymo formą.
1. Sprendimas neišduoti Sutikimo priimamas, kai yra
patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės
valdos projektas, pagal kurį valstybinės žemės plote,
kuriame planuojama statyti nesudėtingus statinius, yra
suprojektuoti žemės sklypai, kai yra rengiamas teritorijų
planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, pagal
kurį valstybinės žemės plote, kuriame planuojama
statyti nesudėtingus statinius, projektuojami nauji
žemės sklypai ir šio teritorijų planavimo dokumento
viešo svarstymo ar žemės valdos projekto teikimo
visuomenei susipažinti stadija yra pasibaigusi arba kai
valstybinės žemės plotas, kuriame planuojama statyti
laikinus nesudėtingus statinius, yra teisės aktų nustatyta
tvarka suteiktas naudotis kitiems asmenims arba jeigu
išdavus Sutikimą būtų pažeistos teisės aktų nuostatos.
2. Sutikimas išduodamas prašyme nurodytam
laikotarpiui, tačiau ne ilgiau nei 3 metams. Sutikimo
galiojimas asmens prašymu gali būti pratęstas Taisyklių
nustatyta tvarka prašyme nurodytam laikotarpiui,
kiekvieną kartą pratęsiant Sutikimo galiojimą ne ilgiau
nei 3 metams, jei valstybinės žemės, kurioje yra
pastatyti nesudėtingi statiniai, nenumatoma naudoti
kitoms reikmėms, arba iki kol valstybinės žemės plote
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Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

17. Raktažodžiai
18. Administracinės paslaugos
teikėjas
19. Administracinės paslaugos grupė
20. Gyvenimo įvykiai, kuriems
priskiriama administracinė
paslauga
21. Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė
22. Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

teisės aktų nustatyta tvarka bus suformuotas žemės
sklypas.
3. Asmuo pagal išduotą Sutikimą privalo pradėti statyti
nesudėtingus statinius per 6 mėnesius nuo Sutikimo
išdavimo datos. Nepradėjus statyti nesudėtingų statinių
per 6 mėnesius, Sutikimas nustoja galioti ir šių
Taisyklių nustatyta tvarka turi būti gautas naujas
Sutikimas.
4. Kai Sutikimas išduodamas teritorijoje, kurioje yra
rengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės
valdos projektas, pagal kurį valstybinės žemės plote,
kuriame planuojama statyti nesudėtingus statinius,
projektuojami žemės sklypai, ir šio teritorijų planavimo
dokumento viešo svarstymo ar žemės valdos projekto
teikimo visuomenei susipažinti stadija nėra pasibaigusi,
Sutikimas išduodamas tik iki kol bus patvirtintas
teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos
projektas.
Sutikimas, nesudėtingi statiniai.
Tarnybos Teritorinių skyrių darbuotojai, kurių vardai ir
pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai
yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
 Kita
 Norint gauti leidimą / licenciją
Kita
Teritorinio skyriaus vadovas priima sprendimą išduoti
Sutikimą per 20 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo.
Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą,
registruojamas
ir
saugomas
byloje
5.29
„Administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir jų
registras 1AP“.

Žemės tvarkymo ir administravimo departamento
Žemės tvarkymo skyriaus vedėja

Daiva Mikalauskienė

