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Vilnius
Eil.
Pavadinimas
Aprašymo turinys
Nr.
1. Administracinės paslaugos kodas APŽD.16.
2. Administracinės paslaugos versija 6 (2014-05-19; 2014-08-13; 2014-08-29; 2015-01-21;
2015-09-10)
Pažymų dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties
3. Administracinės paslaugos
žemės išdavimas
pavadinimas
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
4. Administracinės paslaugos
(toliau – Tarnyba) pagal Lietuvos Respublikos ir užsienio
aprašymas
valstybių fizinių ir juridinių asmenų ar kitų užsienio
organizacijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Konstitucijos
47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame
įstatyme, pateiktus prašymus, gautus paštu, elektroniniu paštu
(pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu), įteiktus
asmenims atvykus į Tarnybos teritorinį skyrių, taip pat
prisijungus
prie
Elektroninių
valdžios
vartų
(www.epaslaugos.lt), organizuoja Pažymos dėl miškų ūkio
paskirties žemės sklypo pardavimo pirmumo teisę turintiems
jį pirkti asmenims, kurie pagal Lietuvos Respublikos miškų
įstatymo 41 straipsnio 1 dalį gali įsigyti parduodamą miškų
ūkio paskirties žemės sklypą (toliau – miško sklypas) ta
kaina, kuria jis parduodamas, ir kitomis tokiomis pačiomis
sąlygomis, ir Pažymos dėl siūlomo parduoti miško sklypo, kai
šio miško sklypo nepageidauja pirkti asmenys, turintys
pirmumo teisę jį pirkti, išdavimą parduodamo miško sklypo
savininkui.
Pažyma dėl miško sklypo pardavimo pirmumo teisę
turintiems jį pirkti asmenims arba Pažyma dėl siūlomo
parduoti miško sklypo, kai šio miško sklypo nepageidauja
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
pirkti asmenys, turintys pirmumo teisę jį pirkti, rengiama dėl
kiekvieno parduodamo miško sklypo.

5.

Administracinės paslaugos
gavėjai

6.

Administracinės paslaugos
teikimo būdas

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

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
 Neelektroninė paslauga
 Valstybės perduota funkcija
□ Savarankiška funkcija
 Paslauga teikiama atlygintinai
□ Paslauga teikiama neatlygintinai
Pažyma dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties
žemės.
1. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D6D055CC00C/asr).
2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies
įgyvendinimo konstitucinis įstatymas (https://www.e-tar.lt/
portal/lt/legalAct/TAR.73F76F9D2EF1/asr).
3. Pažymos dėl parduodamos privačios miškų ūkio
paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2018 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1P-63-(1.3 E.)
„Dėl Pažymos dėl parduodamos privačios miškų ūkio
paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(toliau – Aprašas) (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/
bb265d400a8211e8a5fc9d9b3a58917b/asr).
Pranešimas dėl sprendimo parduoti miškų ūkio paskirties
žemės sklypą pateikiamas pagal Aprašo 1 priede
nustatytą pranešimo formą. Asmens pateiktas pranešimas
turi atitikti šio aprašymo 12 punkte išvardytus
reikalavimus.
Žemės savininkas apie sprendimą parduoti miško sklypą
praneša Tarnybos teritoriniam skyriui pagal parduodamo
miško sklypo buvimo vietą.
1. Jeigu žemės savininkas priima sprendimą parduoti kelis
jam nuosavybės teise priklausančius miško sklypus, dėl
kiekvieno parduodamo miško sklypo teikiamas atskiras
pranešimas apie sprendimą parduoti miško sklypą. Vieną
pranešimą apie sprendimą parduoti miško sklypą gali
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

13. Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti Tarnybos
teritorinis skyrius

Aprašymo turinys
pateikti keli miško sklypo bendraturčiai. Už pranešime apie
sprendimą parduoti miško sklypą nurodytų duomenų
teisingumą atsako parduodamo miško sklypo savininkas.
2. Pateikdamas pranešimą apie sprendimą parduoti miško
sklypą, žemės savininkas privalo patvirtinti savo tapatybę.
3. Žemės savininkas kartu su pranešimu apie parduodamą
miško sklypą turi pateikti:
3.1. bendraturčių raštiškus atsisakymus arba notaro išduotą
dokumentą, patvirtinantį, kad bendraturčiai atsisakė arba
nepateikė sutikimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
4.79 straipsnyje nustatyta tvarka pirmumo teise pirkti
parduodamos miško sklypo dalies (jeigu parduodama
bendrosios nuosavybės teise valdoma miško sklypo dalis);
3.2. statinių ir įrenginių, esančių parduodamame miško
sklype, savininkų raštiškus atsisakymus arba dokumentą,
patvirtinantį, kad statinių ir įrenginių savininkai nepateikė
sutikimo Lietuvos Respublikos žemės įstatymo
31 straipsnyje nustatyta pirmumo teise pirkti parduodamos
miško sklypo (jo dalies), reikalingo statiniams ir
įrenginiams eksploatuoti;
3.3. juridinio asmens registravimo pažymėjimo arba jį
atitinkančio dokumento kopiją (jeigu žemės sklypą
parduoda užsienio juridinis asmuo, kuris Lietuvos
Respublikoje nėra įsteigęs atstovybės ar filialo).
Informacija, esanti:
1. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre
(http://www.registrucentras.lt/jar/), apie:
1.1. juridinio asmens įregistravimą, arba juridinio asmens
Lietuvos Respublikoje įsteigtos atstovybės ar filialo
registravimą ir informaciją apie atstovybę ar filialą įsteigusį
asmenį (jeigu žemės sklypą parduoda užsienio juridinis
asmuo, kuris Lietuvos Respublikoje nėra įsteigęs
atstovybės ar filialo);
1.2. miško sklypų, kurie ribojasi su parduodamu miško
sklypu, savininkų buveinės adresų paiešką (jeigu miško
sklypų, kurie ribojasi su parduodamu miško sklypu,
savininkai yra juridiniai asmenys).
2. Nekilnojamojo turto registre
(http://www.registrucentras.lt/ntr/), apie:
2.1. parduodamo miško sklypo daiktinių teisių į jį, šių teisių
suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą;
2.2. miško sklypų, kurie ribojasi su parduodamu miško
sklypu, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų ir juridinių
faktų įregistravimą.
3.
Lietuvos
Respublikos
gyventojų
registre
(http://www.registrucentras.lt/gr/) apie miško sklypų, kurie
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Pavadinimas

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

17. Raktažodžiai
18. Administracinės paslaugos
teikėjas
19. Atlygintinai teikiamos
administracinės paslaugos
duomenys

Aprašymo turinys
ribojasi su parduodamu miško sklypu, savininkų
deklaruotos gyvenamosios vietos adresų paiešką (jeigu
miško sklypų, kurie ribojasi su parduodamu miško sklypu,
savininkai yra fiziniai asmenys).
Asmeniui suteikiama galimybė iš Tarnybos interneto
svetainės www.nzt.lt atsisiųsti Pranešimo formą.
www.epaslaugos.lt, paslauga „Asmens skundo ar prašymo
priėmimas bei nagrinėjimas“.
1. Pirmumo teisę (išskyrus atvejus, kai pirmumo teise
pasinaudoja žemės sklypo bendraturčiai Civilinio kodekso
4.79 straipsnyje nustatyta tvarka) įsigyti privačią miško
žemę, kuri yra valstybinių parkų konservacinio, ekologinės
apsaugos ir rekreacinio prioriteto zonose, valstybiniuose
draustiniuose ir kitose saugomose teritorijose, kurioms
suteiktas Natura 2000 statusas, arba kuri ribojasi su
valstybinės reikšmės mišku, už tokią pat kainą ir kitomis
tokiomis pat sąlygomis turi valstybė.
2. Kai pirkti parduodamą miško sklypą pirmumo teise
pageidauja keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys,
Pažymoje dėl miškų ūkio paskirties žemės sklypo
pardavimo pirmumo teisę turinčiam jį pirkti asmeniui
(Aprašo 4 priedas) išvardijami visi vienodą pirmumo teisę
turintys asmenys. Žemės savininkas pats nusprendžia,
kuriam asmeniui arba asmenims pasiūlytomis sąlygomis
parduoti miško sklypą.
3. Kai žemės savininkas pageidauja parduoti miško sklypą
už mažesnę kainą ir (ar) kitomis sąlygomis, negu buvo
nurodyta pirminiame žemės savininko pranešime, Aprašo
nustatyta tvarka turi būti pateikiamas pakartotinis
pranešimas.
Miškas, pardavimas
Tarnybos teritorinių skyrių darbuotojai, kurių vardai ir
pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai
yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
Už Pažymos dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo
pardavimo pirmumo teisę turintiems jį pirkti asmenims
išdavimą ir už Pažymos dėl siūlomo parduoti žemės ūkio
paskirties žemės sklypo, kai šio žemės sklypo
nepageidauja pirkti asmenys, turintys pirmumo teisę jį
pirkti, išdavimą imama 26 Eur valstybės rinkliava,
nustatyta Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.
gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių
valstybės rinkliavos dydžių ir Valstybės rinkliavos
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Pavadinimas

20. Administracinės paslaugos grupė

Aprašymo turinys
mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.612
papunktyje.
Už išduotą pažymą mokama ne paslaugos teikimo vietoje.
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos. Gavėjo bankas:
„Swedbank“, AB. Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239
4300. Įmokos kodas (mokėjimo paskirtis) 5802.
 Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos
 Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas

Žemės
ūkis,
žuvininkystė,
miškininkystė,
augalininkystė, gyvulininkystė
 Įsigyjant / parduodant nekilnojamą turtą
 Norint gauti pažymą

21. Gyvenimo įvykiai, kuriems
priskiriama administracinė
paslauga
22. Neelektroninės paslaugos teikimo Asmenys, pageidaujantys gauti Pažymą dėl miško sklypo
pardavimo pirmumo teisę turintiems jį pirkti asmenims arba
proceso aprašymas
Pažymą dėl siūlomo parduoti miško sklypo, kai šio miško
sklypo nepageidauja pirkti asmenys, turintys pirmumo teisę jį
pirkti, atvykę į Tarnybos teritorinį skyrių pagal šių sklypų
buvimo vietą pateikia prašymą ir šio aprašymo 12 punkte
nurodytus dokumentus. Tarnybos teritorinis skyrius,
išnagrinėjęs prašymą: 1) priima sprendimą valstybės vardu
pirkti miško sklypą arba atsisako jį pirkti; 2) įvertinęs
asmenų rašytinius sutikimus arba atsisakymus pirkti miško
sklypą, išduoda atitinkamos formos pažymą dėl miško
sklypo pardavimo Lietuvos Respublikos miškų įstatyme
nustatyta tvarka pirmumo teisę turinčiam asmeniui.
23. Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

1. Miško sklypų, kurie ribojasi su parduodamu miško
sklypu, savininkai savo sutikimą pirkti miško sklypą
(Aprašo 2 priedas) ar atsisakymą jį pirkti turi pateikti
Tarnybos teritoriniam skyriui ne vėliau kaip per
15 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Jeigu
parduodamą miško sklypą valstybės nuosavybėn pirmumo
teise pageidauja pirkti valstybės institucija (įmonė),
atsakinga už valstybinės reikšmės miškus ir saugotinas
teritorijas, pastarosios pritarimas dėl parduodamo miško
sklypo pirkimo Tarnybos teritoriniam skyriui pateikiamas
ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pranešimo gavimo dienos.
2. Nacionalinės žemės tarnybos vadovas per 30 dienų nuo
pranešimo apie sprendimą parduoti miško sklypą gavimo
dienos, valstybės vardu priima sprendimą pirkti šį miško
sklypą arba atsisakyti jį pirkti (Aprašo 7 priedas), jeigu
valstybės institucija (įmonė), atsakinga už valstybinės
reikšmės miškus ir saugotinas teritorijas, pateikė arba
nepateikė pritarimo dėl parduodamo miško sklypo
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24.

25.
26.
27.
28.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

valstybės nuosavybėn pirkimo pirmumo teise Tarnybos
teritoriniam skyriui per Aprašo 6 punkte nurodytą terminą.
3. Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs asmens rašytinį
sutikimą arba atsisakymą pirkti miško sklypą, arba kai
asmuo nustatytu laiku nepateikė sutikimo arba atsisakymo
pirkti miško sklypą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
termino, per kurį asmenys, pageidaujantys pasinaudoti
pirmumo teise pirkti miško sklypą, galėjo pateikti sutikimą
jį pirkti, pasibaigimo dienos arba Nacionalinės žemės
tarnybos vadovui priėmus sprendimą pirkti parduodamą
miško sklypą arba atsisakyti jį pirkti, per 5 darbo dienas
nuo tokio sprendimo priėmimo išduoda atitinkamos formos
pažymą dėl miško sklypo pardavimo Lietuvos Respublikos
miškų įstatyme nustatyta tvarka pirmumo teisę turinčiam jį
pirkti asmeniui.
Administracinės paslaugos
Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių sprendimai
teikėjo veiksmų (neveikimo)
išduodant pažymą dėl miško sklypo pardavimo Lietuvos
apskundimo tvarka
Respublikos miškų įstatyme nustatyta tvarka pirmumo
teisę turinčiam jį pirkti asmeniui skundžiami Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.
Elektroninė paslauga
Pažymų dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties
Elektroninės paslaugos trumpas
žemės sklypų išdavimas
pavadinimas
Elektroninės paslaugos nuoroda
www.epaslaugos.lt
Elektroninės paslaugos brandos
(III) dvipusės sąveikos lygis.
lygis
Elektroninės paslaugos teikimo
Asmenys, dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties
proceso aprašymas
žemės pažymos pateikia prašymus elektroniniu būdu per
informacinę sistemą.
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Asmuo, iš Tarnybos interneto svetainės www.nzt.lt
atsisiuntęs Prašymo formą, 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 administracinę paslaugą
„Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas“
ir pateikia užpildytą prašymą.
3. Tarnybos teritorinis skyrius, atlikęs teisės aktuose
nustatytas procedūras, išduoda Pažymą dėl miškų ūkio
paskirties žemės sklypo pardavimo pirmumo teisę turintiems
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29.

30.

31.
32.

33.

34.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

jį pirkti asmenims arba Pažymą dėl siūlomo parduoti miškų
ūkio paskirties žemės sklypo, kai šio miško sklypo
nepageidauja pirkti asmenys, turintys pirmumo teisę jį pirkti.
Elektroninės paslaugos suteikimo Paslaugos
suteikimo 30
trukmė
trukmė
Dienų tipas
Darbo dienų
Esant galimybei atsakymas
pateikiamas anksčiau nei
numatyta teisės aktuose.
Elektroninės paslaugos suteikimo Paslaugos suteikimo kaina 26
kaina
Valiuta
Eurai
Trukmė
30 darbo dienų
Užsakant elektroninę paslaugą
Taip
reikalingas tapatybės nustatymas
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,
pasirenka paslaugą „Asmens skundo ar prašymo priėmimas
bei nagrinėjimas“.
Elektroninės paslaugos
Nėra.
kontaktinė informacija IVPK
administratoriui
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“.

Žemės tvarkymo ir administravimo departamento
Žemės administravimo skyriaus vedėja

Loreta Dauskartė

