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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

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
6.

Aprašymo turinys
APŽT.6.
3 (2013-01-15; 2015-11-19)
Žemės servituto nustatymas sandoriu.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – Tarnyba) vadovas arba jo įgaliotas
teritorinio padalinio vadovas, atsižvelgdamas į
viešpataujančiuoju tapsiančio daikto savininko (toliau –
Asmuo) pateiktą prašymą sudaryti sandorį dėl
valstybinės žemės servituto nustatymo (gautą paštu,
elektroniniu paštu (pasirašytą elektroniniu parašu), per
pasiuntinį, pateiktą atvykus į Tarnybą ar jos teritorinį
padalinį) (toliau – Prašymas), nustato žemės servitutą
išnuomotam ar perduotam neatlygintinai naudotis
valstybinės žemės sklypui, kai žemės servituto
negalima nustatyti administraciniu aktu.
 Gyventojai
 Užsieniečiai
 Verslo subjektai
 Viešojo sektoriaus subjektai
□ Elektroninė paslauga
 Neelektroninė paslauga
 Valstybės perduota funkcija
□ Savarankiška funkcija
□ Paslauga teikiama atlygintinai
 Paslauga teikiama neatlygintinai
Pasirašyta sutartis dėl žemės servituto nustatymo.
1.
Lietuvos
(https://www.e-

Respublikos

civilinis

kodeksas

2
teikimą

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB).
2.
Lietuvos
Respublikos
žemės
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343).
3. Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos
už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės
servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar
valstybinės servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui
ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1541 ,,Dėl
Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už
naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės
servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar
valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodikos
patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3A2A5677EBCC/NsJvXz
Vzye).
Asmens
Prašymas pateikiamas pagal šio aprašymo
11. Prašymo forma, pildymo
1 priede nurodytą prašymo formą arba laisva forma.
pavyzdys ir prašymo turinys
12. Informacija ir dokumentai,
Asmuo kartu su prašymu Tarnybos vadovui ar jo
kuriuos turi pateikti asmuo
įgaliotam teritoriniam padalinio vadovui turi pateikti:
1. Žemės sklypo planą, kuriame pažymėtas žemės
servitutas, o jei turi – teritorijų planavimo dokumentą ar
žemės valdos projektą, kuriame suprojektuotas žemės
servitutas.
2. Viešpataujančiuoju tapsiančio žemės sklypo ar kito
nekilnojamojo daikto naudojimo teisę patvirtinančio
dokumento kopiją.
3. Užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio
organizacijos registravimo dokumento kopiją (jeigu
nustatyti žemės servitutą prašo užsienio juridinis
asmuo ar kita užsienio organizacija, neįsteigę Lietuvoje
atstovybės ar filialo).
4. Kompensacijos už sunaikinamus pasėlius ir sodinius
apskaičiavimo aktą, jeigu nustatant žemės servitutą
sunaikinami pasėliai ir sodiniai.
5. Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos
už naudojimąsi sandoriu nustatytu žemės servitutu,
valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo aktą.
6. Įgaliojimą, patvirtinantį atstovo įgaliojimus, jei
prašymą pasirašo Asmens atstovas.
13. Informacija
ir
dokumentai, Su Prašymo nagrinėjimu susijusi informacija ir
kuriuos turi gauti Tarnyba
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
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14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

Nekilnojamo
turto
kadastro
ir
registro
(http://www.registrucentras.lt).
Duomenys apie susijusius su Asmeniui suteikiama galimybė iš Tarnybos interneto
paslauga veiksmus ir nuorodos į svetainės www.nzt.lt atsisiųsti Prašymo formą.
inicijavimo formas
Išorinis
administracinės paslaugos suteikimo adresas
Pastabos
Žemės servitutą sandoriu Tarnybos vadovas arba jo
įgaliotas teritorinio padalinio vadovas turi teisę nustatyti
tik tuo atveju, kai jo negalima nustatyti administraciniu
aktu.
Sutartį dėl žemės servituto nustatymo tvirtina notaras.
Raktažodžiai
Servitutas, sandoris.
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  Kita
Gyvenimo įvykiai, kuriems
 Kita
priskiriama administracinė
paslauga
Administracinės paslaugos
Tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio
suteikimo trukmė
vadovas per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų
reikiamų dokumentų gavimo dienos pasirašo sutartį dėl
žemės servituto nustatymo.
Administracinės paslaugos
teikimo stebėsenos rodiklio
apskaičiavimo metodika
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

