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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

6.

Administracinės paslaugos
teikimo būdas
Funkcija, kurią vykdant teikiama
administracinė paslauga

7.

Aprašymo turinys
APTD.2.
3 (2012-08-20; 2015-06-30; 2017-12-29).
(VP) Žemės sklypų, kuriuos paveldėjo įpėdiniai, pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus negalintys turėti
nuosavybės teisių į žemę, pirkimo–pardavimo sutarčių
sudarymas
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau – Tarnyba), gavusi įpėdinio prašymą,
organizuoja žemės sklypo, kurį paveldėjo įpėdinis,
pagal Lietuvos Respublikos įstatymus negalintis turėti
nuosavybės teisių į žemę, pardavimo procedūrą,
pasirašo žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį ir
perveda pinigų sumą, gautą atskaičius žemės sklypo
pardavimo ar aukciono organizavimo išlaidas, į
privačios žemės sklypo savininko įpėdinio nurodytą
sąskaitą. Žemės sklypas parduodamas privačios žemės
sklypo savininko įpėdinio pasiūlytam pirkėjui arba,
jeigu privačios žemės sklypo savininko įpėdinis
nenurodo pirkėjo, aukciono būdu.
 Fiziniai asmenys ne verslo tikslais
□ Fiziniai asmenys verslo tikslais
 Juridiniai asmenys ne verslo tikslais
Juridiniai asmenys verslo tikslais
□ Elektroninė paslauga
Neelektroninė paslauga
□ Valstybės perduota funkcija
 Savarankiška funkcija
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8.
9.

Administracinės paslaugos
suteikimas
Administracinės paslaugos
rezultatas

10. Teisės aktai, reglamentuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

11. Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys

□ Paslauga teikiama atlygintinai
 Paslauga teikiama neatlygintinai
Pardavus žemės sklypą, Tarnybos teritorinis padalinys
apie tai per 15 darbo dienų nuo pirkimo–pardavimo
sutarties pasirašymo informuoja privačios žemės
savininko įpėdinį, įteikdamas pasirašytinai arba
išsiųsdamas jam registruotu laišku vieną žemės sklypo
pirkimo–pardavimo sutarties egzempliorių ir pažymą,
kurioje nurodyta pinigų suma, gauta pardavus žemės
sklypą, ir žemės sklypo pardavimo ar aukciono
organizavimo išlaidos, ir perveda pinigų sumą, gautą
atskaičius žemės sklypo pardavimo ar aukciono
organizavimo išlaidas, į privačios žemės savininko
įpėdinio nurodytą sąskaitą.
Kai žemės sklypas parduodamas išsimokėtinai, pirkėjas
atsiskaito už žemės sklypą pagal pirkimo–pardavimo
sutartyje nurodytą atsiskaitymo tvarką ir terminus.
Tarnybos teritorinis padalinys pirkėjo pervestas įmokas
per 10 darbo dienų nuo įmokos gavimo perveda į
privačios žemės savininko įpėdinio nurodytą sąskaitą.
1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.75
straipsnis
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB).
2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3
dalies įgyvendinimo konstitucinis įstatymas (toliau –
Konstitucinis
įstatymas)
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.73F76F9D
2EF1/TAIS_411167).
3. Žemės sklypų, kuriuos paveldėjo įpėdiniai, pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus negalintys turėti
nuosavybės teisių į žemę, pardavimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m.
balandžio 18 d. nutarimu Nr. 475 „Dėl Žemės sklypų,
kuriuos paveldėjo įpėdiniai, pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus negalintys turėti nuosavybės teisių į žemę,
pardavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės)
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9C8E4113
7568/HxtsMmgvoP).
4. Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos
aukcionų organizavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimu
Nr. 261 „Dėl Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir
nuomos aukcionų organizavimo taisyklių patvirtinimo“
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43551d90b5b011
e3ad2eed5a4e1b7108/ohLzzLoPYN).
Prašymas pateikiamas pagal Tarnybos nustatytas
prašymo formas (Aprašymo 1 ir 2 priedai) arba laisva
forma.
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12. Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens pateiktas prašymas turi atitikti šio Aprašymo
12 punkte nurodytus reikalavimus.
Privačios žemės savininko įpėdinis turi pateikti:
1. Prašymą parduoti paveldėtą žemės sklypą jo
nurodytam pirkėjui arba aukcione (2 ir 3 priedas).
2. Paveldėjimo teisės liudijimo kopiją.
3. Žemės sklypo planą.
Prašyme parduoti žemės sklypą aukcione turi būti
nurodyta:
1. Pradinė pardavimo kaina.
2. Atsiskaitymo būdas (iš karto arba išsimokėtinai,
nurodant ilgiausią atsiskaitymo terminą ir atsiskaitymo
išsimokėtinai tvarką).
3. Finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas,
kodas, adresas ir sąskaitos, į kurią bus pervesta pinigų
suma, gauta už parduotą žemės sklypą, numeris.
Prašyme parduoti žemės sklypą privačios žemės
savininko įpėdinio pasirinktam pirkėjui turi būti
nurodyta:
1. duomenys apie pirkėją – fizinio asmens vardas,
pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas
arba Lietuvos ar užsienio juridinio asmens arba kitos
užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas,
kodas, buveinė. Jeigu prašoma parduoti žemės sklypą
pasirinktam užsienio juridiniam asmeniui ar kitai
užsienio organizacijai, įsteigtiems Konstitucinio
įstatymo 4 straipsnyje nurodytoje atitinkamoje užsienio
valstybėje ir įsteigusiems Lietuvoje atstovybę ar filialą,
prašyme turi būti nurodyta užsienio juridinio asmens ar
kitos užsienio organizacijos Lietuvoje įsteigtos
atstovybės ar filialo pavadinimas, kodas ir buveinė.
2. Žemės sklypo pardavimo kaina.
3. Finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas,
kodas, adresas ir sąskaitos, į kurią bus pervesta pinigų
suma, gauta už parduotą žemės sklypą, numeris.
4. Atsiskaitymo būdas (iš karto arba išsimokėtinai,
nurodant ilgiausią atsiskaitymo terminą ir atsiskaitymo
išsimokėtinai tvarką).
Jeigu prašoma parduoti žemės sklypą pasirinktam
užsieniečiui, kartu su prašymu turi būti pateikta pirkėjo
užsieniečio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
kopija, o jeigu užsienio juridiniam asmeniui ar kitai
užsienio organizacijai, – užsienio juridinio asmens ar
kitos užsienio organizacijos įregistravimo pažymėjimo
arba jį atitinkančio dokumento, kuriuo patvirtinama,
kad užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio
organizacija įsteigti Konstitucinio įstatymo 4
straipsnyje nurodytoje atitinkamoje užsienio valstybėje,
kopija, išskyrus atvejus, kai užsienio juridinis asmuo ar
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13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.

kita užsienio organizacija, įsteigti Konstitucinio
įstatymo 4 straipsnyje nurodytoje atitinkamoje užsienio
valstybėje, yra įsteigę Lietuvoje atstovybę ar filialą.
Prašant parduoti žemės ūkio paskirties žemę,
papildomai
privaloma
pateikti
dokumentus,
patvirtinančius žemės ūkio paskirties žemės įgijėjo
atitiktį Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties
žemės įsigijimo įstatyme nustatytiems reikalavimams.
Jeigu prašoma parduoti žemės sklypą pasirinktam
Lietuvos Respublikos piliečiui, kartu su prašymu turi
būti pateikta pasirinkto pirkėjo asmens tapatybę
patvirtinančio dokumento kopija.
Informacija ir dokumentai,
Informacija, esanti Lietuvos Respublikos juridinių
kuriuos turi gauti Tarnyba
asmenų registre (http://www.registrucentras.lt/jar/), apie
(prašymą nagrinėjantis
juridinio asmens, kuriam privačios žemės savininko
darbuotojas)
įpėdinis prašo parduoti žemės sklypą, įregistravimą,
informacija, esanti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto registre (http://www.registrucentras.lt/ntr/), apie
tai, ar nėra asmenų, pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus turinčių pirmumo teisę įsigyti parduodamą
žemės sklypą, ir kiti dokumentai, turimi Tarnyboje.
Duomenys apie susijusius su Asmeniui suteikiama galimybė iš Tarnybos interneto
paslauga veiksmus ir nuorodos į svetainės www.nzt.lt atsisiųsti prašymo parduoti
inicijavimo formas
paveldėtą privačios žemės sklypą pasirinktam pirkėjui
arba prašymo parduoti paveldėtą privačios žemės
sklypą
aukciono
būdu
formas
(http://www.nzt.lt/go.php/lit/Paslaugos-susijusios-suprivacios-zemes-valdymu-naudojimu-ir-disponavimu).
Išorinis administracinės
Nėra
paslaugos suteikimo adresas
Pastabos
Nėra
Raktažodžiai
Žemės sklypų pardavimas; paveldėjo įpėdiniai, pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus negalintys turėti
nuosavybės teisių į žemę; prašymas parduoti paveldėtą
privačios žemės sklypą pasirinktam pirkėjui; prašymas
parduoti paveldėtą privačios žemės sklypą aukciono
būdu.
Administracinės paslaugos
Tarnybos teritorinio padalinio pagal parduodamo žemės
teikėjas
sklypo buvimo vietą darbuotojai.
Atsakingų darbuotojų vardai, pavardės, telefonų
numeriai ir elektroninio pašto adresai yra paskelbti
Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
Atlygintinai teikiamos
Nėra
administracinės paslaugos
duomenys
Administracinės paslaugos grupė  Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos
Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo įvykiai, kuriems
 Kita
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priskiriama administracinė
paslauga
22. Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys per
10 darbo dienų nuo privačios žemės savininko įpėdinio
prašymo parduoti žemės sklypą pasirinktam pirkėjui
gavimo organizuoja žemės sklypo pardavimą.
Pardavus žemės sklypą, Nacionalinės žemės tarnybos
teritorinis padalinys apie tai per 15 darbo dienų nuo
pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo informuoja
privačios žemės savininko įpėdinį, įteikdamas
pasirašytinai arba išsiųsdamas jam registruotu laišku
vieną žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties
egzempliorių ir pažymą, kurioje nurodyta pinigų suma,
gauta pardavus žemės sklypą, ir žemės sklypo
pardavimo ar aukciono organizavimo išlaidos, ir
perveda pinigų sumą, gautą atskaičius žemės sklypo
pardavimo ar aukciono organizavimo išlaidas į
privačios žemės savininko įpėdinio nurodytą sąskaitą.
Kai žemės sklypas parduodamas išsimokėtinai, pirkėjas
atsiskaito už žemės sklypą pagal pirkimo-pardavimo
sutartyje nurodytą atsiskaitymo tvarką ir terminus.
Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys
pirkėjo pervestas įmokas per 10 darbo dienų nuo
įmokos gavimo perveda į privačios žemės savininko
įpėdinio nurodytą sąskaitą.
Apie žemės sklypo pardavimą aukcione ne vėliau kaip
per 5 darbo dienas nuo žemės sklypo pardavėjo
sprendimo parduoti žemės sklypą ir dokumentų,
reikalingų valstybinės žemės sklypo pardavimo
aukcionui vykdyti, gavimo ir ne vėliau kaip prieš 2
mėnesius iki aukciono pradžios valstybės įmonė
Valstybės žemės fondas skelbia interneto svetainėje
http://aukcionai.vzf.lt/ (toliau – interneto svetainė).
Aukciono laimėtojui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po
to, kai pasibaigia aukcionas, interneto svetainėje ir
elektroniniu paštu, nurodytu registruojantis interneto
svetainėje, pateikiamas valstybės įmonės Valstybės
žemės fondo parengtas žemės sklypo pirkimo–
pardavimo sutarties projektas.
Nėra

23. Duomenys apie elektroninėmis
priemonėmis teikiamą
administracinę paslaugą
24. Administracinių paslaugų teikimo Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą,
aprašymų įtraukimas į dokumentų registruojamas
ir
saugomas
byloje
5.29
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apskaitą

Teisės departamento
Teisinio vertinimo skyriaus vedėja

„Administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir jų
registras 1AP“.

Aušra Račkauskaitė

