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ĮVADAS

Žemėtvarkos projektuose ir kituose teritorijų planavimo dokumentuose planuojama 
kaip tinkamai naudoti žemę. Žemėtvarkos projektai rengiami naudojantis žemės kadas-
tro planais, topografiniais žemėlapiais, ortofotografiniais žemėlapiais ir dirvožemių GIS 
duomenų bazės informacija. Projektuose suderinamas įvairių ūkio šakų poreikis naudoti 
žemę, atsižvelgiant į reikalavimus saugoti gamtos išteklius ir kitus visuomenės interesus.

Racionalus, moksliškai pagrįstas krašto tvarkymas subalansuojant ekologijos, eko-
nomikos bei estetikos interesus ir saugant krašto kultūros identitetą yra vienas aktualiausių 
XXI a. tautų ir valstybių uždavinių. Krašto kompleksinio tvarkymo darbai tampa ypač 
aktualūs socialinių ir ekonominių aplinkybių kaitos momentais, visuomeninių bei ūkinių 
reformų laikotarpiais.

Racionalaus žemės naudojimo tvarką nustato įstatymai bei Vyriausybės nutarimai, 
taip pat teritorijų planavimo dokumentai, jų pagrindu atskiroms teritorijų dalims nustatoma 
pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, jos naudojimo būdas ir pobūdis, sąlygos ir 
reglamentai.

Žemė turi būti tvarkoma taip, kad ją galima būtų racionaliai naudoti. Teritorija matuoja-
ma, dalijama, sujungiama į tam tikrus žemės sklypus, kurie naudojami žmogaus ūkinei veik-
lai. šiuose plotuose išdėstomos su žeme susijusios gamybos priemonės. Taip tvarkant žemę 
nustatoma tam tikra tvarka, atitinkanti konkrečius gamybos tikslus ir socialinius poreikius.

Žemės santykiai yra gamybinių santykių sudėtinė dalis ir nuolat kinta nepriklausomai 
nuo visuomenės gamybinių jėgų plėtros. Žemėtvarka visais laikais buvo valstybės įrankis 
jos politikai įgyvendinti.

Tinkamai suplanuotas žemės naudojimas turi garantuoti reikiamą žemės ūkio gamy-
bos lygį, dirvožemių apsaugą, ekologinį teritorijos stabilumą, žemės ūkio naudmenų 
kokybės gerėjimą.

Piliečių nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo metu pagrin-
dinis dėmesys buvo skiriamas nuosavybės teisių į žemę restitucijai, o ne racionalių 
žemėvaldų formavimui. Todėl dabar dažniausiai vienas žemės savininkas  arba žemės nau-
dotojas dirba žemę keliuose mažuose, netaisyklingos formos, vienas nuo kito nutolusiuose 
sklypeliuose. Toks žemės dirbimas yra nepatogus ir neekonomiškas. Tai labai apsunkina 
ūkininkaujančiųjų darbą, nesudaromos sąlygos konkurencingiems ūkiams kurti, daugelis 
ūkininkų priversti užsiimti žemės ūkio gamyba tik savo asmeniniams poreikiams tenkinti. 
Tokiose vietovėse, ypač jeigu jos labai nutolusios nuo žemės ūkio produkcijos realizavimo 
vietų, žemės ūkio paskirties žemė apleidžiama, tampa nenaudojama.

Esant tokiai padėčiai reikia pradėti naują žemės tvarkymo etapą – žemės konsolidaciją. 
Tai sudėtinė žemės tvarkymo dalis, kai atliekamas kompleksinis žemės sklypų pertvarky-
mas, keičiant jų ribas ir vietą pagal žemėvaldų projektą, siekiant sustambinti sklypus, suf-
ormuoti racionalias žemėvaldas, sukurti reikiamą infrastruktūrą ir įgyvendinti kitus žemės 
ūkio politikos, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos tikslus ir uždavinius.

šios mokomosios knygos, kuri skirta žemėtvarkos specialybės studentams, tikslas 
– pagal žemėtvarkos planavimo dokumentų sistemą aprašyti visus žemėvaldų projektus, jų 
rengimo organizavimą, projektavimo principus, viešą svarstymą su visuomene, derinimą, 
tvirtinimą bei projektų įgyvendinimą.
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Leidinyje detaliai aprašytas žemėvaldų projektų rengimas pagal šiuo metu Lietuvos 
Respublikoje veikiančius teisės aktus: įstatymus, Vyriausybės nutarimus, aplinkos minis-
tro bei žemės ūkio ministro įsakymais tvirtinamas taisykles ir metodikas.

Atsižvelgiant į tai, kad norminiai teisės aktai yra nuolat tobulinami, ši mokomoji 
knyga vėliau gali būti papildoma išdėstant teksto pakeitimą nauja redakcija.



7

1. ŽEMĖTVARKOS PLANAVIMO DOKUMENTŲ SISTEMA

Žemėtvarkos planavimo dokumentų sistema atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų 
planavimo dokumentų rengimo sistemą. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo nustatytą 
tvarką teritorijų planavimo dokumentai rengiami tokia tvarka. Pirmiausia parengiami 
bendrieji planai valstybės teritorijai, apskrities teritorijai, savivaldybės teritorijai arba 
jos dalims (miestams, miesteliams, gyvenvietėms). Rengiant kiekvieną bendrąjį planą 
mažesnei teritorijai, būtina vadovautis didesnės teritorijos, aukštesnio lygio planu.

Bendrasis planas – teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame atsižvelgiant 
į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė 
koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai. Valstybės ar apskrities teritorijų 
kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir 
uždavinius, nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudo-
jimo bei apsaugos principai, vadinamas bendruoju (generaliniu) planu.

Bendrųjų planų sprendiniai detalizuojami rengiant specialiuosius ir detaliuosius planus. 
Specialusis teritorijų planavimas – atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų 

erdvinio organizavimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos priemonių planavimas.
Specialusis planas (projektas) – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame, 

atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir tikslus, nustatytos atskiroms veiklos sritims 
reikalingų teritorijų vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptys, priemonės 
ir reikalavimai.

Žemėtvarkos planavimo dokumentai priskiriami specialiojo teritorijų planavimo do-
kumentams.

Žemėtvarkos dokumentų sistemą sudaro šie specialiojo planavimo žemėtvarkos do-
kumentai:

1) žemėtvarkos schemos,
2) kaimo plėtros žemėtvarkos projektai,
3) žemėvaldų projektai (planai).

1.1.  Žemėtvarkos schemos

Žemėtvarkos schema – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame 
valstybės, regionų ar rajonų lygmeniu nustatomi kaimiškųjų teritorijų žemės naudmenų 
naudojimo ir tvarkymo prioritetai.

Pagal planavimo teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį išskiriami šie 
žemėtvarkos schemų lygmenys:

1) regiono – valstybės teritorijos dalys, išsiskiriančios administraciniu (apskritys), 
principiniu funkciniu bendrumu;

2) rajono – regiono dalys, išsiskiriančios administraciniu (savivaldybės), konkrečiu 
funkciniu bendrumu. 

Žemėtvarkos schemų rengimo uždaviniai:
1) nustatyti ir patikslinti administracinių teritorijų bei gyvenamųjų vietovių ribas;
2) suskirstyti teritoriją pagal jos naudojimo žemės ūkio ir miškų ūkio veiklai regla-

mentus;
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3) lokalizuoti gamtinį karkasą ir ūkinės veiklos apribojimus, susijusius su specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų taikymu ir bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimu;

4) atlikti teritorijos zonavimą pagal žemės ūkio veiklos kryptis;
5) numatyti nepalankias ūkininkauti teritorijas ir teritorijas, kuriose žemę tikslinga 

apsodinti mišku;
6) numatyti melioracijos sistemų statybą ir rekonstravimą;
7) numatyti vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymą ir papildymą;
8) suplanuoti ūkių žemėvaldų išdėstymą ir plėtrą;
Žemėtvarkos schema rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, 

Teritorijų planavimo įstatymo, Miškų įstatymo, Saugomų teritorijų įstatymo nuostatomis 
ir kitais teisės aktais.

Žemėtvarkos schemų rengėjai nustatomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymo nustatyta tvarka. 

Žemėtvarkos schemų planavimo procesą sudaro šie etapai: parengiamasis, 
žemėtvarkos schemos rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.

Žemėtvarkos schemos rengimo baigiamąjį etapą sudaro planavimo dokumento pro-
jekto svarstymo, derinimo, tikrinimo bei tvirtinimo stadijos.

Žemėtvarkos schemos sprendiniuose numatyti reikalavimai yra privalomi valstybės 
ir savivaldybių institucijoms, išduodančioms planavimo sąlygas bei reglamentuojančioms 
ūkinę veiklą, bei asmenims, planuojantiems ir vykdantiems ūkinę veiklą.

Žemėtvarkos schemos sprendinių galiojimas yra neterminuotas (jeigu sprendinius 
tvirtinanti institucija nenustatė kitaip) ir gali būti keičiamas arba atnaujinamas pasikeitus 
atitinkamo bendrojo plano ar aukštesnio lygmens planavimo dokumento nuostatoms ir 
sprendimams arba pakeitus strategines valstybės nuostatas žemės tvarkymo, aplinkosau-
gos, kultūros paveldo apsaugos ir kitose srityse.

1.2. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai

Kaimo plėtra – kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, kaimo 
ūkinės ir socialinės struktūros, taip pat bendruomeninių ryšių tobulinimas siekiant užtikrinti 
ekonominę ir socialinę sanglaudą, saugoti ir kurti darbo vietas kaimo vietovėse, saugoti ir 
puoselėti etninę kultūrą, kraštovaizdį bei gamtinę aplinką.

Žemėtvarkos projektas – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame 
nustatoma kaimo vietovių žemės naudojimo ir apsaugos koncepcija bei konkrečios tvar-
kymo priemonės. 

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai – specialiojo planavimo dokumentai, ren-
giami siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško 
sodinimą, kitą su žemės naudojimu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir jai alter-
natyvios veiklos subjektų žemėvaldas.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas pagal teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančią 
instituciją yra savivaldybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Priklausomai nuo planavimo tikslų kaimo plėtros žemėtvarkos projektų turinį 
gali sudaryti tik vienas ar keli sprendžiami klausimai, o projektas gali būti įvardijamas 
su papildoma nuoroda:
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1) miškui įveisti ne miško žemėje;
2) ūkių vidinės žemėtvarkos;
3) kompleksinis žemės ūkio ir kaimo plėtros projektas.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekte numatoma:
1) kraštovaizdžio formavimo priemonės;
2) žemės ūkio naudmenų, dirvožemių apsaugos ir gerinimo priemonės;
3) žemės ūkio veiklai reikalingų ir numatomų statinių bei įrenginių išdėstymas;
4) ūkių žemėvaldų ribos;
5) pagrindinių vidaus kelių, kurių reikia žemės ūkio veiklai, išdėstymas;
6) melioracijos statinių statyba, rekonstrukcija ir remontas;
7) žemės plotai, kuriuos tikslinga apsodinti mišku;
8) panašias savybes turinčių žemės ūkio naudmenų sklypų (agroūkinių sklypų) for-

mavimas ir jų naudojimo nustatymas, kai projektas rengiamas ūkio žemėvaldos 
teritorijai tvarkyti.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimą finansuoja planavimo organizatoriai 
(savivaldybės administracijos direktorius, privačios  žemės savininkas, valstybinės ar 
savivaldybės žemės patikėtinis).

1.3. Žemėvaldų projektai (planai)

Žemėvalda – nuosavybės teise valdomas žemės sklypas ar bendra ūkine veikla susi-
eti keli žemės  sklypai.

Žemėvaldų projektai (planai) – specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, nus-
tatantys žemės sklypų formavimą, pertvarkymą, paėmimą, konsolidaciją, taip pat naudo-
jimo sąlygas (tikslinę paskirtį, apribojimus, servitutus ir pan.).

Žemėvaldų projektai (planai) atsižvelgiant į planavimo tikslus ir uždavinius skir-
stomi į:

1) žemės reformos žemėtvarkos projektus;
2) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus;
3) žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus;
4) žemės konsolidacijos projektus.
Žemėvaldų projektai (planai) pagal savo turinį yra artimi detaliesiems planams ir 

dažnai rengiami tikslams, susijusiems su žemės sklypų ribų planavimu, išskyrus atvejus, 
kai planavimo metu reikia planuoti kitos paskirties žemės sklypus naujoms statyboms ir 
nustatyti šių sklypų naudojimo ir tvarkymo režimą.

Rengiant žemėvaldų projektus (planus), būtina kartografinę medžiagą, naudojamą 
projekto brėžiniui, parengti taip, kad pagal ją būtų galima nustatyti žemės naudmenų plo-
tus, reikalingus žemės kadastro duomenims apskaičiuoti. šiam tikslui turimi žemėlapiai 
patikslinami vietovėje koreguojant pakitusią situaciją.
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2. ŽEMĖS REFORMA

2.1. Žemės reformos tikslai

Žemės reformos tikslai yra šie: užtikrinti gamtos išteklių apsaugą, įgyvendinti asmenų 
teisę į žemės nuosavybę bei naudojimą, įstatymų nustatyta tvarka grąžinant neteisėtai 
nusavintą žemę, perduodant ar suteikiant neatlygintinai nuosavybėn bei parduodant page-
idaujantiems ją pirkti, išnuomojant ar suteikiant naudotis valstybinę žemę.

Žemės reformos objektas – Lietuvos Respublikos žemės fondas.
Žemės reforma vykdoma pagal žemės reformos žemėtvarkos projektus, kitus pla-

navimo dokumentus, vadovaujantis Žemės reformos įstatymu ir kitais žemės santykius 
reglamentuojančiais įstatymais.

2.2. Žemės įsigijimo nuosavybėn būdai žemės reformos metu

Žemės įsigijimo nuosavybėn būdai žemės reformos metu yra šie:
1) nuosavybės teisių į žemę atkūrimas grąžinant ją natūra arba perduodant ar su-

teikiant žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai pagal Piliečių nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą;

2) valstybinės žemės suteikimas nuosavybėn neatlygintinai;
3) valstybinės žemės pardavimas;
4) civiliniai sandoriai dėl žemės.

2.3. Piliečiai, kuriems gali būti atkurtos nuosavybės teisės į žemę  
ir jų pateikiami dokumentai

Nuosavybės teisės į žemę ir kitą išlikusį nekilnojamąjį turtą gali būti atkuriamos 
šiems Lietuvos Respublikos piliečiams:

1) turto savininkui;
2) asmenims, kuriems miręs turto savininkas testamentu paliko savo turtą, nepaisant 

to, kad testamente nėra duomenų apie žemės ar kito nekilnojamojo turto palikimo 
faktą, o šiems mirus,  – jų sutuoktiniui, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), ar 
šių asmenų sutuoktiniui bei vaikams;

3) turto savininko, kuris mirė ir nepaliko testamento ar okupacijos metais (1939 
– 1990) emigravo į užsienį ir ten, netekdamas Lietuvos Respublikos pilietybės, 
priėmė kitos šalies pilietybę, sutuoktiniui, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), 
jei šie asmenys yra Lietuvos Respublikos piliečiai, – į jiems tenkančią išlikusio 
nekilnojamojo turto dalį;

4) turto savininko vaiko (įvaikio), kuris yra miręs, sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams) 
– į mirusiajam tenkančią išlikusio nekilnojamojo turto dalį;

5) asmenims, kuriems turtas perleistas nesilaikant įstatymo nustatytos formos ir 
tvarkos testamentu (naminiu testamentu), norint atkurti nuosavybės teises jie turi 
kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
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Nurodyti piliečiai teisę atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą iki 
2001 m. gruodžio 31 d. galėjo perleisti notariškai patvirtinta sutartimi savo vaikams 
(įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuoktiniui bei vaikaičiams ir kitiems asmenims, jeigu 
šie yra LR piliečiai.

Visi piliečiai, kuriems galėjo būti atkurtos nuosavybės teisės į žemę, prašymus dėl 
nuosavybės teisių atkūrimo turėjo paduoti iki 2001 m. gruodžio 31 d. Tačiau piliečiams, 
praleidusiems nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, pra-
leistas terminas gali būti atnaujinamas.

Prie prašymų pridedami dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teises į žemę, taip 
pat giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai ir pretendentų susitarimai.

Nuosavybės teises patvirtinantys dokumentai yra išrašai iš hipotekos knygų, turto 
perleidimo sutartys, teismų sprendimai, turto nacionalizavimo aktai, valstybinių archyvų 
išduoti pažymėjimai ir piliečių turimi dokumentai, nurodantys savininko nuosavybės 
teisėmis turėtą turtą, ir testamentai.

Giminystės ryšį patvirtinančiais dokumentais laikomi gimimo liudijimai, santuokos 
liudijimai, savininko ir jo vaikų mirties liudijimai, išrašai iš bažnyčios dokumentų.

Nuosavybės teises ir giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus piliečiai turėjo pa-
teikti ne vėliau kaip iki 2003 m. gruodžio 31 dienos.

2.4. Nuosavybės teisių atkūrimo būdai

Nuosavybės teisių atkūrimo būdai yra šie:
1) žemės grąžinimas natūra;
2) žemės perdavimas lygiaverčiu plotu;
3) žemės suteikimas nuosavybėn neatlygintinai;
4) atlyginimas (išpirkimas) pinigais ir vertybiniais popieriais.
Nuosavybės teisės atkuriamos į savininko turėtą žemę, bet ne didesnio kaip 150 

ha ploto, įskaitant miškus ir vandens telkinius. Jeigu turėtos žemės plotas buvo dides-
nis kaip 150 ha, pilietis turi teisę buvusioje valdoje pasirinkti pageidaujamą žemės 
sklypo vietą.

2.5. Turtas į kurį atkuriamos nuosavybės teisės

Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo įstatymą piliečiams atkuriamos nuosavybės teisės į šį nekilnojamąjį turtą:

1) žemę;
2) miškus;
3) vandens telkinius;
4) ūkinės – komercinės paskirties pastatus bei jų priklausinius; 
5) gyvenamuosius namus bei jų priklausinius.
Nuosavybės teisės atkuriamos ir į neišlikusį nekilnojamąjį turtą, kuris 1991 m. 

rugpjūčio 1 d. buvo išlikęs, tačiau po to jo neliko dėl valstybės, savivaldybės institucijų 
priimtų sprendimų.
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2.6. Valstybinės žemės suteikimas nuosavybėn neatlygintinai

Žemė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka suteikiama Lietuvos Re-
spublikos piliečiams:

1) apdovanotiems Vyčio Kryžiaus ordinu ir Vyčio Kryžiumi, žuvusių (mirusių) tokių 
fizinių asmenų sutuoktiniams, o jeigu sutuoktinio nėra, – tėvams (įtėviams) arba 
vaikams (įvaikiams) – Vyriausybės nustatyto dydžio vienas žemės sklypas individ-
ualiai statybai jeigu jų prašymai dėl žemės sklypo suteikimo nuosavybėn neatlygin-
tinai pateikti iki Žemės reformos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (2002 
m. liepos 3 d.). šie žemės sklypai turi būti suprojektuoti iki 2003 m. gruodžio 31 d. 
savivaldybių tarybų patvirtintose teritorijose;

2) išsikeliantiems iš savininkams grąžinamų gyvenamųjų namų, – žemės sklypai in-
dividualiai statybai;

3) kurių šeimos buvo įkeldintos į Lietuvos Respublikos teritoriją po 1939 metų iš 
nuosavybės teise turėtų ūkių Lenkijos ir Vokietijos tuometinėse teritorijose, – žemės 
sklypai pagal Žemės reformos įstatymo nustatytą eilę žemei įsigyti, bet ne didesnio 
ploto negu šie asmenys turėjo žemės nuosavybės teise arba gavo naudotis įkeldinant 
juos į Lietuvos Respublikos teritoriją, ir ne didesni kaip 150 ha bendro ploto;

4) činčo teise naudojantiems žemę miestuose;
5) religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams, kurie veikė iki 1940 m. 

liepos 21 d., o jų turtas pagal Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos įstatymus 
buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas, ir kurie nuosavybės teise turi 
pastatų ir kitų statinių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka suteiki-
ami nuosavybėn neatlygintinai jų naudojami šiems pastatams ir kitiems statiniams 
eksploatuoti teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų žemės sklypai.

2.7. Valstybinės žemės pardavimas

Asmenims žemės reformos metu žemė, miškas ir vandens telkiniai parduo-
dami laikantis Žemės reformos įstatymo nurodytos eilės ir pagal žemės reformos 
žemėtvarkos projektus, kitus teritorijų planavimo dokumentus. Asmenys, pirkdami iš 
valstybės žemę, gali įsigyti ją iš karto arba išsimokėtinai, bet ne ilgiau kaip per 15 
metų laikotarpį Vyriausybės  nustatyta tvarka.

Valstybės paramos įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę subjektai gali įsigyti 
valstybinę žemės ūkio paskirties žemę Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo 
įstatymo pakeitimo įstatymo nustatyta tvarka.

Asmenys gali įsigyti tiek žemės, kad bendras iš valstybės įgytos žemės ūkio paskirties 
žemės plotas būtų ne didesnis kaip 300 ha.

Asmenys gali įsigyti tiek žemės, kad bendras vienam asmeniui priklausantis iš 
valstybės ir kitų asmenų įgytas žemės ūkio paskirties žemės plotas būtų ne didesnis 
kaip 500 ha.

šios nuostatos netaikomos, kai žemė įgyjama paveldėjimo ir nuosavybės teisės 
atkūrimo būdais. Valstybės parama taikoma įsigyjant ne daugiau kaip 300 ha žemės 
ūkio paskirties žemės.
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2.8. Civiliniai sandoriai dėl žemės

Sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panai-
kinti civilines teises ir pareigas. Sandoriai gali būti vienašaliai, dvišaliai ir daugiašaliai. 
Sandoriai sudaromi žodžiu arba raštu. Privačios žemės savininkai savo žemės sklypus gali 
parduoti, dovanoti, mainyti į valstybinę ar privačią žemę arba į kitokį turtą, leisti naudotis 
kitiems asmenims pagal žemės panaudos sutartį, išnuomoti; įkeisti; palikti testamentu.

2.9. Neprivatizuojama žemė

Žemė neprivatizuojama, jeigu ji:
1) užimta Valstybės ir savivaldybės kelių, bendro naudojimo geležinkelių, jūrų 

uostų, skirta valstybės sienos apsaugai; yra naudingųjų iškasenų naudojamų 
telkinių teritorijoje;

2) yra bendroms gyventojų ar kitoms visuomenės reikmėms naudojamų teritorijų 
(gatvių, skverų, kapinių, vandenviečių ir kt.). šių žemės sklypų plotai ir ribos nus-
tatomi teritorijų planavimo dokumentuose;

3) suteikta mokslo ir mokymo, valstybinėms socialinės globos bei rūpybos įstaigoms, 
valstybinėms įstaigoms ir organizacijoms; perduota valstybiniams specializuo-
tiems sėklininkystės, veislininkystės ūkiams;

4) yra miestų teritorijų dalyse, kurios įrašytos į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų 
kultūros vertybių registrą, taip pat yra buvusių dvarų sodybų – istorijos ir kultūros 
paminklų teritorijose;

5) yra valstybinių rezervatų, nacionalinių ir regioninių parkų rezervatų, Kuršių neri-
jos nacionalinio parko teritorija;

6) yra valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų teritorija;
7) priskirta Lietuvos Respublikos pajūrio juostai;
8) suteikta tarnybinėms daloms;
9) pramoninių žuvininkystės tvenkinių (išskyrus grąžinamus natūra);
10) yra valstybinės reikšmės vandens telkiniuose esančios salos (išskyrus natūra 

grąžinamas salas).

2.10. Neprivatizuojami miškai ir vandens telkiniai

Miškai ir vandens telkiniai neprivatizuojami, jeigu jie priskirti:
1) valstybinės reikšmės miškams, valstybinės reikšmės vidaus vandenims;
2) valstybiniams rezervatams, valstybinių parkų rezervatams, Kuršių nerijos naciona-

liniam parkui;
3) miestų sanitarinės apsaugos pirmajai zonai;
4) miško genetiniams rezervatams, miško medelynams ir sėklininkystės plantacijoms;
5) miško mokslinio tyrimo ir mokymo be selekcinės sėklininkystės objektams;
6) valstybiniams miškams esantiems 7 km pločio juostoje nuo Baltijos jūros ir 

Kuršių marių.
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3. ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAI

3.1. Bendrosios nuostatos

Žemės reformos žemėtvarkos projektai rengiami siekiant įgyvendinti Žemės refor-
mos įstatymo uždavinius. Pagal suinteresuotųjų asmenų (pretendentų) prašymus sufor-
muoti žemės sklypus, į kuriuos atkuriamos nuosavybės teisės arba kurie perkami ar nuo-
mojami iš valstybės.

Pretendentai – piliečiai, pageidaujantys projektuojamoje teritorijoje atkurti 
nuosavybės teisę į žemę, šią žemę susigrąžinant ar gaunant nuosavybėn neatlygintinai, 
taip pat fiziniai bei juridiniai asmenys, pageidaujantys projektuojamoje teritorijoje pirkti 
ar nuomoti valstybinę žemę.

Žemės reformos žemėtvarkos projektai rengiami tik kaimo vietovėje esančiai žemei 
bei teritorijoms, priskirtoms miestams po 1995 m. birželio 1 d.

Teritoriją žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti parenka apskrities viršininko 
administracijos žemės tvarkymo departamento žemėtvarkos skyrius ir pateikia tvirtinti ap-
skrities viršininkui. Minimalus projektui rengti teritorijos plotas – vieno kaimo teritorija, 
maksimalus plotas – kadastro vietovės teritorija. Kai patvirtinus kadastro vietovės žemės 
reformos žemėtvarkos projektą lieka laisvos žemės, vykdomas patvirtinto žemės reformos 
žemėtvarkos projekto papildymas. Parinkta teritorija projekto papildymui turi apimti visą 
kadastro vietovę, išskyrus privačią žemę, žemės plotus, kuriuose pagal patvirtintą projektą 
suformuoti žemės sklypai grąžinimui, kai į juos dar neatkurtos nuosavybės teisės ir tuos 
valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plotus, kurių ribos nebus tikslinamos. 
Projekto papildymo pradžia paskelbiama apskrities viršininko įsakymu.

Žemės reformos žemėtvarkos projektai rengiami turint šią žemėtvarkos skyrių 
pateiktą medžiagą:

1) kadastro vietovių planus;
2) turėtų žemės valdų planus;
3) žemės ūkio naudmenų vertinimo ir miško medynų planus;
4) valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planus;
5) specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymo planus;
6) nusausintos ir drėkinamos žemės planus;
7) ortofotografinius žemėlapius;
8) asmeninio ūkio žemės suvestinius planus ir asmeninio ūkio žemės naudotojų 

sąrašus;
9) tarnybinių žemės dalų suvestinius planus ir šios žemės naudotojų sąrašus;
10) pretendentų prašymus atkurti nuosavybės teisę ir įsigyti žemę bei prie jų prid-

edamas pažymas, išvadas dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygin-
tinai nuosavybėn bei kitus dokumentus, reikalingus tinkamai organizuoti projek-
tavimo darbus.

Kartografinė medžiaga, naudojama rengiant žemės reformos žemėtvarkos projekto 
planą, turi būti projekto autoriaus patikslinama pagal vietovėje koreguotas pasikeitusias 
žemės naudmenų rūšis bei jų kontūrų ribas.
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Žemės reformos žemėtvarkos projekto planui rengti naudojami kadastro vietovių 
planai arba ortofotografiniai žemėlapiai M 1:10000. Ortofotografiniai žemėlapiai, pareng-
ti pagal aeronuotraukas, nedešifruoti ir naudojami prireikus kartografuoti riboženklius, 
žemės sklypų ribas, šiuo metu naudojami ir projektui sudaryti. Koreguojant situaciją, 
ryškiai matomų ortofotografiniame vaizde objektų ribų atpažinimo ir braižymo paklaida 
M 1:10000 plane turi būti ne didesni kaip 0,5 mm, neryškių objektų – 1,5 mm.

Papildant projektą naudojama anksčiau parengto žemės reformos žemėtvarkos pro-
jekto plano kopija bei ortofotografiniai žemėlapiai. Papildymo plane pažymima teritorija, 
kurioje yra laisvos žemės fondo žemės plotai ir juose nėra numatyta tvarka suformuotų 
žemės sklypų, valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plotai, kurių ribos bus 
tikslinamos arba kuriuose bus formuojami žemės sklypai.

Kai projektuojami smulkūs žemės sklypai, asmeninio ūkio žemėse arba užstatytose 
teritorijose prie pagrindinio plano pridedamas tos teritorijos dalies plano fragmentas 
M 1: 5000.

Žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo ir įgyvendinimo procesas susideda iš 
šių darbų etapų:

1) žemės, miško, vandens telkinio grąžinimas natūra;
2) projekto parengiamieji darbai;
3) projektavimo darbai;
4) projekto svarstymas, derinimas ir patvirtinimas;
5) projekte suprojektuotų žemės sklypų paženklinimas vietovėje;
6) duomenų žemės nuosavybei ar naudojimui įteisinti parengimas;
7) projekto baigiamieji darbai.

3.2. Žemės, miško, vandens telkinio grąžinimas natūra

Piliečiams grąžinamo natūra žemės sklypo ribos suformuojamos, pažymimos žemės 
reformos žemėtvarkos projekte ir paženklinamos vietovėje, nereikalaujant žemės refor-
mos žemėtvarkos projekto patvirtinimo, kai pilietis dalyvauja ženklinant ir sutinka su 
paženklinto sklypo ribomis. Jei grąžinamoje žemėje yra asmeniniam ūkiui naudojama 
žemė, kurią galima projektuoti laisvos žemės fondo žemėje, natūra grąžinamo žemės 
sklypo ženklinimas galimas tik po to, kai pagal patvirtintą žemės reformos žemėtvarkos 
projektą asmeninio ūkio žemės sklypas yra paženklintas vietovėje, paženklinimo akte nu-
rodant naudojimosi buvusiu žemės sklypu pabaigos datą.

Jeigu grąžinamame natūra žemės sklype yra įsiterpusi žemė, kuri naudojama arba 
nuomojama fiziniams ir juridiniams asmenims, personalinėms įmonėms nuosavybės 
teise turimų pastatų ir statinių eksploatacijai ir piliečiai šią žemę pageidauja susigrąžinti 
natūra, tuomet žemės reformos žemėtvarkos projekte atskiru žemės sklypu pažymimi šių 
pastatų eksploatacijai reikalingi žemės sklypai. Nustatomi plotai bei numatomi prie jų 
privažiavimai. Kai viename masyve yra kelių savininkų pastatai šių pastatų eksploatacijai 
reikalingi žemės sklypai formuojami vienu sklypu.

Iki žemės sklypų, kuriuose yra ne žemės savininkui priklausantys pastatai ir statiniai, 
sugrąžinimo natūra apskrities viršininkas pagal projekto autoriaus pateiktus kadastro duo-
menis ir žemės sklypų planus sudaro su pastatų ir statinių savininkais valstybinės žemės 
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nuomos sutartis. Apie sudarytą sutartį projekto autorius turi informuoti pretendentą ir įrašyti 
žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akte. Rengiant apskrities viršininko sprendimo 
dėl nuosavybės teisių atkūrimo projektą, jame turi būti nurodyta, kad teisės ir pareigos pagal 
valstybinės žemės nuomos sutartį pereina žemės savininkui, jeigu šalys nesusitaria kitaip. 
Jeigu pastatų ar statinių savininkas per vieną mėnesį nuo kvietimo atvykti sudaryti valstybinės 
žemės nuomos sutartį išsiuntimo neatvyksta arba nėra galimybės nustatyti pastatų savininką, 
žemėtvarkos skyrius spaudoje paskelbia pretendento žemės sklypo ženklinimo datą.

Kai grąžinamo žemės sklypo ribos yra aiškios, nuosavybės teisių atkūrimas grąžinant 
natūra žemę, mišką ar vandens telkinius tenkinamas visoje kadastro vietovės teritorijoje 
nedelsiant nepriklausomai nuo projektui rengti nustatytų terminų.

Žemėtvarkos skyrius praneša piliečiui ir kitiems kviestiniams asmenims registruotu 
laišku apie žemės sklypo paženklinimą vietovėje ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki ženklinimo. 
Paženklinant natūra grąžinamo žemės sklypo ribas, kviečiami dalyvauti: asmuo, kuriam 
grąžinama žemė natūra; asmenys, kuriems numatyta grąžinti natūra gretimi žemės sklypai; 
asmenys, naudojantys šį žemės sklypą ir mokantys žemės nuomos mokestį.

Projektuojant racionalias žemėnaudas, grąžinamo natūra žemės sklypo ribos 
gali nesutapti su buvusios žemėvaldos ribomis, bet ne daugiau kaip 40 procentų 
turėtosios žemės valdos. Esant didesniam ribų nesutapimui, žemė grąžinama taip, 
kaip perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiaverčius žemės sklypus (pagal 
apskaičiuotą žemės vertę).

Kai grąžinamam natūra žemės sklypui iki žemės reformos žemėtvarkos projek-
to patvirtinimo parengiama atskira nuosavybės teisių atkūrimo byla, projekto autorius, 
paženklinęs žemės sklypą vietovėje, surašo grąžinamo žemės sklypo ribų paženklinimo 
– parodymo aktą, parengia grąžinamos žemės, sklypo abrisą ir planą bei žemės kadastro 
duomenis, reikalingus žemės sklypui įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

Surašomas aktas ir parengiamas kiekvieno suformuoto žemės sklypo planas. Jeigu 
žemės reformos žemėtvarkos projektas per tris mėnesius po paženklinimo natūra nenuma-
tomas tvirtinti, grąžinamų natūra žemės sklypų planai derinami atskirai, nelaukiant pro-
jekto patvirtinimo ir parengiamos žemės tvarkymo bylos.

3.3. Projekto parengiamieji darbai

Kadastro vietovėje projektą rengiantis autorius turi atlikti šiuos darbus:
1) projekto plane pažymėti valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės 

plotus, suformuoti šių valstybės išperkamos žemės sklypų ribas: namų 
valdų (sodybų), kai jų sklypai formuojami atskirai nuo šių pastatų savininko 
žemėvaldos; valstybinių įstaigų, organizacijų naudojamų žemės sklypų; 
visuomeninės paskirties pastatams ir įrenginiams eksploatuoti reikalingų 
sklypų, išskyrus poilsiaviečių pastatų ir statinių užimtus žemės sklypus; 
visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų žemės sklypus;

2) ištirti, kaip naudojama asmeninio ūkio žemė, ir tai pažymėti šios žemės suves-
tiniame plane bei nustatyti asmenis, kuriuos reikia kviesti ir jiems pasiūlyti žemę 
kitoje laisvoje fondo žemės vietoje. Tai piliečiai, kurie pageidavo susigrąžinti žemę 
natūra, nors ji šiuo metu užimta asmeninio ūkio žemės sklypais, taip pat – šių 
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žemės sklypų naudotojai. Juos turi iškviesti rajono žemėtvarkos skyriaus darbuoto-
jai. Piliečiams turi būti siūlomi sklypai iš laisvos fondo žemės konkrečioje teritori-
joje. Reikia nustatyti asmeninio ūkio žemės sklypų vietos pakeitimo galimybes;

3) išanalizuoti asmeninio ūkio žemės naudotojų susigrąžintą bei galimą susigrąžinti 
natūra žemę toje kadastro vietovėje ir turimo laisvos fondo žemės plotą;

4) parengti pasiūlymus dėl naudojamo asmeninio ūkio žemės ploto sumažinimo ir dėl 
asmeninio ūkio žemės sklypų išdėstymo vietos pakeitimo.

šie pasiūlymai aptariami su žemėtvarkos skyriaus darbuotojais seniūnijoje, asme-
ninio ūkio žemės naudotojais bei kitais suinteresuotais piliečiais ir surašomas protokolas.

Įvertinęs šiuos pasiūlymus, apskrities viršininkas išleidžia įsakymą, kuriuo projekto 
autorius vadovaujasi formuodamas projekte žemės sklypų išdėstymą;

5) išnagrinėti piliečių prašymus gauti žemę projektuojamoje teritorijoje. Iki apskrities 
viršininko įsakymu nustatytos projekto rengimo pradžios turi būti nustatyta:
•	 asmenys, kuriems reikia rengti bylas kompensacijai gauti (pagal jų prašymus);
•	 asmenys, kuriems reikia rengti bylas apskrities viršininko išvadoms (gauti žemę 

ne šio projekto teritorijoje);
•	 asmenys, kuriems žemę galima grąžinti natūra, nes jie nepageidavo kitokio 

nuosavybės teisės atkūrimo būdo;
•	 asmenys, pageidaujantys gauti žemę projektuojamoje teritorijoje, jeigu jie 

turėjo žemės kitoje vietovėje. Turi būti pateikti jų prašymai kartu su apskri-
ties viršininko išvada. Jei asmenys pageidauja pirkti žemę, turi būti pateikti jų 
prašymai, su nurodyta gyvenamąja vieta ir naudojamos žemės plotu.

6) pateikti informaciją rajono žemėtvarkos skyriui, kokių papildomų dokumentų trūksta 
asmenims, norintiems atkurti nuosavybės teisę į žemę, ir kuriems reikia raštiškai 
pasiūlyti pakeisti savo valią, kadangi jų žemės natūra sugrąžinti negalima;

7) nustatyti laisvą fondo žemę šiuo metu nuomojančius piliečius ir jų galimybes gauti 
nuosavybėn šią naudojamą žemę;

8) projekto autorius gautus prašymus atkurti nuosavybės teises arba gauti žemę 
turi sugrupuoti į grupes pagal žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytą 
eiliškumą;

9) parengti žemės poreikio pagal pateiktus prašymus pirkti arba nuomoti žemę pro-
jektuojamoje  teritorijoje lentelę;

10) parengia suvestinę lentelę apie žemės poreikį projektuojamoje teritorijoje ir turi-
mos žemės kiekį.

Kai rengiamas patvirtinto projekto papildymas, dar įrašomas tik projektui rengti parink-
tos teritorijos ribose esantis plotas be privačios žemės ir kitos žemės, kurioje žemės sklypai 
buvo suformuoti arba kuri iš projektuojamos teritorijos išbraukta; įrašomi duomenys apie 
tuos valstybės išperkamos žemės plotus, kuriuose bus formuojami žemės sklypai.

Numatytai projektą rengti teritorijai žemėtvarkos skyrius parengia apskrities 
viršininko įsakymo projektą dėl teritorijos patvirtinimo ir kartu su parinktos teritorijos 
planu pateikia apskrities viršininkui.

Apskrities viršininko įsakyme dėl parinktos projektui rengti teritorijos patvir-
tinimo nurodoma:

1) teritorijos plotas ir į ją įeinančios gyvenamosios vietovės;
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2) pageidaujamas šioje teritorijoje susigrąžinti žemės, miško, vandens telkinių plotas;
3) esantis laisvas žemės, miško ar vandens telkinio plotas;
4) projektą rengiantis fizinis ar juridinis asmuo;
5) projekto rengimo pradžios data;
6) projekto rengimo terminai;
7) pavedimas žemėtvarkos skyriui šią informaciją paskelbti viešai.
Parenkant teritoriją projektui papildyti, apskrities viršininko įsakyme papildomai 

nurodoma: pageidaujančių susigrąžinti, gauti nuosavybėn neatlygintinai žemę, pirkti ar 
nuomoti ją iš valstybės sąrašas; nustatoma data, iki kurios pretendentai, pageidaujantys 
projektuojamoje teritorijoje gauti žemę nuosavybėn neatlygintinai, ją pirkti ar nuomoti iš 
valstybės, turi pateikti prašymus žemėtvarkos skyriui.

3.4. Projektavimo darbai

Projekto autorius turi parengti išankstinius pasiūlymus pirmajam pretendentų, 
pageidaujančių gauti žemę, mišką, susirinkimui. Pasiūlymai gali būti dėl:

1) projektuojamų vietinės reikšmės kelių tinklo;
2) žemės sklypų, galimų grąžinti natūra, formavimo;
3) laisvos žemės fondo sklypų, galimų perduoti nuosavybėn neatlygintinai pagal 

prašymuose nurodytą pageidaujamą gauti lygiavertį plotą, formavimo;
4) žemės sklypų projektavimo piliečiams, kuriems žemės sklypai buvo paženklinti 

nepažeidžiant galiojusių įstatymų susigrąžinti ekvivalentine natūra (t.y. ne buvu-
sioje vietoje) ar pirkti ir šiuos žemės sklypus jie šiuo metu nuomoja;

5) kai kurių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir ūkinės veiklos apribojimų, 
nulemiančių tolesnę žemės naudojimo tvarką;

6) vienodą pirmumo teisę turinčių piliečių eiliškumo sudarymo;
7) žemės sklypų formavimo asmeninio ūkio žemės teritorijose;
8) grąžinamų sklypų dydžio nustatymo, jeigu pageidaujamas susigrąžinti plotas yra 

didesnis negu turimas laisvos žemės plotas.
Pirmąjį pretendentų susirinkimą organizuoja žemėtvarkos skyrius. Kvietimai pre-

tendentams įteikiami asmeniškai ( pasirašytinai) arba jie išsiunčiami registruotu laišku 
ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki nustatytos susirinkimo datos. Susirinkimas laikomas 
įvykusiu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė kviestųjų pretendentų.

Per susirinkimą projekto autorius privalo:
1) pateikti duomenis apie grąžintinus natūra žemės sklypus, laisvos žemės plotus ir 

galimybę projektuoti šioje žemėje sklypus;
2) paaiškinti pretendentų galimybes ir sąlygas gauti žemę pagal parengtą suvestinę lentelę;
3) aptarti projektavimo tvarką;
4) supažindinti pretendentus su įstatymais ir poįstatyminiais aktais.
Susirinkimo eiga turi būti protokoluojama. Susirinkimo nariai priima sprendimą 

(balsų dauguma):
1) išrinkti atstovus iš pretendentų gauti žemę;
2) numatyti pretendentų sukvietimo, atskirų grupių formavimo, prašymų, pateiktų po 

apskrities viršininko nustatymo termino, nagrinėjimo eiliškumo tvarką.
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Per susirinkimą priimti sprendimai paskelbiami seniūnijos teritorijos žemėtvarkos 
skyriaus skelbimų lentoje.

Pretendentų gauti žemę atstovai, išrinkti susirinkimo, gali būti įgalioti padėti projekto 
autoriui sukviesti kitus padavusius prašymus piliečius, kai to reikia žemės sklypų viet-
ai pasirinkti ar pasirinktai vietai pakeisti, suprojektuotiems sklypams suderinti, vietinės 
reikšmės kelių tinklą suprojektuoti.

Apskrities viršininko patvirtintas pretendentų, sugrupuotų pagal Žemės refor-
mos įstatymo 10 straipsnyje nustatytą eiliškumą sąrašas yra juridinis pagrindas pro-
jekto autoriui organizuoti žemės sklypų projektavimo darbus.

Pirmiausia tenkinami piliečių prašymai, pateikti iki projekto rengimo pradžios, 
išskyrus prašymus dėl žemės pardavimo. Jeigu lieka laisvos žemės, nekeičiant jau 
suprojektuotų žemėnaudų, tenkinami piliečių prašymai, kurie buvo pateikti jau pradėjus 
rengti projektą, tarp jų ir prašymai dėl žemės pardavimo.

Žemės sklypai projektuojami kiekvienai pretendentų gauti žemę grupei, laikan-
tis žemės reformos nurodyto eiliškumo. Kiekvieno žemės sklypo išdėstymo vietą ir 
ribas būtina aptarti su pretendentais, o prireikus vykstama į vietą. Jeigu pretendentai 
pageidauja, kad jiems suprojektuoti žemės sklypai iš karto būtų paženklinti vietoje, tai 
surašomas jų paženklinimo – parodymo vietovėje aktas, kurį pasirašo pretendentai. Jei 
iki projekto tvirtinimo šie piliečiai nepareiškia raštu pretenzijų, laikoma, kad jie sutinka 
su suprojektuotais žemės sklypais. Patvirtinus projektą, dokumentai šiems piliečiams 
dėl nuosavybės įteisinimo ruošiami tokia pat tvarka, kaip ir kitiems pretendentams.

Užbaigus žemės sklypų projektavimą vienai pretendentų grupei, esant nedaug 
pretendentų vienoje grupėje – kelioms grupėms, parengiamas žemės sklypų projektavi-
mo darbų įvykdymo aktas. Nustatytos formos žiniaraštyje, kuriame pagal eilę surašomi 
visų pretendentų vardai ir pavardės, nurodomi jiems suprojektuotų žemės sklypų nume-
riai ir plotai. Sutikimą dėl parinkto sklypo kiekvienas pretendentas patvirtina parašu. 
Tame pačiame žiniaraštyje pasirašo ir antrą kartą, paženklinus sklypo ribas.

Darbų įvykdymo akte apibendrinami projektavimo rezultatai. Jame nurodomi preten-
dentai, kurie:

1) pritarė suprojektuotiems žemės sklypams (skaičius ir sklypų bendras plotas);
2) nedalyvavo projektuojant žemės sklypus natūra (pavardės ir suprojektuotų sklypų 

plotai);
3) neatvyko projekto rengimo metu (piliečių pavardės arba juridinių asmenų pavadinimai);
4) atsisakė jiems siūlomos žemės sklypo ploto ar vietos (piliečių pavardės arba 

juridinių asmenų pavadinimai);
5) kiti pretendentai, kuriems laisvo fondo žemės neliko (pavardės, juridinių asmenų 

pavadinimai).
Aktą pasirašo projekto autorius, susirinkimo metu paskirtas pretendentų atstovas ir 

rajono žemėtvarkos skyriaus darbuotojas seniūnijoje.
Apskrities viršininkas parengto akto pagrindu, tvirtindamas kadastro vietovės žemės 

reformos žemėtvarkos projektą, priima sprendimą išbraukti iš patvirtintų pretendentų gauti 
žemę pagal rengiamą projektą sąrašų asmenis, pavesdamas žemėtvarkos skyriui apie tai 
informuoti pretendentą ir nurodyti jam galimybę gauti žemę rengiant projekto papildymą 
arba kitoje kadastro vietovėje.
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Kai piliečiai, su kuriais derinami suprojektuoti žemės sklypai, nesutinka su suprojektuotų 
žemės sklypų vieta ir ribomis, jie per 15 darbo dienų nuo projekto derinimo savo nesutikimą 
bei pretenzijas raštu pateikia žemėtvarkos skyriui, kuris privalo per 15 darbo dienų nuo 
pretenzijų pateikimo jas išnagrinėti. Žemėtvarkos skyrius ginčą nagrinėja kartu su projekto 
autoriumi ir priima sprendimą, kuris įforminamas protokolu. Jei nustatoma, kad pretendentų 
pretenzijos pagrįstos, žemėtvarkos skyrius įpareigoja autorių per 15 darbo dienų patikslinti 
žemės reformos žemėtvarkos projektą. Nustačius, kad žemės sklypai suprojektuoti vadovau-
jantis metodiniais žemės sklypų formavimo reikalavimais, priimamas sprendimas pritarti  
suprojektuotam žemės sklypų išdėstymui ir sklypų riboms.

Pretendentams nesutinkant su žemėtvarkos skyriaus sprendimu, ginčą apskrities 
žemės tvarkymo departamento teikimu nagrinėja ir sprendimą priima apskrities viršininkas. 
Nustačius, kad rengiant projektą nebuvo pažeistos projekto rengimo procedūros, apskri-
ties viršininko sprendime nurodomi jo priėmimo motyvai ir data, iki kurios nesutinkantis 
derinti žemės sklypo vietos pilietis gali apsispręsti dėl žemės sklypo derinimo ir po kurios 
bus išbrauktas iš pretendentų gauti žemę šioje kadastro vietovėje sąrašo.

Nustačius projektavimo procedūrų pažeidimus, projekto autorius įpareigojamas savo 
lėšomis projektą patikslinti.

3.5. Žemės sklypų projektavimo reikalavimai

Žemės sklypai turi būti projektuojami taisyklingų ribų su privažiavimu. Jų ribos projektuo-
jamos sutapatinant su keliais, melioracijos kanalais, upeliais, kitais situacijos kontūrais. Žemės 
sklypų ribos turi sutapti su stabiliais kraštovaizdžio kompleksais ir objektais, upių ir ežerų, kitų 
vandens telkinių krantais, miškų, valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių žemės ribomis, eiti 
upelių ar griovių viduriu, senomis ežiomis. Lygumose dirbamų laukų žemėvaldos turi būti pro-
jektuojamos tiesiomis linijomis, todėl projektuojami taisyklingos konfigūracijos sklypai.

Ūkio žemėvalda turi sudaryti vientisą kompaktišką masyvą, patogiai susisiekiantį su 
sodyba. Formuojant žemės sklypus, sudarančius žemėvaldą, vadovaujamasi galima sąnaudų 
ekonomija, dirbant žemę ar važiuojant į ją iš žemės savininko sodybos ar ūkinių pastatų.

Projektuojamos žemėvaldos formuojamos atskirais sklypais turinčiais nustatytą 
pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Formuojamo žemės sklypo ribos tarp ribų 
posūkio taškų turi sudaryti uždarą kontūrą.

Žemės masyvus į atskirus sklypus gali suskaidyti valstybiniai keliai, vandens telki-
niai, kiti nekilnojamojo turto objektai. Formuojamo žemės sklypo neskaido nesuformuotas 
kelias (t.y. natūraliai išvažinėta žemės sklypo dalis be žemės sankasos, važiuojamosios 
dalies, kelkraščių ir kitų kelio sudedamųjų dalių), kaip atskiras nekilnojamojo turto objek-
tas, ir šio kelio užimama žemė gali būti privatizuojama.

Žemės ūkio paskirties žemėje įsiterpę miškai, sudarantys atskirus miško sklypus, gali 
būti formuojami atskirais miškų ūkio paskirties žemės sklypais, kurie projektuojami ir 
ženklinami riboženkliais tik suinteresuotojo asmens pageidavimu.

Kitos paskirties žemės sklypai formuojami ten, kur jie šiuo metu užstatyti ne žemės 
ūkio veiklai naudojamais pastatais ir įrenginiais, taip pat kai visą žemės sklypą sudaro 
miestelyje arba atskirai nuo dirbamos žemės esanti namų valda (sodyba) ir kitais atvejais, 
namų valdos savininkui pageidaujant.
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Tvenkinys ar ežeras, išsidėstęs atskirai nuo žemės valdos, formuojamas kaip kitos 
paskirties žemės sklypas.

Vienam pretendentui projektuojamas vienas tos pačios paskirties žemės sklypas, 
išskyrus atvejus, kai nepagrindinį žemės sklypą sudaro asmeninio ūkio žemės sklypai arba 
pievų, natūralių ganyklų ar kitos žemės sklypai.

Projektuojant asmeninio ūkio žemės sklypus, į juos įtraukiami: asmeniniam ūkiui su-
teiktos žemės ūkio naudmenos, į jas įsiterpę arba tarp žemės ūkio naudmenų ir gretimo sklypo 
ribos išsidėstę kitų žemės naudmenų (griovių, pelkių, medžių – krūmų želdinių ir kt.) plotai, 
ne didesni kaip formuojamame asmeninio ūkio žemės sklype esančių žemės ūkio naudmenų 
plotai ir nesuformuoti atskirais sklypais grąžinti natūra. Miško žemės plotai į šiuos žemės 
sklypus projektuojami įtraukti tik suderinus su miškų urėdija, bet ne daugiau kaip 0,30 ha.

Kai bendras naudojamos asmeninio ūkio žemės plotas yra didesnis nei asmeniniam 
ūkiui suteiktos ir namų valdos žemės sklypui naudojamos žemės plotas, atskiri žemės 
sklypai gali būti formuojami ir registruojami bendrosios nuosavybės teise, nurodant 
bendraturčiams – piliečius ir valstybei priklausančias žemės sklypo dalis.

3.6. Projektuojami teritorinio tvarkymo elementai

Projektuojant žemės sklypus reikia atsižvelgti į vietovėje esančius teritorinio tvar-
kymo elementus, kuriuos sudaro:

1) vietinės reikšmės keliai;
2) projektuojami kelio, žemės ir kiti servitutai;
3) detaliuose (miestelio, gyvenvietės, kaimo) planuose suprojektuoti keliai, gatvės, 

aikštelės, individualios statybos žemės sklypų ribos ir kiti objektai;
4) teritorijų planavimo dokumentuose numatomi statiniai ir įrenginiai, kurių 

išdėstymas turės įtakos formuojant projektuojamų žemės sklypų ribas.
Vietinės reikšmės keliai projektuojami taip, kad jie jungtų valstybinius kelius su:
1) įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms priklausančiais pastatais valstybės 

išperkamoje žemėje;
2) gamtos, istorijos ir kultūros paminklais, poilsiavietėmis, paplūdimiais, kitomis 

bendro naudojimo teritorijomis;
3) sodybomis arba esamais bei projektuojamais žemės sklypais, jeigu prie vieno ben-

drojo naudojimo kelio prieina ne mažiau kaip 5 sodybos ir žemės sklypai.
Pretendentai gauti žemę supažindinami su jų žemėje projektuojamais servitutais, 

kurie bus nustatomi apskrities viršininko sprendimu patvirtinus projektą. Reikalingais 
servitutais laikoma:

1) kelio servitutas kitiems asmenims prieiti ir privažiuoti prie jiems nuosavybės 
teise priklausančių žemės sklypų, vandens telkinių, miškų, pastatų ir įrenginių 
arba visuomenės poreikiams naudojamos teritorijos, poilsiaviečių, kapinių, gam-
tos ir kultūros paminklų;

2) kelio servitutas, leidžiantis prieiti prie vandens telkinių ir vaikščioti vandens 
telkinių pakrantės apsaugos juostoje;

3) vandens telkinio servitutas, užtikrinantis gyventojų teisę maudytis, girdyti gyvu-
lius ar kitaip naudotis privačiais vandens telkiniais.



22

Projektuojami servitutiniai keliai turi būti 4 – 6 m pločio, o kai kuriais atvejais, 
atsižvelgus į eismo pobūdį ir suderinus su žemės savininkais, 8 –10 m pločio.

Teritorijose, kuriose yra kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančių pastatų, suf-
ormuojami atskiri žemės sklypai tam, kad juos žemės savininkas privaloma tvarka išnuomotų 
pastatų savininkams, ir servitutiniai keliai, kurių reikia privažiuoti prie šių objektų.

3.7. Projekto svarstymas, derinimas ir tvirtinimas

Parengtą žemės reformos žemėtvarkos projektą su institucijomis derina projektą 
rengęs projekto autorius.

Institucijos, su kuriomis derinamas žemės reformos žemėtvarkos projektas yra šios:
1) savivaldybės administracija;
2) miškų urėdija – jeigu projektuojamoje teritorijoje yra miškų urėdijoms priskirtos 

naudoti žemės ir joje projektuojami žemės ar miško sklypai;
3) Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos regioninis departamentas – jeigu žemės 

sklypai projektuojami saugomose teritorijose;
4) Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas – jeigu projektuo-

jamoje teritorijoje yra kultūros paminklų;
5) Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos – jeigu projektuojamoje 

teritorijoje yra išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkinių;
6) Vidaus reikalų ministerija – jeigu projektuojami grąžinti, perduoti ar suteikti 

nuosavybėn neatlygintinai bei pirkti iš valstybės žemės sklypai yra pasienio ruože.
Projekto derinimu laikomas projektą derinusios institucijos įrašas projekto plane arba 

raštiškas atsakymas ( su pastabomis ir be jų). Kai institucija atsisako derinti projektą, projektą 
rengianti įmonė apie tai raštu informuoja žemėtvarkos skyrių. Žemėtvarkos skyrius, išnagrinėjęs 
nederinusios institucijos motyvus, priima išvadą, nurodydamas projektą rengiančiai įmonei 
jį patikslinti ir pateikti pakartotinai derinti, arba kreipiasi į apskrities administracijos žemės 
tvarkymo departamentą su pasiūlymais. Žemės tvarkymo departamento teikimu apskrities 
viršininko sudaryta komisija išnagrinėja ginčus, kilusius derinimo procedūros metu, ir pateikia 
išvadas bei pasiūlymus apskrities viršininkui, kuris jas įvertines, priima sprendimą dėl projekto 
teikimo visuomenei viešai svarstyti arba pakartotinio derinimo.

Suderinus projektą ir jį patikslinus pagal derinimo metu pateiktas pastabas (kai jos 
neprieštarauja įstatymams bei kitiems teisės aktams), ne vėliau kaip per 10 dienų pro-
jektas pateikiamas visuomenei viešai svarstyti. Apie projekto svarstymo datą ir jo laiką 
žemėtvarkos skyrius paskelbia spaudoje ne vėliau kaip likus savaitei iki projekto svarsty-
mo. Projekto svarstymo laikotarpis – 2 savaitės, skirtos projektą eksponuoti seniūnijoje.

Projekto autorius nustatytomis dienomis dalyvauja eksponuojant projektą, paaiškina 
suinteresuotiems asmenims žemės įsigijimo nuosavybėn bei nuomai sąlygas ir tvarką, 
žemės sklypų projektavimo, žemės reformos žemėtvarkos projekto svarstymo, derinimo, 
tvirtinimo bei paženklinimo tvarką, žemės sklypų teisinio registravimo tvarką, disponavi-
mo žeme ir naudojimosi ja tvarką bei sąlygas.

Suinteresuoti asmenys, susipažinę su projektu, gali per projektui svarstyti 
nustatytą laikotarpį reikšti savo pastabas, pasiūlymus ir pretenzijas raštu, pateikdami 
jas žemėtvarkos skyriui.
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Pastabos, pasiūlymai ir pretenzijos registruojamos žemėtvarkos skyriaus specialisto 
seniūnijoje planavimo pasiūlymų registracijos žurnale, kurio lapai turi būti sunumeruoti, 
antspauduoti ir įrišti.

Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimą organizuoja žemėtvarkos skyrius. Į 
svarstymą raštiškai kviečiami (ne vėliau kaip 10 dienų iki susirinkimo pradžios):

1) pretendentai, kuriems pagal tais metais rengiamą žemės reformos žemėtvarkos 
projektą buvo suformuoti žemės sklypai ir kurie nesutiko su šiais sklypais;

2) apskrities viršininko administracijos ir savivaldybės administracijos specialistai, atsakingi 
už teritorinio tvarkymo objektų projektavimo sąlygų arba statybos leidimų išdavimą;

3) institucijų, atsisakiusių derinti projektą arba pateikusių esmines pastabas, atstovai.
Susirinkimo dalyviai registruojami pasirašytinai. Susirinkimui pirmininkauja 

žemėtvarkos skyriaus vedėjas. Susirinkimo planavimo organizatoriaus – apskrities 
viršininko administracijos atstovas arba projekto autorius aptaria gautus ir įregistruotus 
planavimo pasiūlymus ir paaiškina, į kuriuos rengiant projektus atsižvelgta arba gali būti 
atsižvelgta, taip pat kurie pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos atmetamos. Pretenzijas pa-
teikusiems asmenims paaiškinamos jų teisės apskųsti atmestas pretenzijas. Susirinkimas, 
atsižvelgdamas į gautus pasiūlymus, pastabas bei pretenzijas dėl parengto projekto patik-
slinimo ir teikimo apskrities viršininkui tvirtinti, priima sprendimą

Susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Prie proto-
kolo pridedamas dalyvių registracijos sąrašas. Projekto autorius parengia viešo projekto 
svarstymo ataskaitą (aiškinamąjį raštą) ir sukomplektuoja projekto bylą.

Parengto žemės reformos žemėtvarkos projekto bylą sudaro apskrities viršininko 
įsakymas dėl teritorijos projektui rengti patvirtinimo, kiti reikiami dokumentai, projekto 
svarstymo su pretendentais protokolai, projekto derinimo su institucijomis dokumentai, 
skelbimų spaudoje apie projektuojamos teritorijos patvirtinimą ir projekto viešą svarstymą 
kopijos, planavimo pasiūlymų registracijos žurnalas ir šių pasiūlymų originalai, viešo 
svarstymo rezultatų aptarimo susirinkimo protokolas su priedais, viešo projekto svarstymo 
ataskaita (aiškinamasis raštas) ir kiti planai, naudoti rengiant projektą.

Projekto byla pagal lydraštį perduodama žemėtvarkos skyriui, kuris ne vėliau kaip 
per 2 savaites ją patikrina ir parengia išvadą dėl parengto projekto tinkamumo. Kai 
tikrinant nustatoma, kad projekto autorius pažeidė norminiais dokumentais nustaty-
tas projekto rengimo procedūras ar žemės sklypų formavimo bei teritorinio tvarkymo 
dokumentų rengimo reikalavimus, byla grąžinama patikslinti. Kai žemėtvarkos skyriaus 
išvadoje nurodoma, kad projektas gali būti teikiamas tvirtinti, byla perduodama apskri-
ties viršininko administracijos žemės tvarkymo departamentui, kuris projektą pateikia 
apskrities viršininkui tvirtinti. Įsakymo projektą dėl projekto patvirtinimo parengia 
žemėtvarkos skyriaus darbuotojas, vizuoja žemėtvarkos skyriaus vedėjas, žemės tvar-
kymo departamento direktorius ir teisininkas.

Privaloma įsakymo dalis – priedai: pretendentų, kuriems vykdant projekto pakeitimą 
ir papildymą suformuoti žemės sklypai, sąrašai, nurodant žemės sklypų numerius pagal 
projekto planą, jų plotus ir ploto pasiskirstymą pagal žemės, miško, vandens telkinio 
įsigijimo būdus (grąžinama natūra, perduodama neatlygintinai nuosavybėn lygiaverčiu 
sklypu, leidžiama nuomoti ar pirkti iš valstybės); asmenų, kurie išbraukiami iš patvirtintų 
pretendentų gauti žemę sąrašų pagal rengiamą projektą, sąrašas.
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Patvirtintas projektas nustatyta tvarka pateikiamas įregistruoti savivaldybės teritorijų 
planavimo dokumentų registre ne vėliau kaip per 2 savaites nuo jo patvirtinimo. Įregistruoto 
projekto originalas (pridėjus apskrities viršininko įsakymą dėl projekto patvirtinimo) sau-
gomas žemėtvarkos skyriuje.

3.8. Projekto paženklinimo darbai

Projekto paženklinimo darbai apima žemės sklypų ribų bei suprojektuotų kelių 
parodymą – paženklinimą vietovėje.

Prieš paženklindamas žemės sklypus vietovėje, projekto autorius parengia ir 
pateikia žemėtvarkos skyriaus vedėjui tvirtinti asmenų, kuriems šiuo projektu sufor-
muoti žemės sklypai ir kuriuos reikia pakviesti dalyvauti paženklinant žemės sklypus 
nurodytu laiku, sąrašą, sudaromą kas ketvirtį. Į sąrašą asmenys įrašomi laikantis teisės 
aktų nustatyto eiliškumo.

Žemėtvarkos skyriaus vedėjo patvirtintas asmenų sąrašas paskelbiamas viešai 
seniūnijos teritorijos žemėtvarkos skyriaus skelbimų lentoje, jame nurodant kiekvieno 
ateinančio mėnesio žemės sklypų paženklinimo datas.

Ženklinant projekte suprojektuotus žemės sklypus kviečiami asmenys, kuriems 
ženklinami žemės sklypai, bei asmenys, naudojantys šį žemės sklypą ir mokantys žemės 
nuomos mokestį, taip pat gretimų paženklintų žemės sklypų savininkai, jeigu reikia at-
statyti išnykusius riboženklius. Žemėtvarkos skyrius kviečia asmenis registruotu laišku 
arba pasirašytinai ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki ženklinimo dienos. Projekto autorius 
paženklina žemės sklypą asmeniui nedalyvaujant ir parengia sprendimo dėl nuosavybės 
teisių atkūrimo projektą tik tuo atveju, jei ženklinamas žemės sklypas yra suformuotas 
projekte ir jei yra paženklinti gretimi žemės sklypai.

Kitais atvejais, neatvykus kviestiesiems asmenims, žemės sklypas paženklinamas, 
jeigu atvyksta sąraše nurodytas asmuo, kuriam šis žemės sklypas suformuotas grąžinti, 
perduoti nuosavybėn neatlygintinai, parduoti ar išnuomoti. Neatvykus asmeniui, kurio 
žemės sklypas ženklinamas, paženklinama kviečiant visus nurodytus asmenis pakartotinai 
tik po to, kai šis asmuo kreipsis dėl žemės sklypo paženklinimo.

Projekte suprojektuoti vietinės reikšmės keliai (viešieji ir vidaus) pažymimi žemės 
sklypo, besiribojančio su keliu, abrise bei žemės sklypo plane, ir apie juos informuojami 
asmenys, kuriems paženklinami prie šių kelių suformuoti žemės sklypai.

Žemėtvarkos projekte suprojektuoti kelio servitutai nurodomi žemės sklypo abrise 
ir žemės sklypo plane sutartiniu ženklu bei įrašant kelio plotį. Asmenims, kuriems 
paženklinami žemės sklypai, išaiškinamos jų prievolės leisti naudotis kelio servitutu 
kitiems asmenims ir apie tai įrašoma žemės sklypo paženklinimo – parodymo akte.

Žemės sklypai ženklinami šiais riboženkliais:
1) mediniais riboženkliais – 1,10 – 1,20 m ilgio ir 12 – 20 cm skersmens stulpeliais, 

kurių viršus nusmailintas, o stulpelio apatinėje dalyje tvirtinamas skersinukas, arba 
metaliniais ne trumpesniais kaip 1 m ilgio vamzdžiais ar strypais;

2) kitais pastoviais riboženkliais – gelžbetoniniais stulpeliais, ne trumpesniais kaip 1 
m ilgio ir turinčiais stulpelio viršutinėje dalyje žymą tiksliam riboženklio koordi-
navimui, arba plastmasiniais (patvirtinto standarto) riboženkliais.
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Riboženkliai įkasami į 60 – 70 cm gylį, supilant 30 cm aukščio ir 1,5 m skersmens 
(prie pagrindo) žemės kauburį. Prie kauburio sukasamas griovelis.

Tinkama riboženklių įtvirtinimą užtikrina projekto autorius. Už riboženklių 
išsaugojimą atsako žemės savininkas arba nuomininkas.

Pagal žemės sklypo paženklinimo duomenis parengiamas žemės sklypo planas ir jo 
pagrindu apskaičiuojamas žemės sklypo bendras plotas bei žemės naudmenų plotai.

Projekto autorius atsakingas už tai, kad jo apskaičiuotas paženklinto žemės skly-
po plotas užtikrintų leistiną ploto apskaičiavimo paklaidą. Leistina žemės sklypo ploto 
apskaičiavimo paklaida nustatoma vietovėje paženklinto ir apskaičiuoto sklypo plotą 
palyginus su juridiškai įteisinamu plotu.

Jeigu paženklinto žemės sklypo apskaičiuoto ploto nesutapimas yra didesnis už 
leistiną ploto paklaidą ir nėra galimybės patikslinti suprojektuoto žemės sklypo ribų, tu-
omet šis plotas gali būti parduodamas įforminant papildomu apskrities viršininko įsakymu 
arba atlyginant kitais nuosavybės teisių atkūrimo būdais.

3.9. Duomenų žemės nuosavybei ar naudojimui įteisinti parengimas

Projekto autorius kiekvienam pretendentui, kuriam suprojektuoti ir paženklinti vietovėje 
žemės sklypai, komplektuoja žemės tvarkymo bylas, reikiamas paženklintiems žemės skly-
pams įteisinti nuosavybėn ar naudojimuisi. Be to, parengia šiuos papildomus duomenis:

1) apskaičiuoja žemės sklypų vertę (įskaitant miško žemės vertę ir žemės sklype 
esančią miško medynų vertę);

2) užpildo patvirtintų standartų formas apie žemės sklypo kadastro duomenis.
Piliečiams, kuriems buvo suprojektuoti grąžinami natūra žemės sklypai, žemės tvar-

kymo byloje komplektuojami šie dokumentai:
1) žemėtvarkos skyriaus pažyma apie tai, kad pilietis turi visus turėtos  žemės 

nuosavybės teisę ir giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus, reikalingus 
nuosavybės teisėms į žemę atkurti;

2) grąžinamos natūra žemės sklypo paženklinimo – parodymo aktas;
3) grąžinamos natūra žemės sklypo planas;
4) apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo projektas;
5) žemės sklypo kadastro duomenų forma;
6) pagalbinė medžiaga (ortofotoplanų ištrauka su suprojektuoto sklypo vieta ir ribomis, 

plotų skaičiavimo ir žemės sklypų vertės nustatymo žiniaraščiai, abrisai ir kt.)
Piliečiams, kuriems suprojektuoti perduodami nuosavybėn neatlygintinai žemės 

sklypai, žemės tvarkymo byloje komplektuojami tokie dokumentai:
1) žemėtvarkos skyriaus pažyma apie tai, kad jis turi visus turėtos žemės nuosavybės 

teisę ir giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus, reikalingus nuosavybės teisei 
į žemę atkurti. ši pažyma pridedama tais atvejais, kai perduodamas nuosavybėn 
neatlygintinai žemės, miško sklypas yra tos seniūnijos teritorijoje, kurioje buvo 
piliečio turėtoji žemė, miškas;

2) apskrities viršininko išvada dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neat-
lygintinai nuosavybėn;

3) žemės sklypo suformuoto projekte paženklinimo – parodymo vietovėje aktas;
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4) žemės sklypo, suformuoto žemėtvarkos projekte, planas;
5) apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo projektas;
6) žemės sklypo kadastro duomenų forma;
7) pagalbinė medžiaga.
Piliečiams, kuriems buvo suprojektuoti nuomojami ar perkami iš valstybės žemės 

sklypai, žemės tvarkymo byloje komplektuojami šie dokumentai:
1) žemėtvarkos skyriaus pažyma apie valdymo institucijų priimtus sprendimus dėl 

leidimo pirkti ar nuomoti valstybinę žemę bei turimus dokumentus apie piliečiui 
įteiktus mokėjimo pranešimus ir jo sumokėtą sumą;

2) žemės sklypo paženklinimo – parodymo vietovėje aktas;
3) žemės sklypo planas;
4) valstybės parduodamo ar nuomojamo žemės sklypo vertės nustatymo lentelės;
5) žemės sklypo kadastro duomenų forma;
6) pagalbinė medžiaga.
Projektą rengianti įmonė užbaigtas žemės tvarkymo bylas perduoda žemėtvarkos skyriui.
Žemėtvarkos skyrius, išnagrinėjęs gautas žemės tvarkymo bylas ir papildęs tekstine 

dalimi sprendimo projekte nustatytas specialiąsias žemės, miško naudojimo sąlygas, jas 
pateikia žemės tvarkymo departamentui.

Apskrities viršininkui priėmus sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo grąžinant, 
perduodant ar suteikiant neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypus arba priėmus spren-
dimus dėl žemės, miško pardavimo, žemėtvarkos skyriaus darbuotojai šiuos sklypus 
nubraižo žemėtvarkos skyriuje esančiame kadastro žemėlapyje.

3.10. Projektų rengimo ypatumai į vienkiemius neišskirstytų  
kaimų teritorijose

Į vienkiemius neišskirstyto kaimo teritorijoje žemės sklypai projektuojami laikan-
tis nustatytų projektavimo darbų bendrų reikalavimų, tačiau buvusioje kaimo teritorijoje 
pirmiausiai išsprendžiamas žemės sklypų projektavimas visiems pretendentams atkurti 
nuosavybės teises natūra į šio kaimo žemę, ir tik po to sprendžiamas likusios laisvo fondo 
žemės privatizavimas. Nustačius žemės poreikį pretendentams į žemės grąžinimą natūra, 
jis palyginamas su kaimo teritorijoje turimos žemės plotu, įskaitant ir šių pretendentų 
naudojamą asmeninio ūkio žemės plotą. Kai natūra grąžintino žemės ploto yra mažiau, 
dėl žemės sklypų projektavimo tvarkos sprendžiama šių piliečių susirinkime, įforminant 
protokolu (visiems pretendentams sumažinant grąžinamos žemės plotą, žemę grąžinti 
tik toje vietovėje gyvenantiems pretendentams ir  t.t.)

Piliečiai, pageidaujantys susigrąžinti žemę, mišką vieno kaimo teritorijoje, 
klausimus bei pasiūlymus dėl projektuojamų žemės sklypų išdėstymo ir dydžio 
(vertės) aptaria susirinkime. Priimant sprendimą visais atvejais įvertinamas fakti-
nis žemės naudojimas. Kai nusprendžiama projektuoti žemės sklypus atsižvelgiant 
į buvusių rėžių išdėstymą ir ribas, projekto autorius neturi pažeisti reikalavimų for-
muoti ariamosios žemės sklypus taip, kad ji būtų viename masyve (išskyrus papil-
domus asmeninio ūkio žemės sklypus).

Rėžiai gali būti projektuojami tik esant šioms sąlygoms:
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1) rėžis sutampa su pretendento asmeniniam ūkiui naudojamo žemės sklypo ribomis;
2) projektuojamas rėžis yra miško žemėje ir jo išdėstymas nepažeidžia žemės refor-

mos žemėtvarkos projektų rengimo metodikos bendrųjų reikalavimų;
3) projektuojamas rėžis yra skirtingų gamtinių savybių nei pagrindiniame žemės ma-

syve turimoje žemėje (pievose, pelkėse ir kt.), išskyrus ariamąją žemę.
Pretendentų susirinkimas laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė 

pageidaujančių susigrąžinti žemę piliečių arba dalyvaujančių piliečių pageidaujamas 
susigrąžinti žemės plotas sudaro didesnę dalį kaimo teritorijos bendro ploto. Susirinki-
mo sprendimas priimamas susirinkime dalyvaujančių asmenų paprasta balsų dauguma ir 
įforminamas protokolu.

Patvirtinus projektą (jis gali būti rengiamas ir vieno kaimo teritorijai), atliekamas jo 
paženklinimas ir parengiamos kiekvieno pretendento žemės tvarkymo bylos, kurių pagrin-
du apskrities viršininkas priima sprendimą dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo.

3.11. Projekto rengimo ypatumai asmeniniam ūkiui  
skirtoje teritorijoje

Asmeninio ūkio žemės naudotojas žemės sklypus gali įsigyti nuosavybėn tik tuo at-
veju, kai šių žemės sklypų išdėstymas išspręstas žemės reformos žemėtvarkos projekte ir 
patvirtintas, išskyrus grąžinamus natūra žemės sklypus.

Asmeninio ūkio žemės sklypų išdėstymo pakeitimo principai aptariami asmeninio 
ūkio žemės naudotojų ir kitų pretendentų gauti žemę šioje teritorijoje susirinkime.

Asmeniniam ūkiui skirtoje teritorijoje projektavimo darbai vykdomi pagal bendrus 
projekto rengimo reikalavimus.

Asmeninio ūkio naudotojų susirinkime turi būti aptariami asmeninio ūkio žemės 
sklypų projektavimo principai:

1) kiek asmeninio ūkio žemės ploto palikti netoli sodybų esančioje teritorijoje;
2) kaip projektuoti žemės sklypus savo turėtoje žemėje asmeninio ūkio žemės nau-

dotojams ir vienkiemių savininkams;
3) kiek sklypų turi sudaryti asmeninio ūkio žemėvalda;
4) kokio dydžio žemės sklypai turi būti arti sodybų esančiuose miestuose, miesteli-

uose ir užstatytuose kaimuose gyvenančioms šeimoms;
5) kaip pakeisti žemės sklypų išdėstymą, kad susidarytų stambesni žemės ūkio veiklai 

naudojamos žemės sklypai.
Asmeninio ūkio žemės sklypai rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektą 

išdėstomi M 1 : 5000 plane, vadovaujantis nustatytais reikalavimais, suprojektuojami 
vietinės reikšmės keliai ir kiti infrastruktūros objektai, formuojamos žemės sklypų ribos, 
numatomi servitutai.

Į suteiktą asmeniniam ūkiui žemės plotą įskaitomos ir namų valdoje esančios žemės 
ūkio naudmenos (ariamoji žemė, sodas).

Piliečiams nesutikus su asmeninio ūkio žemės sklypo projektu, jie per 15 dienų savo 
pretenzijas raštu turi pateikti rajono žemėtvarkos skyriui. Čia ginčas nagrinėjamas kartu 
su projektą rengiančios įmonės atstovu ir padaroma išvada. Asmenims nesutikus su rajono 
žemėtvarkos skyriaus išvada, galutinį sprendimą priima apskrities viršininkas. 
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3.12. Projekto rengimo ypatumai miškų urėdijų žemėse

Miškų urėdijų žemėse žemės reformos žemėtvarkos projektai gali būti rengiami tik 
patvirtintoje projektui rengti teritorijoje. Teritorija gali apimti visą kadastro vietovę arba 
atskirus miško masyvus.

Miškų urėdijų žemėse, nustačius valstybinės reikšmės miškus ir kitus valstybės 
išperkamos žemės ir miško plotus, grąžinti natūra, perduoti neatlygintinai nuosavybėn 
arba parduoti projektuojami žemės ir miško sklypai pagal bendruosius reikalavimus ir 
įstatymų bei nutarimų nuostatas.

Miškų sklypai projektuojami taip, kad prie jų būtų privažiavimas esamais keliais arba 
kvartalinėmis linijomis ir nereikėtų tiesti naujų kelių.

Grąžinamų natūra ir kitų miško sklypų ribos projektuojamos jas derinant prie natūralių 
kontūrų (upelių, griovių, kelių, kvartalinių linijų, proskynų ir kitų objektų).

Grąžinamo sklypo plotas arba perduodamo neatlygintinai lygiaverčio miško sklypo 
vertė turi atitikti turėtos žemės (miško) plotą arba vertę. Formuojant racionalias žemės ir 
miško sklypų ribas, jų plotai ir vertė gali būti mažesni (už vertės skirtumą kompensuojant 
kitais įstatymu nustatytais būdais) arba didesni (bet ne daugiau kaip 10 procentų), jeigu 
ploto skirtumą pilietis sutinka pirkti iš valstybės.
Kauno apskrities Kėdainių rajono Langakių kadastro vietovės žemės reformos  
žemėtvarkos projektas
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4. ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO 
PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

4.1. Bendrosios nuostatos

Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas – visuma žemėtvarkos veiksmų, 
apimančių žemės sklypų projektavimą, šių sklypų ribų ženklinimą vietovėje ir kadastro 
duomenų nustatymą bei jų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami norint:
1) suformuoti naujus žemės sklypus laisvoje valstybinėje žemėje;
2) pertvarkyti – Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus:
3) žemės sklypus padalinti į atskirus žemės sklypus;
4) bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalių atidalijimas, jas sufor-

mavus kaip atskirus žemės sklypus;
5) žemės sklypų sujungimas į vieną žemės sklypą;
6) pakeisti gretimų žemės sklypų ribas, kai vieno žemės sklypo dalis atidalijama 

nesuformavus atskiro žemės sklypo ir sujungiama su greta esančiu žemės sklypu 
(atlikti šių sklypų amalgamaciją).

Žemės sklypų amalgamacija – bendras žemės sklypų pakeitimas, kai žemės sklypo da-
lis atidalijama ir prijungiama prie kito sklypo neformuojant atskirų atidalijamų žemės sklypų.

Žemės sklypų padalijimas – žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo būdas, kai 
vienas žemės sklypas padalijamas į du ar daugiau žemės sklypų.

Žemės sklypų atidalijimas – žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo būdas, kai iš 
bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo vieno ar daugiau bendraturčių reikala-
vimu atskiriamos  šiems bendraturčiams priklausančios žemės sklypo dalys suformuojant 
iš jų atskirus žemės sklypus.

Žemės sklypų sujungimas – žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo būdas kai iš 
dviejų ar daugiau bendrą ribą turinčių tos pačios pagrindinės tikslinės žemės naudojimo 
paskirties žemės sklypų suformuojamas vienas žemės sklypas.

Atliekant dviejų bendrą ribą turinčių žemės sklypų amalgamaciją, žemės sklypai 
pertvarkomi nerengiant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, jeigu amal-
gamuojama žemės sklypo dalis nėra racionalaus dydžio ir yra ne didesnė kaip:

1) 0,04 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo;
2) 0,3 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo;
3) 0,5 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklypo ir jei amalgamuojamo sklypo plo-

tas nebus mažesnis kaip 5 ha. 
Pertvarkant Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus pagal projektus 

arba nerengiant projektų, šiems žemės sklypams nustatyta pagrindinė tikslinė žemės nau-
dojimo paskirtis nekeičiama, išskyrus atvejus, kai suformuojamas esamos namų valdos 
žemės sklypas jam nustatant kitą paskirtį arba suformuojamas žemės ūkio veiklai naudo-
jamas žemės sklypas jam nustatant žemės ūkio paskirtį.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai laisvoje valstybinėje žemėje ren-
giami ir nauji žemės sklypai formuojami tais atvejais, kai ši teritorija nėra įtraukta į kitus 
pradėtus rengti teritorijų planavimo dokumentus.
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Mėgėjiško sodo teritorijoje žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projek-
tai rengiami tais atvejais, kai reikia pakeisti sodo teritorijos žemėtvarkos projekte 
suformuotų žemės sklypų ribas arba suformuoti bendro naudojimo ir kitus žemės 
sklypus ir perduoti arba išmatuoti valstybinę žemę sodininkų bendrijoms, šių bendrijų 
nariams ir kitiems asmenims.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų arba žemės sklypų pertvarkymo 
dokumentų rengimą organizuoja ir finansuoja:

1) pertvarkant privačios žemės sklypus – privačios žemės savininkai;
2) formuojant naujus arba pertvarkant suformuotus valstybinės žemės sklypus – ap-

skrities viršininkas arba kitas valstybinės žemės patikėtinis;
3) pertvarkant savivaldybei priklausančius žemės sklypus – savivaldybės adminis-

tracijos direktorius;
4) formuojant naujus arba pertvarkant sodininkų bendrijų naudojamoje teritorijoje 

esančius žemės sklypus – sodininkų bendrijų valdymo organai.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą rengia įmonė, turinti Lietuvos Re-

spublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos (Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio 
ministerijos) išduotą licenciją rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas yra vietovės lygmens specialus 
teritorijų planavimo dokumentas – žemėvaldų planas (projektas) rengiamas vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu 
ir tvirtinamas apskrities viršininko.

4.2. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto  
parengiamieji darbai

Planavimo organizatorius apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo de-
partamento teritoriniam žemėtvarkos skyriui apskrities viršininko vardu pagal žemės buvi-
mo vietą paduoda prašymą leisti rengti žemės sklypų pertvarkymo projektą. Prie prašymo 
pridedamos numatomų pertvarkyti žemės sklypų planų kopijos ir Nekilnojamojo turto reg-
istro pažymėjimų apie žemės sklypų teisinį įregistravimą kopijas.

Gavęs apskrities viršininko leidimą, planavimo organizatorius kreipiasi į savivaldybės 
administraciją dėl sąlygų rengti vietovės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą. 
Planavimo organizatorius, gavęs projekto rengimo sąlygas su projekto rengėju sudaro 
sutartį rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Kai formuojami nauji arba pertvarkomi suformuoti valstybinės žemės sklypai, 
žemėtvarkos skyriaus teikimu sprendimą dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projekto rengimo bei dėl įgaliojimo žemėtvarkos skyriui organizuoti projekto rengi-
mo darbus priima apskrities viršininkas. Kai projektas rengiamas valstybinėje arba 
savivaldybės nuosavybės teise priklausančioje žemėje, projekto rengėjas nustatomas 
Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Projektui rengti naudojami ortofotografiniai žemėlapiai kartu su GDB (geografinių 
(mikrolygio) duomenų bazių) pagrindu ir kita naujausia kartografinė medžiaga. Mastelis 
pasirenkamas atsižvelgus į projektuojamos teritorijos dydį (M 1: 500, M 1: 1000, M 1: 
5000, M 1: 10 000). Projekto rengėjas arba planavimo organizatorius projektuojamos teri-
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torijos nekilnojamojo turto kadastro kopiją ir žemės sklypų kadastro duomenis gauna iš 
Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo. Projektas rengiamas 3 egzemplioriais ir perduo-
damas planavimo organizatoriui, žemėtvarkos skyriui ir savivaldybės administracijai.

4.3. Reikalavimai žemės sklypams formuoti ir pertvarkyti 

Projekto rengėjas žemės sklypus formuoja ir pertvarko vadovaudamasis planavimo organi-
zatoriaus pageidavimais, jeigu jie neprieštarauja apskrities viršininko išduotame leidime nurody-
toms planavimo sąlygoms, ir metodiniais reikalavimais žemės sklypams formuoti ir pertvarkyti.

Žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypai turi būti formuojami taip, kad 
sudarytų sąlygas racionaliai naudoti žemę ir nepablogintų ekologinių ir veiklos sąlygų 
kitiems žemės naudotojams.

Žemės sklypų ribos turi būti derinamos su natūraliomis (gamtinėmis) ribomis (upės, 
upeliai, melioracijos kanalai, ežerai, tvenkiniai, griovos (raguvos), medžių eilės) arba su 
statinių bei įrenginių išdėstymu. Žemės sklypo dalis už upelio, melioracijos kanalo ar grio-
vos gali būti planuojama, jeigu:

1) ją su pagrindine žemės sklypo dalimi jungia tiltas ar pralaida;
2) atidalytas žemės sklypas sujungiamas su gretimu žemės sklypu, turinčiu 

privažiavimo kelią;
3) atidalytas žemės sklypas turi privažiavimo kelią.
Kai skaidomas vientisas ariamosios žemės, pievų ar miško masyvas, formuojami žemės 

sklypai turi būti kompaktiški, stačiakampio arba panašios formos ir racionaliai išdėstyti.
Vandens telkinys (ežeras, tvenkinys) visais atvejais formuojamas kaip atskiras 

žemės sklypas.
Žemės sklypo ribos prie privačių arba galimų privatizuoti upelių ir griovų nustatomos 

upelio ar griovio viduriu.
Žemės sklypas prie geležinkelių, valstybinės reikšmės kelių, turinčių nustatytas ke-

lio juostas, formuojamas sklypo ribas sutapatinus su kelio juostų ribomis. Prie kitų kelių 
žemės sklypų ribos projektuojamos per 1 metrą nuo kelio sankasos ar iškasos išorinių 
kraštų arba per 2 – 3 metrus nuo kelio želdinių, arba 1 metras nuo pakelės griovio krašto.

Žemės plotai, kuriuos skiria magistraliniai ir krašto keliai, gatvės, geležinkeliai, ne-
privatizuojami hidrografiniai objektai, formuojami kaip atskiri žemės sklypai.

Į formuojamą miškų ūkio paskirties žemės sklypą įtraukiama: miško žemė, išskyrus 
nustatyta tvarka leistą paversti kitomis žemės naudmenomis, ir žemė, kurioje leista įveisti 
mišką, bei kitos įsiterpusios žemės naudmenos, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 
procentų bendro žemės sklypo ploto, kai šis plotas yra ne didesnis kaip 10 hektarų, ir ne 
daugiau kaip 1 hektaras, kai sklypo plotas yra didesnis kaip 10 hektarų.

Žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemės sklypai neturi sudaryti siaurų juostų palei 
vandens telkinius ar miško kvartalines linijas.

Prie kiekvieno žemės sklypo turi būti privažiavimas bendrojo naudojimo keliu arba 
nustačius kelio servitutą.

Atidalijant namų valdos žemės sklypą iš žemės ūkio paskirties sklypo, namų valdos 
žemės sklypas formuojamas taip, kad į jį patektų sodybos statiniai, sodas, kiti sodybos 
želdiniai, kiemas ir sodyboje nuolat daržui naudojamas žemės sklypas.
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Žemės sklypo riba turi būti ne arčiau kaip per 3 metrus nuo esamų pastatų sienos ir 
suaugusių medžių (arba ne arčiau kaip medžio laja), išskyrus atvejus, kai žemės sklypų 
savininkai susitaria kitaip.

Prie statinio ar įrenginio gali būti formuojamas tik vienas žemės sklypas, reika-
lingas statiniui ar įrenginiui eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą jo 
tiesioginę paskirtį. Žemės sklypai, suformuoti statiniams arba įrenginiams eksploatuoti, 
natūra nedalijami, išskyrus atvejus, kai žemės sklypas padalijamas arba atidalijama dalis 
iš bendrosios nuosavybės kartu su statinio ar įrenginio padalijimu ar dalies iš bendrosios 
nuosavybės atidalijimu, suformuojamas atskiras statinys ar įrenginys ir šiam statiniui ar 
įrenginiui eksploatuoti reikalingas žemės sklypas gali funkcionuoti kaip atskiras daiktas.

Žemės sklypo riba pagal tvoros ar daugiamečių želdinių kraštą, žemės savininka-
ms nesusitarus kitaip, nustatoma tvorą ar daugiamečius želdinius priskiriant tam žemės 
sklypui, kurio savininkas yra ir tvoros ar daugiamečių želdinių savininkas, arba tvoros 
ar daugiamečių želdinių viduriu, jeigu tvora ar daugiamečiai želdiniai yra abiejų žemės 
sklypų. Jeigu ribos nustatyti neįmanoma, prie kiekvieno žemės sklypo turi būti prijungtos 
vienodo dydžio ploto dalys, bet nė vienas tokiu būdu naujai suformuotas žemės sklypas 
plotu neturi skirtis nuo esamo teisiškai įregistruoto žemės sklypo ploto.

Atskiru žemės sklypu neformuojami žemės plotai, kuriuose yra elektros linijų 
stulpai ir kiti inžinerinės infrastruktūros objektai, kuriems aptarnauti reikalingas ne 
didesnis kaip 0,01 hektaro žemės plotas. šios žemės naudojimo apribojimai nustatomi 
teisės aktų nustatyta tvarka.

Mėgėjiško sodo teritorijoje formuojami žemės sklypai turi būti ne mažesni kaip 0,04 
hektaro ir ne didesni kaip 0,12 hektaro, o kai žemės sklypas formuojamas prie esamo 
žemės sklypo prijungiant šio sklypo savininko pageidaujamą pirkti valstybinę žemę – ne 
didesni kaip 0,16 hektaro bendro ploto.

Formuojant sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjiško sodo teritorijoje žemės sklypus, 
kuriuos sodininkų bendrija pageidauja pirkti arba nuomoti iš valstybės, į juos gali būti 
įtraukiama tik šios bendrijos statiniams statyti bei eksploatuoti reikalinga žemė ( išskyrus 
kelius ir gatves) ir bendrojo naudojimo žemės plotai, naudojami rekreacijai.

4.4. Projekto turinys

Projektiniai sprendiniai pateikiami projekto sprendinių brėžinyje, kuris parengiamas 
ortofotografiniame žemėlapyje. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu nurodo-
mas vietovės adresas (rajonas arba savivaldybė, seniūnija, kadastro vietovė, gyvenamoji 
vietovė) ir pertvarkomos teritorijos bendras plotas.

Projekto sprendinių brėžinyje sutartiniais ženklais pažymima:
1) esamų žemės sklypų ribos ir kadastriniai numeriai – pertvarkomoje teritorijoje bei 

turintys bendrą ribą su šia teritorija;
2) formuojamų žemės sklypų ribos, atskirais numeriais arba simboliais nurodomi 

žemės sklypų projektiniai numeriai;
3) vietinės reikšmės keliai, neįeinantys į žemės sklypų ribas; 
4) žemės plotai, kuriuose siūloma nustatyti kelio ir kitus servitutus;
5) hidrografiniai objektai;



33

6) statiniai;
7) specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir apribojimai.
Projekto plano lentelėje nurodomi projektuojamos teritorijos žemės sklypų savininkai 

ar valstybinės ir savivaldybių žemės naudotojai bei sklypų plotai ir pagal projektą naujai 
suformuotų žemės sklypų savininkai ar valstybinės ir savivaldybių žemės naudotojai bei 
šių sklypų plotai. 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto bylą sudaro:
1) grafinė dalis – projekto sprendinių brėžinys;
2) tekstinė dalis – projekto aiškinamasis raštas;
3) procedūrų dokumentai – apskrities viršininko leidimas rengti žemės sklypų forma-

vimo ir pertvarkymo projektą, planavimo sąlygos, sutarties tarp planavimo organi-
zatoriaus ir projekto rengėjo kopija (jei sutarties šalys neprieštarauja), sprendinių 
poveikio vertinimo ataskaita, dokumentai apie projekto viešą svarstymą, derinimą, 
patikrinimą ir kt.

4.5. Projekto svarstymas, derinimas ir tvirtinimas

Planavimo organizatoriams sutikus su parengto žemės sklypų formavimo ir pert-
varkymo projekto sprendiniais, projektas viešai svarstomas, derinamas ir tvirtinamas su-
paprastinta tvarka. Tai yra neskelbiama vietos spaudoje, nerengiama vieša ekspozicija ir 
viešas susirinkimas. Supaprastinta tvarka žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projek-
tai svarstomi su žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkais, kurių žemės sklypai ribojasi 
su planuojama teritorija, laikantis šių reikalavimų:

1) planavimo organizatorius apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypų for-
mavimo ir pertvarkymo projektą laiškais informuoja besiribojančioje su planu-
ojamu žemės sklypu teritorijoje esančių žemės sklypų savininkus, nurodydamas 
galimybes susipažinti su parengtu projektu. Jeigu žemės sklypų savininkų negali-
ma surasti Nekilnojamojo turto registre nurodytais adresais arba tokių savininkų 
susidaro daugiau negu dešimt, planavimo organizatorius gali informaciją apie 
pradedamą rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, planavimo 
tikslus, rengimo terminus, pasiūlymų teikimo tvarką, nurodydamas planavimo 
organizatoriaus ir projekto rengėjo adresus ir telefonus, elektroninio pašto ir in-
terneto tinklapio adresus, paskelbti šalies dienraštyje, savivaldybės interneto tin-
klapyje ir seniūnijos, kurioje numatytas rengti projektas, skelbimų lentoje;

2) susipažinti su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu skiriamas ne trump-
esnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis. Rekomenduojama su projektu susipažinti 
seniūnijos ar savivaldybės patalpose;

3) susipažinimo laikotarpiu planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus 
dėl plano sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus pateikusiems 
asmenims per savaitę po susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Asmenys, gavę atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame 
žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekte, gali apskųsti apskrities viršininko admin-
istracijos žemės tvarkymo departamentui, atliekančiam valstybinę žemėtvarkos planavimo 
dokumentų priežiūrą, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.
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Žemės tvarkymo departamentas, atliekantis valstybinę žemėtvarkos planavi-
mo dokumentų priežiūrą, per 20 darbo dienų skundą pateikusiam asmeniui parašo 
motyvuotą atsakymą, kuris gali būti apskųstas teismui, jei atsakymas netenkina skundą 
pateikusio asmens.

Praėjus nustatytam sprendimų apskundimo terminui, žemės sklypų formavimo ir 
pertvarkymo projektas teikiamas tikrinti žemės tvarkymo departamentui.

Planavimo organizatorius parengtą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektą ir dokumentus, įrodančius, kad besiribojančių su planuojamais žemės 
sklypais žemės sklypų savininkai buvo supažindinti su projekto sprendiniais (žemės 
savininkų parašai, išsiųstų laiškų kopijos), teikia derinančioms institucijoms. Pro-
jektas derinamas su:

1) savivaldybės architektu;
2) Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos regioniniu departamentu – jeigu projektas 

rengiamas saugomose teritorijose arba yra miško žemėje;
3) Vidaus reikalų ministerija – jeigu projektas rengiamas pasienio ruože;
4) Kultūros vertybių apsaugos departamento teritoriniu padaliniu – jeigu projektas 

rengiamas kultūros paveldo teritorijoje;
5) kitomis institucijomis – jeigu tai nurodyta leidime formuoti žemės sklypus.
Žemės sklypų  ribos laikomos suderintomis, kai yra derinimo įrašas projekto sprendinių 

brėžinyje arba teigiamas raštiškas atsakymas. Ginčus, kilusius derinant projektą, nagrinėja 
apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamentas, atliekantis valstybinę 
žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas tvirtinamas apskrities viršininko 
įsakymu, kuriame nurodoma:

1) planavimo organizatorius;
2) projekto pavadinimas ir pertvarkomos teritorijos apibūdinimas;
3) projekto rengėjas;
4) tvirtinamų žemės sklypų pakeitimas, nurodant esamų žemės sklypų savininkus 

ar valstybinės žemės patikėtinius ir naudotojus, šių sklypų plotus ir padalytų, 
atidalytų, sujungtų ar amalgamuotų žemės sklypų savininkus ar valstybinės žemės 
patikėtinius arba naudotojus, taip pat šių sklypų kadastro duomenis;

5) tvirtinamos naujai suformuotų valstybinės žemės sklypų ribos,nurodant šių žemės 
sklypų kadastro duomenis;

6) nustatomos pertvarkomų ar naujai suformuotų žemės sklypų specialiosios žemės ir 
miško naudojimo sąlygos;

7) keičiami arba panaikinami apskrities viršininko nustatyti servitutai arba siūlymai 
žemės savininkams tarpusavyje susitarus nustatyti servitutus;

8) informacija apie patvirtinto projekto įsigaliojimą.
Patvirtintą projektą žemėtvarkos skyrius ne vėliau kaip per 15 dienų įregistruoja 

savivaldybės administracijos tvarkomame teritorijų planavimo dokumentų registre.
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas įsigalioja planavimo organiza-

toriui paskelbus jį apskrities interneto tinklapyje, jeigu apskrities viršininko įsakyme dėl 
projekto įsigaliojimo nenurodyta kita data.
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4. 6. Žemės sklypų pertvarkymas, nerengiant projekto

Kai žemės sklypai pertvarkomi nerengiant projekto, planavimo organizatoriaus 
užsakymu projekto rengėjas atlieka šiuos darbus:

1) išnagrinėja Nekilnojamojo turto kadastro duomenis ir kartografinę medžiagą;
2) patikslina pertvarkomų žemės sklypų planui parengti reikiamą kartografinę 

medžiagą skaitmenine ir analogine forma;
3) atlieka pertvarkomų žemės sklypų kadastrinius matavimus;
4) parengia žemės sklypų pertvarkymo planą (brėžinį) tokio paties turinio, kaip ir 

rengiant projektą;
5) parengia pertvarkytų žemės sklypų kadastro duomenis, reikalingus Nekilnojamojo 

turto kadastro ir registro įrašams pakeisti;
6) suderina žemės sklypų pertvarkymo planą su privačios žemės sklypų savininkais arba 

valstybinės žemės sklypų patikėtiniais ir naudotojais bei žemėtvarkos skyriumi.
Žemės sklypų pertvarkymo planą ir kadastro duomenis tvirtina apskrities 

viršininkas žemės sklypų kadastrinių matavimų bylas priėmusio žemėtvarkos sky-
riaus teikimu. Įsakyme nurodomi žemės sklypų savininkai arba valstybinės žemės 
patikėtiniai ar naudotojai, žemės sklypų pertvarkymo būdas, pertvarkytų žemės sklypų 
plotai ir kiti kadastro duomenys.

4.7. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo baigiamieji darbai

Patvirtinus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, atliekami suformuotų 
ar pertvarkytų žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų 
posūkio taškus ir riboženklių koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių siste-
moje. Išimtį sudaro žemės ūkio  ir miškų ūkio paskirties žemės sklypų, sugrąžintų 
natūra po 1997 m. liepos  1 dienos ir atidalintų bendraturčiams, paženklinimas ir planų 
parengimas (šie darbai atliekami tokia pat tvarka kaip ir įgyvendinant žemės reformos 
žemėtvarkos projektus). Išmatavus žemės sklypus, parengiami jų kadastro duomenys, 
reikiami Nekilnojamojo turto registro įrašams patikslinti.

Vadovaudamiesi apskrities viršininko patvirtintais žemės sklypų formavimo ir 
pertvarkymo projektais arba žemės sklypų pertvarkymo planais, žemės savininkai ar 
valstybinės žemės patikėtiniai:

1) teikia duomenis Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojui pakeisti, pa-
naikinti ar kitaip patikslinti  žemės sklypų kadastro duomenis;

2) sudaro notariškai tvirtinamas sutartis dėl žemės sklypų, valdomų bendrosios 
nuosavybės teise, atidalijimo;

3) sudaro notariškai tvirtinamas sutartis dėl žemės sklypų amalgamacijos;
4) teikia duomenis Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui dėl projektą patvirtinusio 

apskrities viršininko sprendimu ar tarpusavio sutartimis nustatytų daiktinių teisių, 
dėl šių teisių suvaržymo ir juridinių faktų įregistravimo ar panaikinimo.

Ginčiai dėl suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų ribų nagrinėjami įstatymų nus-
tatyta tvarka. (Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka).
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5. ŽEMĖS PAĖMIMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS

Valstybei paimti daiktą iš savininko visuomenės poreikiams teisingai atlyginant, taip 
pat valstybei neatlygintinai paimti daiktą, kaip sankciją už teisės pažeidimą, leidžiama tik 
įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka (Civilinis kodeksas 4,67 straipsnis). Tai atitinka Euro-
pos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pirmojo protokolo 1 straip-
snio nuostatas: „Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo turi teisę disponuoti savo nuosavybe. Iš 
nieko negali būti atimta jo nuosavybė, nebent visuomenės interesais ir tik remiantis įstatymu 
arba tarptautinės teisės bendraisiais principais“. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnyje numatyta išlyga, jog turtas gali būti 
paimtas visuomenės poreikiams remiantis tarptautinės teisės bendraisiais principais, reiškia, 
jog savininkui turi būti suteikta tikra, visiška ir greita kompensacija, mokama pinigais, ati-
tinkanti realiai nusavinto turto kainą ir išmokėta be nepagrįsto delsimo.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalyje nurodyti visuomenės 
poreikiai, kuriems paimama nuosavybė. Tai visos visuomenės ar jos dalies interesai, kuri-
uos valstybė, vykdydama savo funkcijas, yra įpareigota užtikrinti ir tenkinti. Valstybė (jos 
institucijos) turi veikti visuomenės interesais, todėl valstybės institucijų veiklos sąlygų 
užtikrinimas, vykdant jų funkcijas, taip pat yra visuomenės poreikis.

5.1. Bendrosios nuostatos

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai yra specialiojo teritorijų planavi-
mo dokumentai, kurie rengiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietu-
vos Respublikos žemės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengtų ir patvirtintų 
detaliųjų ar specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, nurodytų prašymų paimti 
žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių pagrindu.

Žemė visuomenės poreikiams iš privačios žemės savininkų gali būti paimama arba 
tam tikslui valstybinės žemės nuomos ir panaudos sutartys prieš terminą nutraukiamos tik 
išimties atvejais apskrities viršininko sprendimu pagal valstybės institucijų ar savivaldybės 
tarnybų arba jų įgaliotų institucijų ar įstaigų prašymą, kai ši žemė pagal teritorijų planavi-
mo dokumentus reikalinga:

1) krašto ir valstybės sienos apsaugai;
2) valstybiniams aerodromams, uostams ir jų įrenginiams;
3) valstybiniams geležinkeliams, valstybiniams keliams ir magistraliniams vamzdy-

nams, aukštos įtampos elektros linijoms tiesti;
4) gyvenamųjų vietovių socialinei infrastruktūrai plėsti;
5) viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui;
6) naudingosioms iškasenoms, išžvalgytoms valstybės lėšomis, eksploatuoti;
7) savivaldybių funkcijoms atlikti;
8) bendram (viešam) naudojimui;
9) gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugos 

reikalams;
10) įgyvendinti valstybei svarbiems ekonominiams projektams, kurių valstybinę 

svarbą savo sprendimais pripažįsta Seimas arba Vyriausybė.
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5.2. Prašymų pateikimas ir nagrinėjimas

Suinteresuota institucija, pateikdama apskrities viršininkui prašymą paimti žemę 
visuomenės poreikiams, kartu turi pateikti:

1) teritorijos, kurioje prašoma paimti žemę visuomenės poreikiams, turimą detalųjį 
arba specialųjį planą;

2) žemės sklypų, kurių visą plotą arba jų dalis numatoma paimti visuomenės poreiki-
ams, taip pat valstybinės žemės sklypų, kuriems numatomos nutraukti valstybinės 
žemės nuomos ar panaudos sutartys, sąrašą su nurodytais šių plotų savininkais 
ir kitais žemės naudotojais, jų gyvenamosios vietos adresais ir šių žemės sklypų 
unikaliais numeriais;

3) aiškinamąjį raštą su nurodytais konkrečiais visuomenės poreikiais, kuriems numa-
toma panaudoti paimamos žemės sklypus ar jų dalis.

Pateikiant apskrities viršininkui prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams, 
kartu raštu (registruotu laišku su įteikimu) praneša paimamos žemės savininkui ar kitam 
žemės naudotojui apie tokio prašymo pateikimą, nurodo konkrečius tikslus, kuriems 
numatoma panaudoti paimamą visuomenės poreikiams žemę, ir turimo detaliojo ar spe-
cialiojo plano ištrauką, kurioje pažymėti šių žemės savininkų ir kitų žemės naudotojų 
žemės sklypai ar jų dalys.

Apskrities viršininkas per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėja 
suinteresuotos institucijos prašymą ir pateiktus dokumentus ir nustato, ar prašymas paimti 
žemę visuomenės poreikiams yra pagrįstas ir atitinka Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 
nurodytus atvejus. Jeigu prašymas nepagrįstas, apskrities viršininkas priima sprendimą 
nepradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros ir apie priimtą sprendimą 
informuoja suinteresuotą instituciją, žemės savininkus ar kitus žemės naudotojus.

Tuo atveju, kai apskrities viršininkas nustato, kad prašymas paimti žemę visuomenės 
poreikiams yra pagrįstas ir atitinka Žemės įstatymo nurodytus atvejus, išnagrinėja galimy-
bes tą daryti ir sprendžia, ar tikslinga mainyti valstybinę žemę į privačios žemės sklypą 
(ar jo dalį), reikalingą visuomenės poreikiams. Tai yra turi išnagrinėti galimybę su žemės 
sklypo, numatomo paimti visuomenės poreikiams, savininku sudaryti valstybinės žemės 
mainų į privačią žemę sutartį pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 11 straipsnį ir 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybinės žemės ir privačios žemės ar 
kito nekilnojamojo daikto mainų sutarties sudarymo taisyklių“ nuostatas.

Laikoma, kad mainyti valstybinę į privačios žemės sklypą (ar jo dalį) yra tikslin-
ga, jeigu už privačios žemės sklypą galima pasiūlyti lygiavertį, o nesant galimybei mai-
nyti į lygiavertį – iki 5 procentų vertės besiskirianti valstybinės žemės sklypą. Jeigu nėra 
galimybės valstybinės žemės sklypą mainyti į visą paimamą visuomenės poreikiams 
privačios žemės sklypą, gali būti mainoma jo dalis, suprojektuota ir suformuota atskiru 
žemės sklypu pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo reikalavi-
mus, o dėl likusios dalies apskrities viršininkas priima sprendimą pradėti žemės paėmimo 
visuomenės poreikiams procedūrą.

Apskrities viršininkas, nustatęs, kad mainyti valstybinės žemės sklypą į privatų 
žemės sklypą tikslinga, raštu pasiūlo žemės savininkui sudaryti mainų sutartį, nurodo 
siūlomo mainyti žemės sklypo plotą, vietą, vertę. Žemės savininkas apie sutikimą sud-
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aryti mainų sutartį apskrities viršininką informuoja raštu ne vėliau kaip per mėnesį nuo 
rašytinio pasiūlymo dėl mainų sutarties sudarymo jam pateikimo.

Apskrities viršininkas, gavęs žemės savininko sutikimą sudaryti žemės 
mainų sutartį, informuoja suinteresuotą instituciją. Mainų sutartis sudaroma pagal 
Valstybinės žemės ir privačios žemės ar kito nekilnojamojo daikto mainų sutarties 
sudarymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 
16 d. nutarimu Nr. 1026.

Jeigu su žemės sklypo, numatomo paimti visuomenės poreikiams, savininku per 
vieną mėnesį nesusitariama sudaryti mainų sutartį arba apskrities viršininkas nustato, kad 
sudaryti mainų sutartį netikslinga, savo administracijos žemės tvarkymo departamento 
teritoriniam žemėtvarkos skyriui nurodo per 10 darbo dienų parengti žemės paėmimo 
visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribų planą.

Į projekto teritorijos ribas įtraukiami:
1) žemės sklypai, paimami visuomenės poreikiams;
2) žemės sklypai, kurių dalį reikia paimti visuomenės poreikiams ir kuriuos reikės 

pertvarkyti, juos arba jų dalį paimant visuomenės poreikiams;
3) laisvos valstybinės žemės sklypai, kuriais numatoma atlyginti už paimamą 

visuomenės poreikiams žemę.
Projekto teritorija gali būti sudaryta iš atskirų žemės sklypų, kai laisvos valstybinės 

žemės sklypai, kuriais numatoma atlyginti už paimamą visuomenės poreikiams žemę, ne-
siriboja su žemės sklypais, prieš tai nurodytais 1 ir 2 punkte.

Apskrities viršininkas, gavęs parengtą ir suderintą su suinteresuota institucija 
projekto teritorija ribų planą, per 3 darbo dienas priima motyvuotą sprendimą pradėti 
žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, nurodydamas jame kiekvieno 
žemės sklypo, kuris visas arba kurio dalis paimama visuomenės poreikiams, unikalų 
numerį. Projekto teritorijos ribų planas pridedamas prie apskrities viršininko 
sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Jeigu pro-
jekto teritorija patenka į žemės reformos žemėtvarkos projekto teritoriją, apskri-
ties viršininkas, sprendimu tvirtindamas projekto teritoriją, kartu patikslina žemės 
reformos žemėtvarkos projekto teritorijos ribas ir išbraukia iš jos žemės paėmimo 
visuomenės poreikiams projekto teritoriją. 

Apskrities viršininkas apie sprendimo priėmimą per 5 darbo dienas infor-
muoja, raštu išsiųsdamas sprendimą, suinteresuotą žemės paėmimu visuomenės 
poreikiams instituciją ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją, taip pat registruotu 
laišku – žemės savininką. Kai apskrities viršininkas priima sprendimą pradėti žemės 
paėmimą visuomenės poreikiams, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas Nekilno-
jamojo turto registre apskrities viršininko sprendime nurodytiems žemės sklypams 
padaro žymą, kad pradėta žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūra 
ir žemės savininkas neturi teisės jo perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių 
teisių į šį žemės sklypą. Tuo atveju, kai projektas vykdomas kaimo gyvenamojoje 
vietovėje, žemėtvarkos skyrius apie priimtą apskrities viršininko sprendimą infor-
muoja šios teritorijos žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėją ir pateikia jam 
projekto teritorijos ribų planą.

Apskrities viršininko sprendimas gali būti skundžiamas teisme.
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5.3. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimas

Po apskrities viršininko priimto sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams procedūrą, ruošiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas. Tam, 
kad būtų galima rengti projektą, apskrities viršininkas po priimto sprendimo pradėti žemės 
paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą išduoda planavimo sąlygas. Planavimo sąlygos 
išduodamos tais atvejais, kai paimamas visuomenės poreikiams žemės sklypas nebuvo suf-
ormuotas detaliajame ar specialiajame teritorijų planavimo dokumente, kuriuo buvo patvir-
tinti sprendiniai, nurodantys Žemės įstatymo 45 straipsnyje poreikius, kuriems įgyvendinti 
tikslinga paimti žemę visuomenės poreikiams. Papildomas projekto rengimo sąlygas apskri-
ties viršininkas turi išduoti, kai projekto rengimo metu žemės savininkas pageidauja gauti 
lygiavertį žemės sklypą apskrities teritorijoje laisvoje valstybinėje žemėje, kuri nepatenka į 
parengto specialiojo ar detaliojo teritorijų planavimo dokumentų teritoriją ir kurią šiuo atveju 
apskrities viršininkas savo sprendimu nutaria papildomai įtraukti į projekto teritorijos ribas.

Projekte, jeigu tai nebuvo nustatyta detaliajame arba specialiajame teritorijų planavimo 
dokumente, nustatomos numatomo paimti žemės sklypo ribos, atliekami turto vertinimo dar-
bai ir numatomi žemės tvarkymo darbai, susiję su žemės paėmimu visuomenės poreikiams:

1) žemės sklypų, kuriuos reikia pertvarkyti, juos arba jų dalį paimant visuomenės 
poreikiams, padalijimas, atidalijimas, sujungimas ar amalgamacija, šių žemės 
sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir 
pobūdžio nustatymas;

2) žemės sklypų, kuriais numatoma atlyginti už paimamą visuomenės poreikiams 
žemę, formavimas laisvoje valstybinėje žemėje;

3) naujų kelių projektavimas, melioracijos sistemų pertvarkymas, specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų nustatymas arba pakeitimas, taip pat siūlomų žemės servitutų 
projektavimas.

Rengiant projektą, atsižvelgiama į privačios žemės savininkų, kurių žemę numa-
toma panaudoti visuomenės poreikiams, pageidavimus dėl žemės sklypų, suteikiamų 
nuosavybėn neatlygintinai už paimamą visuomenės poreikiams žemę, vietos.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą ir įgyvendinimą savo 
lėšomis organizuoja valstybės ar savivaldybių institucijos, kai šią žemę reikia naudoti 
visuomenės poreikiams, tai yra suinteresuota žemės paėmimu visuomenės poreikiams in-
stitucija tampa projekto organizatoriumi.

Projekto organizatorius, gavęs  planavimo sąlygas, o jeigu jų nereikia išduoti, tik ap-
skrities viršininko sprendimą pradėti žemės paėmimą visuomenės poreikiams procedūrą, 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parenka žemės paėmimo 
visuomenės poreikiams projekto rengėją ir sudaro sutartį dėl projekto rengimo.

Licencijos rengti projektus išduodamos juridiniams asmenims, kurių specialistai, at-
sakingi už šių projektų rengimą, turi aukštąjį žemėtvarkos arba geodezijos išsilavinimą 
ir kvalifikacinį pažymėjimą dirbti šiuos darbus. Projekto rengime turi dalyvauti ir turto 
vertintojas, turintis licenciją vertinti turtą.

Projektas rengiamas pagal Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengi-
mo ir įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. 
rugpjūčio 25 dienos nutarimu Nr. 924.
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Projekto planavimo procesą sudaro:
1) projekto parengiamasis etapas;
2) projekto rengimo etapas;
3) projekto sprendinių pasekmių vertinimo etapas;
4) projekto baigiamasis etapas (projekto svarstymas, derinimas, tvirtinimas);
5) projekto įgyvendinimas.

5.3.1. Projekto parengiamasis etapas

Projekto parengiamojo etapo metu projekto organizatorius:
1) nustato projekto tikslus ir uždavinius;
2) parengia ir patvirtina projekto darbų programą;
3) viešai informuoja visuomenę, paskelbdamas vietos spaudoje, apskrities, 

savivaldybės ir projekto organizatoriaus interneto tinklapiuose apie projekto rengi-
mo pradžią ir jo tikslus;

4) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parenka projekto 
rengėją, sudaro su juo projekto rengimo darbų sutartį ir jam pateikia:
•	 apskrities viršininko įsakymu įformintą sprendimo žemės paėmimo visuomenės 

poreikiams procedūros kopiją;
•	 dokumentus, nurodytus Prašymų pateikimas ir nagrinėjimas skyriuje;
•	 naujausius ortofotografinius žemėlapius ir georeferencinių duomenų bazę skait-

menine ir analogine formomis pagal planavimo užduotyje nurodytus duomenų 
pateikimo formatus, kurių reikia projekto brėžiniams rengti;

•	 planavimo sąlygas Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 48 straipsnio 3 dalyje 
nustatytu atveju;

•	 projekto teritorijos žemės kadastro žemėlapį su privačių ir valstybinių žemės 
sklypų ribomis.

Tuo atveju, kai suinteresuota institucija neturi visų duomenų, kurių reikia projektui 
planuoti, projekto rengimo darbų sutartyje aptaria, kaip juos gauti.

Projekto organizatorius ar jo įgaliotas projekto rengėjas, jeigu numato Lietuvos 
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, atlieka 
atranką ir nustato ar privaloma vertinti konkretaus projekto planuojamos ūkinės veiklos 
poveikį aplinkai. šis vertinimas atliekamas Planuojamos ūkinės veiklos atrankos meto-
diniuose nurodymuose, patvirtintuose aplinkos ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymu 
Nr. 263, nustatyta tvarka (Valstybės žinios, 2000, Nr. 57-1698).

5.3.2. Projekto rengimo etapas

Projekto rengėjas iš projekto organizatoriaus gauna šiuos dokumentus:
1) teritorijos, kurioje prašoma paimti žemę visuomenės poreikiams, esamą detalųjį 

arba specialųjį planą;
2) žemės sklypų, kurių visą plotą arba jų dalis numatoma paimti visuomenės poreiki-

ams, taip pat valstybinės žemės sklypų, kuriems numatomos nubraukti valstybinės 
žemės nuomos ar panaudos sutartys, sąrašą su nurodytais šių plotų savininkais 
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ir kitais žemės naudotojais, jų gyvenamosios vietos adresais ir šių žemės sklypų 
unikaliais numeriais;

3) apskrities viršininko įsakymu įformintą sprendimo pradėti žemės paėmimo 
visuomenės poreikiams procedūrą kopiją;

4) naujausius ortofotografinius žemėlapius ir georeferencinę duomenų bazę skaitme-
nine ir analogine formomis pagal planavimo užduotyje nurodytus duomenų patei-
kimo formatus, kurių reikia projekte brėžiniams rengti;

5) planavimo sąlygas;
6) projekto teritorijos žemės kadastro žemėlapį su privačių ir valstybinių žemės 

sklypų ribomis, kuriame parengia projekto teritorijų lauko darbų brėžinį.
Lauko tyrinėjimo darbų metu projekto rengėjas atlieka:
1) patikslina lauko darbų brėžinyje pakitusias žemės naudmenas ir jų kontūrų ribas;
2) pažymi lauko darbų brėžinyje nekilnojamojo turto objektus, už kuriuos reikės at-

lyginti šių objektų savininkams ar naudotojams, taip pat nurodo nebaigtos gamy-
bos darbus ir parengia jų aprašymus;

3) parengia visuomenės poreikiams paimame žemės sklype esančių statinių ir 
įrenginių sąrašą, nurodo jų savininkus ir kitus naudotojus, patikslinęs duomenis 
nekilnojamojo turto registro tvarkytojo pateiktą informaciją;

4) atlieka žemės sklypų, kurie visi ar kurių dalis bus paimama visuomenės poreikiams, 
kadastrinius matavimus, nustatydamas jų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates 
valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse 
koordinačių sistemose, apskaičiuoja jų plotus, atstato išnykusius riboženklius;

5) atlikęs kadastrinius matavimus, žemės sklypų plotus sutikrina su įregistruotaisiais 
Nekilnojamojo turto registre ir prireikus patikslina pagal Lietuvos Respub-
likos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Valstybės žinios, 2002, Nr. 
41 – 1539; 2005, Nr. 80 – 2899). Žemės sklypų plotai tikslinami dėl to, kad kaimo 
teritorijose žemės reformos žemėtvarkos projektuose žemės sklypai buvo formuo-
jami atliekant preliminarius matavimus. Kai kuriais atvejais žemės sklypo plotas 
neleistinai skiriasi nuo preliminariais matavimais nustatyto žemės sklypo ploto;

6) tuo atveju, kai visuomenės poreikiams paimama dalis žemės sklypo, lauko darbų 
brėžinyje pažymi paimamos visuomenės poreikiams žemės sklypo dalies ribas, 
kad nustatytų paimamos visuomenės poreikiams žemės plotą;

7) kartu su projekto organizatoriumi ir žemės savininku ar kitu naudotoju aptaria at-
lyginimo už paimamą žemės sklypą būdą ir dydį, kitus nuostolius, atsiradusius dėl 
žemės paėmimo visuomenės poreikiams, taip pat žemės sklypų dalių, likusių nuo 
paimamų visuomenės poreikiams, pertvarkymo galimybes;

8) parengia pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 
(Valstybės žinios, 1999, Nr. 52 -1672) reikalavimus turto ir kitų nuostolių vertini-
mo ataskaitą, kurios kopiją pateikia projekto organizatoriui ir žemės savininkui 
ar kitam naudotojui. Turtas ir kiti nuostoliai turi būti įvertinti prieš parengiant 
projekto sprendinius.

Visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo, jame statomų ar pastatytų statinių, 
sodinių vertė, taip pat kiti nuostoliai, atsirandantys dėl šio žemės sklypo paėmimo 
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visuomenės poreikiams, apskaičiuojami pagal Žemės įstatymo 47 straipsnio 1 dalį 
(Valstybės žinios, 2004, Nr. 28 – 868), tai yra paimamo žemės sklypo rinkos vertė, šiame 
žemės sklype esančių sodinių, miško medynų tūrio, negauto derliaus bei įdėtų lėšų žemės 
ūkio produkcijos ir miško augimui vertė. Suteikiamo lygiaverčio žemės sklypo vertė 
apskaičiuojama pagal turto ir verslo pagrindų įstatymo nustatytą lyginamosios vertės 
metodą, išskyrus paimamo ir vietoj jo suteikiamo lygiaverčio žemės ūkio paskirties 
žemės sklypo vertė apskaičiuojama pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, 
nustatytą iki sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams. Jeigu visuomenės poreiki-
ams paimamas statiniais užstatomas ar užstatytos žemės sklypas, tai už jau pastatytus 
ar statomus žemės sklype asmenims nuosavybės teise priklausančius statinius turi būti 
atlyginama pinigais rinkos kaina, kuri apskaičiuojama pagal Turto ir verslo vertinimo 
pagrindų įstatymo nustatytą lyginamosios vertės metodą.

Už paimamą visuomenės poreikiams žemę atlyginama šiais būdais:
1) paimant privačios žemės sklypą visuomenės poreikiams, žemės savininkui turi 

būti teisingai atlyginama pinigais rinkos kaina arba šalių susitarimu suteikiamas 
lygiavertis žemės sklypas tos pačios apskrities teritorijoje, taip pat žemės sav-
ininkui ar kitam naudotojui atlyginama paimamoje visuomenės poreikiams žemėje 
esančių sodinių, miško medynų tūrio, negauto derliaus bei įdėtų lėšų žemės ūkio 
produkcijai ir miškui auginti;

2) už jau pastatytus ar statomus žemės sklype asmenims nuosavybės teise 
priklausančius statinius turi būti atlyginama pinigais. Už paimamą visuomenės 
poreikiams žemę apskrities viršininkas gali suteikti lygiaverčius žemės sklypus tos 
pačios apskrities, kurioje paimama žemė visuomenės poreikiams, teritorijoje tik iš 
laisvos valstybinės žemės fondo;

3) už kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje paimamą visuomenės poreikiams 
žemę galima suteikti lygiaverčius žemės sklypus kaimo gyvenamosios vietovės 
teritorijoje;

4) už miesto gyvenamosios vietovės teritorijoje paimamą visuomenės poreikiams žemę 
galima suteikti lygiaverčius žemės sklypus to paties miesto, kuriame yra visuomenės 
poreikiams paimama žemė, ir kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje.

Už paimamą visuomenės poreikiams žemę ir su šia procedūra susijusius nuostolius 
jos savininkui atlygina pinigais suinteresuota žemės paėmimu visuomenės poreikiams in-
stitucija, inicijavusi žemės paėmimą (projekto organizatorius).

Kai žemės savininkas pageidauja gauti lygiavertį žemės sklypą už paimamą 
visuomenės poreikiams žemės sklypą (ar jo dalį), informaciją apie apskrities teritorijoje 
esančius laisvus valstybinės žemės plotus, kurie gali būti perduoti lygiaverčiais žemės 
sklypais, jam pateikia apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamen-
tas. Tuo atveju kai žemės savininkas apskrities teritorijoje laisvoje valstybinėje žemėje 
pageidauja gauti lygiavertį žemės sklypą, kuris nėra įtrauktas į projekto teritoriją, apskri-
ties viršininkas projekto organizatoriaus prašymu išnagrinėja galimybes patikslinti pro-
jekto teritoriją ir priima sprendimą.

Projekto rengėjas, rengdamos projektą, projekto sprendinių brėžinyje:
1) nubraižo žemės sklypų, esančių projekto teritorijoje, ribas pagal atliktus kadastrin-

ius matavimus ir įrašo šių žemės sklypų identifikavimo numerius;



43

2) nubraižo paimamų visuomenės poreikiams žemės sklypų ar jų dalių, jeigu 
visuomenės poreikiams paimamos tik žemės sklypo dalys, ribas;

3) tais atvejais, kai visuomenės poreikiams paimamas žemės sklypas nesuformuo-
tas detaliajame arba specialiajame plane, nubraižo šiame plane suformuoto žemės 
sklypo, kuris bus naudojamas visuomenės poreikiams, ribas;

4) pertvarko(sujungia, padalija, amalgamuoja), kaip aptarta su žemės savininkais 
ar kitais žemės naudotojais, tas žemės sklypų dalis, kurių nenumatoma paimti 
visuomenės poreikiams, taip pat projektuoja kelius ir servitutus;

5) projektuoja lygiavertį žemės sklypą, jeigu sutartyje numatyta atlyginti lygiaverčiu 
žemės sklypu;

6) parengia ir pateikia žemės savininkui ar kitam naudotojui ir projekto organizato-
riui pasirašyti sutartį, kai jie susitaria dėl visuomenės poreikiams paimamo žemės 
sklypo, jame statomų ar pastatytų pastatų arba statinių, sodinių vertės, taip pat kitų 
nuostolių, atsirasiančių dėl šio žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams, 
atlyginimo būdo ir dydžio. šiuo atveju projekto rengėjas su žemės savininku ar 
naudotoju pasirašo sutartį dėl atlyginimo būdo ir dydžio.

Jeigu žemės savininkas ar kitas žemės naudotojas nepasirašo sutarties iki projekto 
viešojo svarstymo pradžios, projekto rengėjas kartu su apskrities viršininko administraci-
jos žemės tvarkymo departamento teritorinio žemėtvarkos skyriaus darbuotoju surašo 
aktą, kad žemės savininkai ar kiti žemės naudotojai atsisako projekto rengėjo pasiūlyto 
atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą žemę būdo ir dydžio. šį aktą pasirašo 
projekto rengėjas ir Žemėtvarkos skyriaus vedėjas.

Kai projekto teritorija ribojasi su rengiamo žemės reformos žemėtvarkos projekto 
teritorija, projekto sprendiniai turi būti derinami su žemės reformos žemėtvarkos pro-
jekto sprendiniais.

Aiškinamajame rašte pateikiama informacija apie projekto teritorijos būklę, pro-
jekto sprendinius, probleminių situacijų analizė ir kita informacija, susijusi su pro-
jekto rengimu.

5.3.3. Projekto sprendinių pasekmių vertinimas

Projekto sprendinių pasekmių vertinimo etape projekto rengėjas atlieka projekto 
sprendinių vertinimą. Sprendinių poveikio vertinimas atliekamas, kai projekte už paimamą 
visuomenės poreikiams žemės sklypą ar jo dalį projektuojami lygiaverčiai žemės sklypai, 
keliai, nustatomi servitutai.

Projekto sprendinių poveikis vertinamas pagal Teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920 (Valstybės žinios, 2004, Nr. 113 – 4228).

5.3.4. Projekto baigiamasis etapas

Projekto baigiamajame etape yra organizuojamas projekto svarstymas su visuomene. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 8 dalimi, 
kad žemėvaldų planai (projektai) rengiami, derinami, viešai svarstomi ir tvirtinami su-
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paprastinta tvarka pagal Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatus, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 
(Valstybės žinios, 1996, Nr. 90-2099; 2004, Nr. 112-4189) projektas viešai svarstomas ir 
tvirtinamas supaprastinta tvarka. Projektas svarstomas su žemės savininkais ar naudoto-
jais, kurių žemės sklypai ribojasi su planuojama teritorija, ir laikomasi šių reikalavimų:

1) planavimo organizatorius apie rengiamą projektą laiškais informuoja besiribojančioje 
su planuojamu žemės sklypu (sklypais) teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų 
savininkus, nurodydamas galimybes susipažinti su parengtu projektu, arba su šiuo 
dokumentu supažindina juos asmeniškai;

2) susipažinti su projektu skiriamas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis. 
Rekomenduojama su planu susipažinti seniūnijos ar savivaldybės patalpose ar 
aplinkos apsaugos departamentų rajonų agentūrose;

3) susipažinimo laikotarpiu planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus 
dėl plano sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus pateikusiems 
asmenims per savaitę po susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Planavimo organizatorius parengtą projektą ir dokumentus, įrodančius, kad 
besiribojančioje su planuojamu žemės sklypu (sklypais) teritorijoje esančių nekilnojamųjų 
daiktų savininkai buvo supažindinti su plano sprendiniais, teikia derinančioms institucijoms 
ir teritorijų planavimo priežiūros institucijai išvadoms dėl projekto tikslingumo pareikšti.

Parengtas ir apsvarstytas projektas derinamas su:
1) projekto organizatoriumi;
2) projekto teritorijos valstybinės žemės patikėtiniais;
3) Aplinkos ministerijos regioniniu aplinkos apsaugos departamentu;
4) Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, kai projekto teritorija ar 

jos dalis yra istorijos ir kultūros paminklų teritorijoje arba jos apsaugos zonoje;
5) miškų urėdija, kai visuomenės poreikiams paimamas miškų ūkio paskirties žemės 

sklypas;
6) Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, kai projekto teritorijoje yra 

ištyrinėtų naudingųjų iškasenų telkinių;
7) Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, kai žemė 

paimama visuomenės poreikiams pasienio ruože;
8) apskrities viršininko administracija, kai projekto teritorijos valstybinės žemės 

patikėtinis nėra apskrities viršininkas;
9) žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėju, kai projekto teritorijoje rengtas 

žemės reformos žemėtvarkos projektas.
Derindamos projektą, institucijos pagal teisės aktų joms nustatytą kompetenciją pa-

teikia motyvuotas išvadas dėl projekto sprendinių nederinimo, kurios išdėstomos atskiru 
raštu. Jeigu projektas nederinamas, nurodoma, kurie planavimo sąlygų reikalavimai 
neįvykdyti, taip pat konkretūs įstatymų ir kitų teisės aktų straipsniai ir nuostatos, kurie 
pažeisti ar draudžia nurodytąją veiklą. Kai institucija derina projektą be pastabų, jos spe-
cialistas pasirašo projekto sprendimų brėžinį nurodydamas vardą, pavardę, pareigas, insti-
tucijos pavadinimą ir derinimo datą. Minėtosios žymos tvirtinamos antspaudu.

Parengtą projektą, aprašyta tvarka suderintą, viešai apsvarstytą ir iš Nacionalinės 
žemės tarnybos, kaip vykdančios žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto 
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priežiūrą institucijos, gavus teigiamą išvadą dėl projekto parengimo, projekto organizato-
rius teikia tvirtinti apskrities viršininkui.

Projekto bylą, kuri pateikiama tvirtinti apskrities viršininkui, sudaro šie dokumentai:
1) projekto organizatoriaus apskrities viršininkui pateiktas prašymas paimti žemę 

visuomenės poreikiams;
2) projekto aiškinamasis raštas su nurodytais konkrečiais visuomenės poreikiais, ku-

riems numatoma panaudoti paimamus žemės sklypus ar jų dalis, kuris buvo teik-
tas apskrities viršininkui su prašymu leisti pradėti žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams procedūrą;

3) apskrities viršininko sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams 
procedūrą;

4) patvirtinta projekto darbų rengimo programa;
5) dokumentai apie projekto rengimo pradžią ir jo tikslų paskelbimą vietos spaudoje, 

apskrities, savivaldybės ir projekto organizatoriaus institucijos tinklapiuose;
6) projekto teritorijos žemės kadastro žemėlapis su privačių ir valstybinių žemės 

sklypų ribomis;
7) teritorijos, kurioje prašoma paimti žemę visuomenės poreikiams, detalusis ar spe-

cialusis planas;
8) valstybinės žemės sklypų, kuriems numatomos nutraukti valstybinės žemės nu-

omos ar panaudos sutartys, sąrašas su nurodytais šių plotų savininkais ir kitais 
žemės naudotojais, jų gyvenamosios vietos adresais ir šių žemės sklypų unikaliais 
numeriais;

9) žemės sklypų savininkų ar kitų naudotojų ir projekto organizatoriaus pasirašytos 
sutartys;

10) projekto viešo svarstymo ir derinimo dokumentai;
11) projekto sprendinių pasekmių vertinimo dokumentai;
12) turto ir kitų nuostolių vertinimo ataskaitų bylos;
13) Nacionalinės žemės tarnybos išvada dėl projekto tvirtinimo tikslingumo;
14) projekto sprendinių brėžinys (brėžiniai);
15) projekto teritorijos ribų planas;
16) lauko darbų brėžinys.
Apskrities viršininkas per 15 darbo dienų nuo projekto gavimo priima įsakymą dėl projek-

to tvirtinimo ir per 5 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo informuoja suinteresuotą instituciją. 
Suinteresuota institucija, gavusi apskrities viršininko įsakymą patvirtinti projektą, šį įsakymą 
paskelbia vietos spaudoje ir per 15 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia registruoti savivaldybės 
teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkymo įstaigai pagal Lietuvos Respublikos teritorijų 
planavimo dokumentų registro nuostatus. Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų tvar-
kymo įstaiga apie įregistruotą projektą praneša nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui, kuris 
nekilnojamojo turto kadastre padaro žymą apie patvirtintą projektą.

Patvirtintas projektas galioja neterminuotai. Apie projekto patvirtinimą projekto or-
ganizatorius skelbia savivaldybės interneto tinklapyje.

Apskrities viršininkas pagal patvirtintą projektą priima sprendimus dėl atlyginimo 
dydžio ir būdo kiekvienam žemės savininkui ar naudotojui. Apskrities viršininko spren-
dime paimti žemę visuomenės poreikiams nurodoma:
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1) kiekvieno paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo arba valstybinės žemės 
sklypo, paimamo naudoti visuomenės poreikiams, vertė, nuostolių, susijusių su 
žemės paėmimu visuomenės poreikiams, dydis, kadastro duomenys, taip pat žemės 
savininko ir kito žemės naudotojo, iš kurių žemės sklypas paimamas visuomenės 
poreikiams arba su kuriais prieš terminą bus nutraukiama valstybinės žemės panau-
dos ar nuomos sutartis, vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pava-
dinimas, kodas, buveinė. Kai visuomenės poreikiams paimama dalis žemės sklypo, 
sprendime nurodoma viso žemės sklypo ir paimamos dalies kadastro duomenys ir 
paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo dalies vertė;

2) žemės sklypų, suformuotų pertvarkius žemės sklypų dalis, likusias nuo visuomenės 
poreikiams paimamų žemės sklypų dalių, kadastro duomenys;

3) suteikiamo lygiaverčio žemės sklypo kadastro duomenys, jeigu atlyginimo būdas 
– lygiaverčio žemės sklypo suteikimas.

Tuo atveju, kai žemė iš žemės savininko ar naudotojo paimama visuomenės poreiki-
ams pagal pasirašytą sutartį dėl atlyginimo būdo ir dydžio, apskrities viršininkas priima 
sprendimą paimti žemę iš žemės savininko ar naudotojo ir atlyginimo būdą ir dydį nustato 
pagal sutartyje nurodytą atlyginimo būdą ir dydį. Jeigu sutartis nepasirašyta, apskrities 
viršininkas priima sprendimą atlyginti pinigais, o atlyginimo dydis nustatomas pagal pro-
jekte apskaičiuotą dydį.

Tokiu atveju laikoma, kad tarp žemės paėmimu suinteresuotos institucijos ir žemės 
savininko ar naudotojo yra ginčas, ir institucija, pateikusi prašymą paimti žemę visuomenės 
poreikiams, per 3 mėnesius nuo sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams gavimo 
dienos turi kreiptis į teismą dėl sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams teisėtumo, 
atlyginimo už paimamą visuomenės poreikiams žemę dydžio nustatymo bei daiktinių 
teisių, nustatytų į paimamą visuomenės poreikiams žemės sklypą, panaikinimo ir atsiska-
itymo su tokių daiktinių teisių turėtojais.

Teismas, išsprendęs klausimą dėl sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams 
teisėtumo ir nustatęs, kad sprendimas priimtas teisėtai, bei neišsprendęs ginčo dėl at-
lyginimo dydžio, pagal žemės paėmimu suinteresuoto asmens prašymą ir atsižvelgdamas 
į paimto visuomenės poreikiams žemės sklypo neatidėliotino panaudojimo šiems 
poreikiams svarbą, pasibaigus teismo sprendimo dėl apskrities viršininko sprendimo 
paimti žemę visuomenės poreikiams teisėtumo apskundimo terminui, gali leisti žemės 
paėmimu suinteresuotai institucijai iki ginčo dėl atlyginimo dydžio išsprendimo pervesti 
sprendime paimti žemę visuomenės poreikiams nurodytą pinigų sumą į žemės savininko 
ar kito naudotojo vardu atidarytą sąskaitą arba, jeigu tokia sąskaita nežinoma ir žemės 
paėmimu suinteresuotas asmuo negali atidaryti kitos sąskaitos paimamo žemės sklypo 
savininko ar kito naudotojo vardu, į notaro, banko ar kitos kredito įstaigos depozitinę 
sąskaitą, įregistruoti paimtą visuomenės poreikiams žemės sklypą Nekilnojamojo turto 
registre valstybės vardu bei pradėti šį žemės sklypą naudoti sprendime paimti žemę 
visuomenės poreikiams nurodytiems tikslams.

Jei teismas nustato kitą paimamo žemės sklypo, statinių, sodinių vertę bei patirtų 
nuostolių dydį, nei nurodyta sprendime paimti žemę visuomenės poreikiams, už paimtą 
visuomenės poreikiams žemę, taip pat su daiktinių teisių, nustatytų į paimtą visuomenės 
poreikiams žemės sklypą, turėtojais atsiskaitoma teismo sprendime nurodytomis sąlygomis.
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Prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams pateikusiai institucijai atsiskaičius su paima-
mos žemės savininku ar kitu naudotoju pagal sutartį dėl atlyginimo būdo ir dydžio už žemę, ap-
skrities viršininkas paimamą visuomenės poreikiams žemės sklypą įregistruoja Nekilnojamo-
jo turto registre kaip valstybinę žemę. Jeigu ginčas dėl sprendimo paimti žemę visuomenės 
poreikiams teisėtumo ir atlyginimo dydžio nagrinėjamas teisme, apskrities viršininkas paimamą 
visuomenės poreikiams žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre kaip valstybinę žemę gali 
įregistruoti tik po to, kai prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams pateikusi institucija teis-
mo sprendime nurodytomis sąlygomis atsiskaito su paimamu visuomenės poreikiams žemės 
sklypo savininku ar kitu naudotoju, išskyrus atvejus, kai teismas savo sprendimu leidžia paimtą 
visuomenės poreikiams žemės sklypą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre kaip valstybinę 
žemę iki ginčo dėl atlyginimo dydžio už paimamą visuomenės poreikiams žemę išsprendimo. 
Nuosavybės teisė į visuomenės poreikiams paimamą žemę pereina valstybei nuo žemės sklypo 
įregistravimo Nekilnojamojo turto registre momento.

Valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutartis nutraukiama tik atsiskaičius su žemės 
nuomininku ar kitu naudotoju.

Atlikus žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą, naujai suformuotų ir 
pertvarkytų žemės sklypų kadastro duomenys įrašomi į Nekilnojamojo turto registrą Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Valstybės žinios, 
2002, Nr. 41 – 1539). Nekilnojamojo turto registre žemė yra įrašyta kaip valstybinė žemė, 
kurią apskrities viršininkas gali išnuomoti ar suteikti naudotis panaudos teise valstybės 
institucijai ar savivaldybės tarybai arba jos įgaliotai institucijai.

5.3.5. Projekto įgyvendinimas

Apskrities viršininkui patvirtinus projektą, projekto rengėjas:
1) paženklina vietovėje suformuotus žemės sklypus, atlikdamas šių sklypų kadastrin-

ius matavimus, nustato jų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje 
geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių 
sistemose, parengia ir suderina pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto 
kadastro nuostatus kiekvieno žemės sklypo kadastro duomenų bylą;

2) pateikia projekto organizatoriui žemės sklypų kadastro duomenų bylas.
Kadastro duomenų byla formuojama laikantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 

turto kadastro nuostatų.
Apskrities viršininkas, vadovaudamasis projekte patvirtintais sprendimais, gavęs žemės 

sklypų kadastro duomenų bylą iš projekto organizatoriaus, priima sprendimą dėl žemės paėmimo 
visuomenės poreikiams. Apskrities viršininko priimto sprendimo dėl žemės paėmimo visuomenės 
poreikiams kopija ir sprendimo dėl projekto patvirtinimo kopija įdedamos į projekto bylą, kuri 
saugoma žemėtvarkos skyriaus archyve. Projekto brėžinys saugomas skaitmenine ir analogine 
forma. Projekto rengėjas taip pat parengia projekto bylos kopiją ir projekto sprendinių brėžinio 
kopiją analogine ir skaitmenine forma ir jas perduoda projekto organizatoriui.

Turto ir kitų nuostolių vertinimo ataskaitų byla kartu su projekto dokumentais 
perduodama saugoti žemėtvarkos skyriui, o turto ir kitų nuostolių vertinimo ataskaitos 
viena kopija saugoma įmonėje, kuri atliko turto ir kitų nuostolių vertinimą, kita per-
duodama projekto organizatoriui.
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6. ŽEMĖS KONSOLIDACIJA

Žemės konsolidacija yra naujas žemės tvarkymo darbų etapas atkūrus piliečių 
nuosavybės teises į žemę. Žemės konsolidacijos  apibrėžimas ir pagrindinės nuostatos yra 
išdėstytos Žemės įstatyme. Žemės konsolidacija – sudėtinė žemės tvarkymo dalis, kurios 
metu atliekamas kompleksinis žemės sklypų pertvarkymas, kai keičiamos jų ribos pagal 
parengtą tam tikros teritorijos žemės konsolidacijos projektą, siekiant sustambinti žemės 
sklypus, suformuoti racionalias ūkių žemėvaldas ir pagerinti jų struktūrą, sukurti reikiamą 
kaimo infrastruktūrą ir įgyvendinti kitus žemės ūkio ir kaimo plėtros bei aplinkos apsau-
gos politikos tikslus ir uždavinius. 

Žemės konsolidacija turėtų būti suprantama kaip instrumentas kaimo plėtrai suba-
lansuoti, tai yra kai ne tik parengiamas teritorijų planavimo dokumentas, bet ir projek-
tuojant atidžiai išanalizuojami, įvertinami vietos kaimo gyventojų bei kitų suinteresuotų 
grupių poreikiai, interesai ir sudaromas teritorinis pagrindas gyvenimo ir darbo sąlygoms 
tose vietovėse pagerinti.

Neretai tam pačiam savininkui priklausanti žemė yra sugrąžinta keliais ir vienas nuo 
kito nutolusiais sklypais, todėl jos dirbimas yra ir nepatogus, ir neekonomiškas. Norint 
sėkmingai konkuruoti Europos Sąjungos rinkoje, būtina numatyti naujas priemones, ku-
rios padėtų pertvarkyti smulkius ir išsibarsčiusius žemės sklypus į racionalias, efektyviam 
ūkiui tinkančias žemėvaldas.

Racionali ūkio žemėvalda – žemėvalda, kurios teritorinės formos ir vidaus struktūra 
sudaro palankias sąlygas ekonomiškai veiksmingai ir tausojančiai žemės ūkio veiklai.

Pagrindinis žemės konsolidacijos tikslas yra pagerinti ūkių žemėvaldų struktūrą, 
suprojektuoti ir nutiesti privažiavimo kelius bei sukurti kitą reikalingą infrastruktūrą. 
Aplinkos apsauga bei kaimo bendruomenių gyvenimo sąlygų gerinimas irgi labai svarbus 
žemės konsolidacijos elementas. Žemės konsolidacija gali būti įvairi – nuo paprasto žemės 
sklypų pertvarkymo iki daugialypių kaimo plėtros projektų. šiame savanoriškame procese 
gali dalyvauti ne tik privačios žemės savininkai, bei ir valstybinės žemės patikėtiniai, kurie 
gali mainyti valstybinės žemės sklypus į privačią žemę visuomenės poreikiams tenkinti.

Žemės konsolidacijos naudą turėtų pajusti kiekvienas šiame procese dalyvaujan-
tis ūkininkas. Sumažėjus atstumui nuo ūkio centro iki dirbamos žemės bei pagerėjus 
sklypo formai, sumažėja gamybos išlaidos, pagerėja ūkininkavimo sąlygos, pertvarkius 
žemės sklypus, padidėja ūkio ir žemės vertė. Žemės konsolidacija naudinga ir kaimo 
bendruomenėms, nes jos įgyvendinimo metu suformuojamas teritorinis pagrindas alter-
natyvioms veikloms, vietinės reikšmės kelių tinklui plėtoti, aplinkosaugos priemonėms, 
infrastruktūros plėtrai ir kt.

Atliekant kadastrinius matavimus, nustatomas tikslus žemės plotas. 

6.1. Žemės konsolidacijos projektai

6.1.1. Bendrosios nuostatos

Žemės konsolidacijos projektas teritorijų planavimo dokumentų sistemoje – tai 
specialiojo teritorijų planavimo dokumentas. Pagal tvirtinančią instituciją – apskri-
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ties lygmens, pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį 
– vietovės lygmens.

Planavimo objektas – tai kaimo gyvenamojoje vietovėje esančių privačios ir 
valstybinės žemės sklypų grupė.

Projektai rengiami tose teritorijose, kur įgyvendinti žemės reformos žemėtvarkos 
projektai.

Projekto planavimo uždaviniai yra tokie:
1) suformuoti racionalaus dydžio ir formos sklypus;
2) sustambinti žemėvaldas ir pagerinti jų kompaktiškumą;
3) sumažinti atstumus tarp žemės sklypų ūkių žemėvaldoje;
4) optimizuoti vietinės reikšmės vidaus kelių ir planuojamų žemės ūkio ir alter-

natyviai žemės ūkio veiklai reikalingų statinių bei melioracijos statinių išdėstymą 
atsižvelgiant į visuomenės, žemės savininkų ir naudotojų poreikius;

5) nustatyti plotus, kuriuose turi būti taikomos aplinkosaugos priemonės;
6) nustatyti žemės naudojimo apribojimus;
7) pagerinti planuojamos teritorijos rekreacinius, kaimo turizmo ir estetinius 

išteklius;
8) rezervuoti žemės sklypus visuomenės poreikiams;
9) sudaryti sąlygas geriau prižiūrėti melioruotą žemę ir melioracijos statinius.
Projektų rengimo pagrindas yra žemės savininkų ir valstybinės žemės patikėtinių 

prašymai, pateikiami apskrities viršininkui, ar apskrities viršininko sprendimas dėl tikslin-
gumo konsoliduoti valstybinės žemės sklypus.

6.1.2. Sprendimo rengti žemės konsolidacijos projektą priėmimas

Prašymus rengti projektą žemės savininkai ar valstybinės žemės patikėtiniai apskri-
ties viršininko vardu pateikia teritoriniam žemėtvarkos skyriui. Prašyme nurodoma:

1) poreikio vykdyti žemės konsolidaciją motyvai;
2) pageidaujamo žemėvaldos pertvarkymo (įskaitant pardavimą ir mainus) 

aprašymas.
Prie prašymo pridedama:
1) pageidaujamų pertvarkyti žemės sklypų planų kopijos;
2) pažymėjimų apie šių žemės sklypų įregistravimą Nekilnojamojo turto registre 

kopijos.
Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo žemės sklypų savininkų ir valstybinės žemės 

patikėtinių prašymų pateikimo dienos apskrities viršininkas savo įsakymu paveda žemėtvarkos 
skyriaus vedėjui per 1 mėnesį nuo įsakymo priėmimo dienos numatyti preliminarią teritoriją 
projektui rengti. Seniūnijos skelbimų lentoje informuojami kiti žemės savininkai ir valstybinės 
žemės patikėtiniai dėl galimybės papildomai pateikti prašymus rengti projektą.

Preliminariai planuojamai teritorijai priskiriami:
1. prašymus pateikusių žemės savininkų ir valstybinės žemės patikėtinių žemės 

sklypai (įskaitant žemės sklypus nurodytus papildomai pateiktuose prašymuose), 
esantys kuo arčiau vienas kito teritorijoje, apribotoje natūralių kontūrų ir kitų 
pastovių objektų;
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2. įsiterpę arba esantys greta privačios žemės sklypai, kuriuos visus arba jų dalis sa-
vininkai pageidauja parduoti projekte dalyvaujantiems žemės sklypų savininkams 
arba mainyti;

3. įsiterpę arba esantys greta kiti privačios, savivaldybių ir valstybinės žemės sklypai, 
kurių ribų pakeitimas sudarytų geresnes žemės naudojimo sąlygas arba numatoma 
panaudoti visuomenės poreikiams;

4. laisvos valstybinės žemės plotai, kurie ribojami su sklypais, įtrauktais į žemės kon-
solidacijos projektą.

Preliminari planuojama teritorija turi būti vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose 
kadastro vietovėse ir apimti plotą, ne mažesnį kaip 100 hektarų.

Pagrindiniai kriterijai, lemiantys preliminarios planuojamos teritorijos 
parinkimą ir projekto rengimo tikslingumą, yra galimybė:

1) sustambinti žemės ūkio naudmenų ir miškų plotus;
2) sumažinti atstumus tarp dirbamos žemės sklypų;
3) pagerinti vidaus kelių tinklą,
4) suformuoti kompaktiškas ūkių žemėvaldas;
5) numatyti vietą naujiems žemės ūkio ir alternatyviai žemės ūkio veiklai reikalingi-

ems statiniams ir įrenginiams išdėstyti;
6) nustatyti melioracijos statinių naujos statybos arba rekonstravimo poreikį.
Žemėtvarkos skyrius parengia pažymą apie preliminarią planuojamą teritoriją ir 

išvadą dėl projekto rengimo tikslingumo, nurodydamas motyvus bei numatomus pri-
valumus ir trūkumus ir pateikia žemės tvarkymo departamentui. Pažymoje apibendrin-
ami prašymus projektui rengti pateikusių asmenų pageidavimai, nurodomos galimybės 
preliminariai planuojamai teritorijai priskirti žemės sklypus, numatomų teritorijos darbų 
poreikis (kelių tiesimas ir pagerinimas, melioracijos sistemų ir vandens telkinių įrengimas 
ar rekonstravimas, elektros linijų tiesimas ir kita). Prie pažymos pridedama:

1) žemės sklypų savininkų ir valstybinės žemės patikėtinių pateikti prašymai;
2) nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka, kurioje pažymėtos preliminarios 

planuojamos teritorijos ribos;
3) preliminarioje planuojamoje teritorijoje esančių žemės sklypų savininkų, valstybės 

žemės patikėtinių ir naudotojų sąrašas.
Žemės tvarkymo departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išnagrinėja pateiktą 

medžiagą ir su žemėtvarkos skyriaus parengta išvada dėl projekto rengimo tikslingumo 
teikia ją apskrities viršininkui.

Apskrities viršininkas, įvertinęs pateiktą medžiagą, atsižvelgdamas į prašymus 
pateikusių asmenų pageidavimus ir galimybę finansuoti šiuos darbus, ne vėliau kaip per 2 
mėnesius nuo įsakymo priėmimo dienos priima sprendimą dėl tikslingumo konsoliduoti 
valstybinės žemės sklypus, kai tų sklypų patikėtinis yra apskrities viršininkas ir paveda 
žemėtvarkos skyriui ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šio pavedimo dienos surengti 
visų preliminarios planuojamos teritorijos žemės sklypų savininkų ir valstybinės žemės 
patikėtinių pirmąjį susirinkimą.

Apskrities viršininkui priėmus sprendimą, kad tikslinga konsoliduoti valstybinės 
žemės sklypus, kai tų sklypų patikėtinis yra apskrities viršininkas, įsakyme nurodoma, 
kurie laisvos valstybinės žemės plotai įtraukiami į preliminarią planuojamą teritoriją, 
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o priėmus sprendimą, kad netikslinga konsoliduoti valstybinės žemės sklypus, laisvos 
valstybinės žemės plotai neįtraukiami į preliminarią planuojamą teritoriją.

6.1.3. Projekto parengiamieji darbai

Žemėtvarkos skyrius į pirmąjį susirinkimą kviečia raštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų 
iki susirinkimo dienos. Į pirmąjį susirinkimą kviečia dalyvauti prašymus pateikusius 
asmenis, kitus į preliminarią planuojamą teritoriją  įeinančių žemės sklypų savininkus, 
valstybinės žemės patikėtinius ir naudotojus, savivaldybės administracijos direktorių, 
seniūną, vietinės kaimo bendruomenės atstovus. Kvietime nurodoma susirinkimo tikslas, 
vieta, laikas ir darbotvarkė. Jeigu kviestieji asmenys šiame susirinkime negali dalyvauti, 
jiems gali atstovauti atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą turintys asmenys.

Pirmojo susirinkimo dalyviai registruojami pasirašytinai. šiam susirinkimui pirmin-
inkauja žemėtvarkos skyriaus atstovas, susirinkimo eiga protokoluojama.

Pirmojo susirinkimo pradžioje žemėtvarkos skyriaus atstovas susirinkimo dalyvius 
supažindina su:

1) prašymus pateikusių asmenų pageidavimais pertvarkyti žemėvaldas;
2) prašymus pateikusių asmenų pasiūlymais preliminarioje planuojamoje teritorijoje 

parduoti privačios žemės sklypus;
3) preliminarios planuojamos teritorijos ribomis ir numatytais šiai teritorijai priskirti 

žemės sklypais;
4) numatomu planuojamos teritorijos tvarkymo darbų poreikiu;
5) parengta žemėtvarkos skyriaus išvada dėl projekto rengimo tikslingumo.
Susirinkimo sprendimai teisėti, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai žemės 

sklypų savininkų bei valstybinės žemės patikėtinių ir šiems sprendimams pritaria ne mažiau 
kaip pusė dalyvavusių žemės savininkų ir valstybinės žemės patikėtinių. Jeigu pirmasis susir-
inkimas neįvyksta, pakartotinis susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip po vieno mėnesio.

Neįvykus pakartotiniam susirinkimui apskrities viršininkas priima sprendimą, kad 
preliminarioje planuojamoje teritorijoje projektas nebus rengiamas ir apie tai ne vėliau 
kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo informuoja prašymus padavusius žemės 
sklypų savininkus ir valstybinės žemės patikėtinius.

Žemės savininkai, kurių nuosavybės teise valdomi žemės sklypai įeina į 
preliminarią  planuojamą teritoriją, pageidaujantys pertvarkyti arba parduoti žemės 
sklypus ar jų dalis projekto rengimo metu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 
pirmojo susirinkimo dienos gali pateikti rašytinį pageidavimą žemėtvarkos skyriui, 
įtraukti jų žemės sklypus į projekto teritoriją. Sprendimą dėl šių sklypų įtraukimo į 
projekto teritoriją priima apskrities viršininkas.

Po susirinkimo žemės savininkai ne vėliau kaip per vieną mėnesį sudaro preliminarią 
žemės konsolidacijos sutartį. Preliminarios sutarties projektą parengia žemėtvarkos skyrius.

Po preliminarios sutarties sudarymo apskrities viršininkas ne vėliau kaip per 10 darbo 
dienų įsakymu patvirtina planuojamos teritorijos ribas ir priima sprendimą dėl projekto 
rengimo. Prie įsakymo pridedama:

1) nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka su pažymėtomis žemės sklypų, 
įeinančių į planuojamą teritoriją, ribomis (preliminarią sutartį sudariusių asmenų, 
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šios sutarties nesudariusių, bet pageidaujančių parduoti žemės sklypus bei apskri-
ties viršininko parinkti laisvos valstybinės žemės sklypai);

2) žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ir naudotojų sąrašas.
Po planuojamos teritorijos ribų patvirtinimo apskrities viršininkas ne vėliau kaip per 

10 darbo dienų kreipiasi raštu į savivaldybės administracijos direktorių, Aplinkos minis-
terijos Regionų aplinkos apsaugos departamentą ir Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos teritorinį padalinį dėl planavimo sąlygų išdavimo.

Apskrities viršininkas informuoja Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teritorinį 
padalinį, kuris kiekvieno žemės sklypo, nurodyto apskrities  viršininko įsakyme, registro 
duomenyse padaro žymą apie pradėtą rengti projektą.

Žemėtvarkos skyrius per 20 darbo dienų, nuo planavimo sąlygų išdavimo parengia 
planavimo užduotį žemės konsolidacijos projektui rengti.

Apskrities viršininkas projekto rengėją, kuriuo gali būti aukštąjį žemėtvarkos arba 
geodezijos išsilavinimą turintis asmuo, parenka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymo nustatyta tvarka ir su juo sudaro sutartį dėl projekto rengimo ir įgyvendinimo.

Projekto rengėjui pateikiama:
1) įsakymas, kuriuo patvirtintos planuojamos teritorijos ribos ir priimtas sprendimas 

rengti projektą;
2) planavimo užduotis ir planavimo sąlygos;
3) išrašas iš apskrities tvarkomo teritorijų planavimo dokumentų registro apie planu-

ojamoje teritorijoje galiojančius ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus;
4) įgyvendinto žemės reformos žemėtvarkos projekto plano kopija;
5) duomenys apie planuojamoje teritorijoje atliktus ir atliekamus žemės sklypų ka-

dastrinius matavimus;
6) planuojamoje teritorijoje parengtų žemėtvarkos projektų kopijos;
7) kitų turimų dokumentų, kurie gali turėti įtaką projekto rengimui, kopijos.
Projekto rengėjas surenka šią projektui rengti reikiamą medžiagą:
1) projektuojamos teritorijos naujausią kartografinę medžiagą, kurią galima pan-

audoti projektui rengti (M 1:5000 – 1: 10000 ortofotografinius žemėlapius, M 
1:10000 topografinius žemėlapius, M 1:10000 dirvožemio planus ir dirvožemių 
GIS duomenų bazės informaciją);

2) išrašą iš savivaldybės administracijos tvarkymo teritorijų planavimo dokumentų 
registro apie projekto teritorijoje galiojančius ir rengiamus teritorijų planavimo 
dokumentus;

3) žemės vertinimo planą;
4) nusausintos ir drėkinamos žemės planą;
5) specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų planą;
6) planuojamoje teritorijoje esančių žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro ir ka-

dastro duomenis;
7) gamtos ir kultūros paveldo objektų planus.
Apskrities viršininkui sudarius sutartį su projekto rengėju, projekto rengėjas kartu 

su žemėtvarkos skyriumi ne vėliau kaip per mėnesį organizuoja suinteresuotų asmenų 
susirinkimą. Susirinkimo dalyviai registruojami pasirašytinai. Susirinkimui pirmininkauja 
šio susirinkimo dalyvių išrinktas asmuo. Susirinkimo eiga protokoluojama.
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Žemėtvarkos skyriaus atstovas susirinkimo metu informuoja suinteresuotus as-
menis apie planuojamai teritorijai priskirtus žemės sklypus, siūlomus žemės sklypų 
pertvarkymo būdus ir apie gautus pasiūlymus projekto teritorijoje parduoti privačios 
žemės sklypus ar jų dalis.

Suinteresuotųjų asmenų susirinkimas priima sprendimus tokiais klausimais:
1) žemės sklypų pertvarkymo būdų;
2) žemės plotų rezervavimo bendram naudojimui;
3) galimybės projektą susieti su valstybės ir savivaldybių įmonių atliekamais ar reiki-

amais atlikti teritorijų tvarkymo darbais;
4) vidinės reikšmės vidaus kelių ir kitų reikiamų atlikti teritorijų tvarkymo darbų 

bei naujų kraštovaizdžio elementų projektavimo (tvenkinių, rekreacinių objektų 
ir panašiai);

5) reikalavimų rengiant projektą atsižvelgti į numatomus vidaus kelių, kitų valsty-
bei ar savivaldybei priklausančių statinių ir įrenginių statybos, rekonstravimo ar 
remonto darbus;

6) pasiūlymo apskrities viršininkui patikslinti planuojamos teritorijos ribas;
7) pasiūlymo atlikti planuojamos teritorijos zonavimą, susijusį su žemės vertinimu;
8) įgaliotų atstovų bendradarbiavimo su projekto rengėju;
9) termino, skaičiuojamo nuo suinteresuotųjų asmenų susirinkimo dienos, bet ne 

ilgesnio kaip vienas mėnuo, per kurį suinteresuotieji asmenys raštu informuoja 
žemėtvarkos skyrių apie savo siūlomus parduoti žemės sklypus ar jų dalis.

Teisę priimti sprendimus turi tik suinteresuotieji asmenys. Susirinkimo sprendimai teisėti, 
kai šiems sprendimams pritaria ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai visų žemės konsolidacijos 
projekto teritorijai priskirtų žemės sklypų savininkų ir valstybinės žemės patikėtinių.

Apskrities viršininkas, gavęs suinteresuotųjų asmenų susirinkimo pasiūlymus, ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas priima sprendimą patikslinti anksčiau patvirtintos planu-
ojamos teritorijos ribas ir paskelbia informaciją apie projekto rengimą.

Projekto rengėjas prieš pradėdamas projektavimo darbus atlieka:
1) pagal pažymėtą patvirtintos teritorijos aplinkinę ribą ortofotografiniuose 

žemėlapiuose dešifruoja esančias žemės naudmenas ir apskaičiuoja projektuoja-
mos teritorijos plotą;

2) patikslina planuojamos teritorijos žemės naudojimo planą M1:5000 arba M 1:10000 
skaitmenine ir analogine forma, laikydamasis planavimo užduotyje nurodytų 
duomenų pateikimo formatų ir pateikia žemėtvarkos skyriui;

3) parengia projekto teritorijos žemės naudojimo eksplikaciją;
4) kartu su savivaldybės administracijos ir gyvenamosios vietovės bendruomenės at-

stovais aptaria planuojamoje teritorijoje numatomus arba reikiamus atlikti teritorijų 
tvarkymo darbus (pastatų statybą, kelių, elektros linijų, kitų komunikacijų tiesimą 
ar rekonstravimą, melioracijos statinių statybą, remontą ir rekonstravimą, parinktus 
plotus miškams įveisti, kaimo turizmui plėtoti, poilsiavietėms įrengti ir kitus ben-
dram naudojimui reikiamus plotus) ir žemės naudojimo plane pažymi žemės sklypų, 
suprojektuotų atitinkamuose detaliuosiuose ir specialiuosiuose planuose, ribas;

5) atskirai su kiekvienu suinteresuotuoju asmeniu aptaria jų pageidavimus ir 
pasiūlymus dėl galimų projekto rengimo variantų.
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Žemėtvarkos skyrius visą projekto rengimo laikotarpį informuoja projekto rengėją 
apie projektuojamoje teritorijoje įvykusius pokyčius, susijusius su projekto rengimu (apie 
atliktus kadastrinius matavimus, išduotus leidimus įveisti mišką, vykdyti statybas ar pak-
eisti tikslinę žemės naudojimo paskirtį).

Be to, patikrina projekto rengėjo atliktus ploto skaičiavimus, žemės naudmenų 
dešifravimo rezultatus ir suderina projektuojamos teritorijos žemės naudojimo planą.

6.1.4. Žemės vertinimo plano rengimas

Projektą rengiančios įmonės specialistas, turintis turto vertintojo kvalifikacijos 
pažymėjimą, atlieka projektuojamos teritorijos žemės vertinimą.

Vertinant žemę projektuojamoje teritorijoje atliekami šie darbai:
1) panašias savybes turinčių privačios žemės sklypų rinkos tyrimai (pardavimo kainų 

ir nuomos mokesčių dydžių analizė);
2) žemės ūkio paskirties žemės naudojimo analizė – nustatoma žemės ūkio naudmenų 

ir pasėlių sudėtis, atlikti žemės gerinimo darbai;
3) dirvožemių kokybės ir melioracinės būklės analizė;
4) miškų naudojimo analizė ir miško medynų įvertinimas;
5) teritorijos zonavimas į atskirus vienodo naudojimo būdo ir vienodų savybių žemės 

plotus, atsižvelgiant į tyrimų duomenis ir suinteresuotųjų asmenų susirinkimo 
pasiūlymus. Žemės ūkio paskirties žemė suskirstoma į vertinimo zonas pagal 
vyraujančias pasėlių ir žemės ūkio naudmenų rūšis arba pagal panašias savybes 
turinčių žemės ūkio naudmenų plotų vidutinį dirvožemio našumo balą (sugru-
puojama 2 – 5 balų intervalu). Miško žemė suskirstoma į vertinimo zonas pagal 
rinkos vertę, atsižvelgiant į miškų grupes, medynų rūšis, medynų amžiaus klases, 
nenukirsto miško vertę ir panašiai. Kitos paskirties žemės sklypai, esantys planu-
ojamoje teritorijoje, vertinami atskirai lyginamosios vertės metodu;

6) kiekvienos vertinimo zonos vidutinės vertės, atliktos analizės pagrindu, nustaty-
mas (žemės ūkio paskirties žemės  - naudojimo pajamų vertės, o miško žemės bei 
medynų ir kitos paskirties žemės – lyginamosios vertės metodu). Vidutinė žemės 
vertė, taikoma atskiriems žemės sklypams ar jų dalims, gali būti patikslinama 
įvertinus rinkos tyrimų duomenis, žemės naudmenų sudėtį, kelių, kitų infrastruktūros 
objektų, užstatytų ar rekreacinių teritorijų įtaka žemės naudotojų veiklai, transpor-
to išlaidas, vertinimo zonoje esančių melioracijos statinių ir kraštovaizdžio savybių 
būklę, sodinius, medžius ir krūmus, papildomas išlaidas apleistai ir dirvonuojančiai 
ariamajai žemei sutvarkyti arba kultūrinių pievų žolynams atnaujinti;

7) parengiamas žemės vertinimo planas. Plane įrašoma kiekvienos vertinimo zonos 
vidutinė vieno hektaro žemės kaina.

Prie žemės vertinimo plano pridedamas projekto teritorijoje esančių žemės sklypų 
įvertinimas, kur kiekvieno žemės savininko ar valstybinės žemės patikėtinio valdoma 
žemė (atskirais sklypais ir visa) įvertinama nurodant atskirose zonose esančių žemėvaldos 
dalių ir visų į projektuojamą teritoriją įeinančių žemėvaldų plotus ir vertę.

Projekto rengėjo prašymu, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po plano parengimo 
įgaliotieji atstovai organizuoja suinteresuotųjų asmenų susirinkimą, kuriame:



55

1) projekto rengėjas supažindina suinteresuotuosius asmenis su žemės vertinimo 
metodais, analizės duomenimis, nustatytu žemės vertės pagrindu ir žemės ver-
tinimo planu;

2) susirinkimas priima sprendimą ne mažiau kaip ¾ visų suinteresuotųjų asmenų. 
Jeigu yra pastabų dėl žemės vertinimo zonų ribų ar apskaičiuotos žemės vertės, 
susirinkimas teikia pasiūlymus dėl šio plano patikslinimo.

Projekto rengėjas, pagal suinteresuotųjų asmenų susirinkimo sprendimą patikslinęs 
žemės vertinimo planą, suderina jį atskirai su kiekvienu suinteresuotuoju asmeniu. Derinimą 
organizuoja įgaliotieji atstovai. Atsisakius nors vienam projekto dalyviui derinti žemės 
vertinimo planą, projekto rengėjas planą kartu su paaiškinimu dėl suinteresuotojo asmens 
motyvų nederinti plano pateikia apskrities viršininkui, kuris priima sprendimą grąžinti 
žemės vertinimo planą projekto rengėjui taisyti arba minėtą suinteresuotąjį asmenį išbraukti 
iš projekto dalyvių sąrašo. Jeigu žemės savininkai ar valstybinės žemės patikėtiniai, kurie 
nepritarė žemės vertinimo planui, iš projekto dalyvių sąrašo išbraukiami, ginčai dėl žemės 
vertinimo sprendžiami teismo tvarka.

Suderintas žemės vertinimo planas yra tvirtinamas apskrities viršininko įsakymu.

6.1.5. Projektavimo darbai

Projekto sprendinių brėžinys rengiamas skaitmenine ir analogine formomis, laikantis 
planavimo užduotyje nurodytų duomenų pateikimo formatų naujausiuose ortofotografini-
uose žemėlapiuose ir naudojantis georeferencinio pagrindo duomenų baze.

Projekto rengėjas atlieka šiuos darbus:
1) pagal planavimo užduotyje nurodytus reikalavimus, planavimo sąlygas ir 

suinteresuotųjų asmenų susirinkimo sprendimus suprojektuoja žemės sklypus, nu-
matomus naudoti visuomenės poreikiams;

2) suprojektuoja žemės sklypus prie esamų pastatų ir statinių arba žemės sklypus, 
reikalingus naudojamų naudingųjų iškasenų telkiniams eksploatuoti ir kitai ne 
žemės ir miškų ūkio veiklai;

3) suprojektuoja vietinės reikšmės vidaus kelių tinklą ir suformuoja žemės sklypus, 
numatomus panaudoti gyvenamųjų, ūkinių, rekreacinių ir kitų pastatų statybai ir 
kaimo infrastruktūros objektams išdėstyti;

4) suprojektuoja patikslintas ribas tų žemės sklypų, kurių ribas suinteresuotieji asme-
nys pageidavo tik patikslinti;

5) suprojektuoja lygiaverčius turėtiesiems žemės sklypus žemę naudojantiems su-
interesuotiems asmenims – žemės ūkio veiklos subjektams taip, kad šie sklypai 
sudarytų kompaktiškas ūkių žemėvaldas, turėtų patogų privažiavimą ir būtų kuo 
arčiau nuo savininko ūkinių pastatų;

6) suprojektuoja kitus žemės ūkio paskirties žemės sklypus, atsižvelgdamas į jų 
savininkų pageidavimus ir siekdamas pritaikyti jų formą racionalaus žemės 
dirbimo sąlygoms;

7) suprojektuoja miško žemės sklypus, atsižvelgdamas į jų savininkų turimų žemės 
sklypų ir ūkinių pastatų išdėstymą, kelių tinklą ir galimybę formuoti stambesnius 
ir patogesnius naudoti miško plotus;
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8) patikslina arba suprojektuoja naujų vietinės reikšmės kelių, kurių reikia privažiuoti 
prie kiekvieno žemės sklypo, tinklą;

9) numato pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą;
10) suformuoja valstybinės žemės sklypus, numatomus parduoti projekte dalyvaujan-

tiems žemės savininkams ir išnuomoti kitus laisvos valstybinės žemės sklypus;
11) suprojektuoja žemės plotus, kuriuose turi būti taikomos aplinkosaugos 

priemonės;
12) suprojektuotiems žemės sklypams nustato specialiąsias žemės ir miško naudo-

jimo sąlygas;
13) suprojektuoja servitutus ir apskaičiuoja nuostolių dėl servituto nustatymo dydį.
Formuojant žemės sklypus ir projektuojant jų ribas, laikomasi šių 

reikalavimų:
1) žemės sklypų ribos sutapdindamos su upeliais, melioracijos grioviais, ežerų, van-

dens telkinių, miško kontūrais, valstybinės ir vietinės reikšmės kelių ir geležinkelių 
žemės ribomis. Žemės ūkio paskirties žemės sklypų arba miško sklypų ribos pro-
jektuojamos toliau nuo šių stabilių situacijos objektų, nesudarant siaurų dirbamos 
žemės ir miško ruožų;

2) kai ribos nesutampa su stabiliais situacijos kontūrais, projektuojami taisyklingų 
formų žemės sklypai;

3) žemės sklypų ribos prie esamų statinių projektuojamos ne arčiau kaip per 3 metrus 
nuo pastato sienos;

4) prie statinio ar įrenginio gali būti formuojamas tik vienas žemės sklypas, reikiamas 
statiniui eksploatuoti pagal jo tiesioginę paskirtį. Žemės sklypai, suformuoti statin-
iams ar įrenginiams eksploatuoti, natūra nedalijami, išskyrus atvejus, kai žemės 
sklypas padalijamas ar atidalijama dalis iš bendrosios nuosavybės kartu su statinio 
ar įrenginio padalijimu ar dalies iš bendrosios nuosavybės atidalijimu, suformuo-
jamas atskiras statinys ar įrenginys ir šiam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti reiki-
amas žemės sklypas gali funkcionuoti kaip atskiras daiktas;

5) atskiru žemės sklypu neformuojami žemės plotai, kuriuose yra elektros linijų stul-
pai ir kiti inžinerinės infrastruktūros objektai, kuriems aptarnauti reikia ne didesnio 
kaip 0,01 ha žemės ploto;

6) žemės sklypų amalgamacija atliekama tik tais atvejais, kai keičiant bendrą ribą 
tarp gretimų žemės sklypų negalima formuoti racionalaus dydžio atidalijamo 
žemės sklypo;

7) prie kiekvieno žemės sklypo turi būti privažiavimas bendrojo naudojimo keliu arba 
nustačius kelio servitutą;

8) žemės sklypo riba prie privačių arba galimų privatizuoti upelių ir griovių nus-
tatoma upelio ar griovio viduriu. 

Suprojektuotų privačios žemės sklypų, priklausančių suinteresuotiems asmenims, 
vertė, apskaičiuota pagal žemės vertinimo planą, nuo mainomų valstybinės žemės sklypų 
vertės negali skirtis daugiau kaip penkiais procentais.

Suprojektuotų privačių žemės sklypų ir turėtos žemėvaldos vertės skirtumas gali būti 
didesnis tais atvejais, kai pagal preliminarią sutartį žemės savininkas yra įsipareigojęs at-
lyginti sklypų vertės skirtumą.
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Projektiniai sprendiniai pažymimi projekto sprendinių brėžinyje. Parengęs sprendin-
ius, projekto autorius vykdo šiuos darbus:

1) atlieka projekto sprendinių poveikio vertinimą ir parengia ataskaitą;
2) parengia,aiškinamojo rašto dalį dėl projekto įgyvendinimo priemonių. 

Apibūdinamos projekto įgyvendinimo priemonės, nurodoma reikiamų atlikti darbų 
apimtis ir jų orientacinė kaina.

Parengęs nurodytus dokumentus ir prie jų pridėjęs planavimo užduotį, planavimo 
sąlygas ir žemės vertinimo planą, projekto rengėjas visus šiuos dokumentus perduoda 
žemėtvarkos skyriui.

Žemėtvarkos skyrius kartu su projekto rengėju ne vėliau kaip per 10 darbo dienų or-
ganizuoja suinteresuotųjų asmenų susirinkimą. Susirinkimo dalyvius projekto rengėjas 
supažindina su projekto rengimo eiga ir pristato projekto sprendinius bei projekto sprendinių 
poveikio vertinimo ataskaitą. Susirinkimas priima sprendimą dėl žemės sklypų vietos bei 
ribų pertvarkymo ir pateikia pastabas bei pasiūlymus dėl projekto sprendinių patikslinimo.

Projekto rengėjas patikslina projekto sprendinių brėžinį ir kitus projekto dokumen-
tus pagal suinteresuotųjų asmenų susirinkimo priimtus sprendimus (jeigu buvo nurodyta 
projektą patikslinti) ir projekto bylą perduoda žemėtvarkos skyriui, žemėtvarkos skyrius 
pateikia bylą apskrities viršininkui, kuris priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo by-
los gavimo sprendimą dėl projekto viešo svarstymo ir derinimo procedūrų vykdymo.

6.1.6. Projekto viešas svarstymas, derinimas ir tvirtinimas

Projekto viešą svarstymą organizuoja žemėtvarkos skyrius. Svarstymo laikotarpis 
– vienas mėnuo, iš jo viešai ekspozicijai – 15 darbo dienų. Per šį laikotarpį gyven-
tojai gali susipažinti su parengtu projektu bei pateikti rašytinius pasiūlymus, pastabas 
ir pretenzijas. Viešo svarstymo rezultatams aptarti organizuojamas susirinkimas, į kurį 
kviečiami suinteresuotieji asmenys, pretenzijas pateikę asmenys ir planavimo sąlygas 
išdavusių institucijų atstovai.

Pagal viešo susirinkimo metu pateiktus pasiūlymus, į kuriuos buvo atsižvelgta, patik-
slintas ir žemės tvarkymo departamento patikrintas projektas teikiamas derinti.

Projektas derinamas su šiomis institucijomis:
1) savivaldybės administracijos direktoriumi;
2) Aplinkos ministerijos Regionų aplinkos apsaugos departamentu;
3) Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos.
Projekto derinimu laikomas institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens parašas 

sprendinių brėžinyje arba rašytinis atsakymas su esminiu pritarimu parengtam projektui.
Kai projektas derinamas su pastabomis arba nurodžius motyvus derinti atsisakoma, pro-

jekto rengėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia raštu paaiškinimą apskrities viršininkui, 
kuris priima sprendimą dėl būtinumo papildomai derinti arba patikslinti projektą.

Priėmus sprendimą dėl būtinumo patikslinti projektą, projekto byla grąžinama pro-
jekto rengėjui. Patikslinto projekto derinimo procedūros atliekamos pakartotinai.

Suderinta projekto byla perduodama žemėtvarkos skyriui, kuris ją patikrina. Patikrin-
ta byla perduodama projekto rengimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Na-
cionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.



58

ši tarnyba patikrina:
1) projekto rengimo, svarstymo ir derinimo procedūrų, šias procedūras patvirtinančių 

susirinkimų protokolų, susirašinėjimo ir kitų dokumentų atitikimą teisės aktų 
reikalavimams;

2) projekto sprendinių atitikimą projektų rengimo taisyklėms ir kitiems teisės aktams;
3) projekto sprendinių atitikimą planavimo sąlygoms ir projektą derinusių bei spren-

dimus priėmusių institucijų pastaboms.
Nustačiusi, kad projektas parengtas tinkamai, Nacionalinė tarnyba parengia išvadą, 

kurioje siūloma apskrities viršininkui parengtą projektą patvirtinti. Kai nustatoma, kad 
reikalingi neesminiai projekto patikslinimai, išvadoje nurodoma, kad projektą galima 
tvirtinti tik ištaisius nurodytus trūkumus ir pakartotinai suderinus su Nacionaline žemės 
tarnyba. Esant reikalui, išvadoje gali būti nurodoma kai kuriuos trūkumus ištaisyti tik 
suinteresuotųjų asmenų susirinkimui priėmus sprendimą. Kai nustatoma, kad projektą 
reikia patikslint iš esmės, išvadoje nurodomos šio patikslinimo procedūros.

Gavus Nacionalinės žemės tarnybos išvadą su pasiūlymu parengtą projektą patvir-
tinti, projektas tvirtinamas apskrities viršininko įsakymu. Prie įsakymo pridedama:

1) suinteresuotųjų asmenų, kurių valdoma žemė buvo pertvarkyta pagal projektą, 
sąrašas, nurodant prieš projekto rengimą jiems priklausiusių žemės sklypų ka-
dastrinius numerius, plotą ir pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, bei 
projekto metu suprojektuotų žemės sklypų numerius, plotą ir pagrindinę tikslinę 
žemės naudojimo paskirtį;

2) nuostatos dėl projekte numatyto žemės vertės skirtumų atlyginimo;
3) šiuo įsakymu nustatomi žemės servitutai, išskyrus atvejus, kai jie nustatomi žemės 

savininkų ir apskrities viršininko susitarimu;
4) įpareigojimas žemėtvarkos skyriui organizuoti teisės aktų nustatytas projekto 

įgyvendinimo procedūras.

6.1.7. Projekto įgyvendinimas

Įgyvendinant žemės konsolidacijos projektą, vienu metu atliekamas visų suprojektuotų 
žemės sklypų bei kelių ženklinimas vietovėje ir žemės sklypų kadastriniai matavimai. 
Žemės sklypo ribos vietovėje ženklinamos dalyvaujant žemės sklypo esamam ir būsimam 
savininkui, jo įgaliotam asmeniui arba valstybinės žemės naudotojui, taip pat suinteresuo-
tiems asmenims – gretimų sklypų savininkams ir naudotojams. Nustatęs tikslius žemės 
sklypų kadastro duomenis, projekto rengėjas parengia žemės konsolidacijos (kompleksinės 
mainų) sutarties projektą, pagal kurį mainomi esami žemės sklypai į pagal šį projektą su-
projektuotus žemės sklypus ar kitą žemės savininko turimą nekilnojamąjį daiktą. Sutarties 
projektą projekto rengėjas pateikia žemėtvarkos skyriui.

Žemėtvarkos skyrius kviečia suinteresuotuosius asmenis, supažindina juos su žemės 
sklypų kadastro duomenimis ir su žemės konsolidacijos sutarties projektu. Nustato 
konkrečius atsiskaitymo už žemės verčių skirtumus terminus.

Suinteresuotieji asmenys su apskrities viršininku arba jo įgaliotu administracijos 
darbuotoju ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto patvirtinimo sudaro žemės kon-
solidacijos sutartį. 
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Sutartyje turi būti nurodyta:
1) žemės sklypų savininkų, tarp jų ir valstybės, mainomi žemės sklypai ir vietoj jų 

šiems asmenims suprojektuoti lygiaverčiai žemės sklypai bei jų kadastro duomenys;
2) projekte suformuoti žemės sklypai, į kuriuos mainomi konkrečių žemės savininkų 

ir valstybinės žemės patikėtinių žemės sklypai;
3) įsipareigojimai dėl mainomų žemės sklypų vertės skirtumo atlyginimo;
4) įsipareigojimai pradėti naudoti pertvarkytus žemės sklypus nustatytais terminais.
Asmenys, atsisakę pasirašyti žemės konsolidacijos sutartį, turi pateikti motyvuotas 

atsisakymo priežastis, o žemėtvarkos skyrius – paaiškinimus apskrities viršininkui.
Apskrities viršininkas savo įsakymu išbraukia šiuos žemės sklypus iš planuoja-

mos teritorijos, pakeisdamas anksčiau priimtą įsakymą dėl projekto patvirtinimo, ir 
pateikia pasiūlymus suinteresuotųjų asmenų susirinkimui spręsti klausimą dėl pro-
jekto patikslinimo.

Suinteresuotųjų asmenų susirinkimui priėmus sprendimą projektą patikslinti, 
projekto rengėjui apskaičiavus projekto patikslinimo darbų apimtį ir suderinus šiuos 
skaičiavimus su žemėtvarkos skyriumi, apskrities viršininkas priima sprendimą projektą 
patikslinti. šiame sprendime jis nustato atsiradusių nuostolių dydį ir informuoja asmenis, 
kurie pažeidė preliminarios sutarties sąlygas, apie tai, kad reikia atlyginti nuostolius.

Pasirašius žemės konsolidacijos sutartį, suinteresuotieji asmenys atsiskaito už žemės 
sklypų verčių skirtumus žemės konsolidacijos sutartyje numatyta tvarka. Pažeidus sutarties 
sąlygas dėl lėšų pervedimo, jos išieškomos teismine tvarka.

Projekto bylos originalą bei dokumentus, reikiamus Nekilnojamojo turto ka-
dastro ir registro įrašams pakeisti, projekto rengėjas pateikia žemėtvarkos skyriui. 
Žemėtvarkos skyrius kviečia suinteresuotuosius asmenis, kurie turi pateikti prašymus 
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įstatymu nustatyta tvarka pakeisti Nekilno-
jamojo turto registro įrašus apie projekto metu suformuotus žemės sklypus ir įrašyti 
daiktines teises į šiuos sklypus.

Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojas vienu metu išregistruoja 
suinteresuotųjų asmenų pagal žemės konsolidacijos sutartį perduotus kitų sutarties 
šalių nuosavybėn žemės sklypus bei teises į juos, šių teisių suvaržymus ir juridinius 
faktus bei įregistruoja šių asmenų pagal minėtą sutartį jiems perduotus projekte sufor-
muotus žemės sklypus ir teises į juos, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus.

Projekto bylą sudaro:
1) aiškinamasis raštas (tekstinė dalis, kurioje išdėstoma esama būklė ir žemės sklypų 

pertvarkymo poreikis, aprašomi planuojamos teritorijos sprendiniai, projekto 
įgyvendinimo priemonės);

2) grafinė dalis (žemės vertinimo planas ir projekto sprendinių brėžinys);
3) procedūrų dokumentai (planavimo užduotis, planavimo sąlygos, projekto 

sprendinių poveikio vertinimo ataskaita, projekto viešo svarstymo ir derinimo 
dokumentai, Nacionalinės žemės tarnybos patikrinimo aktas su išvada dėl pro-
jekto tvirtinimo tikslingumo, su projekto rengimu susiję apskrities viršininko 
įsakymai ir kiti dokumentai).



Žemės konsolidacijos procedūra

6.1.8. Tarptautiniai projektai organizuojant žemės konsolidacijos procesą 
Lietuvoje

Rengiantis žemės konsolidacijos procesui Lietuvoje nuo 2000 metų kartu su Danijos 
maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės ministerijos Žemės konsolidacijos padalinio special-
istais vykdyti žemės konsolidacijos bandomieji projektai.

Pirmasis bandomasis projektas vykdytas Kėdainių rajone Dotnuvoje (2000 m. 
rugpjūčio -2001 m. gruodžio mėn.). Pirmojo bandomojo projekto metu pagrindinis dėmesys 
buvo skiriamas žemės sklypų pertvarkymo procesui tradicinio žemės ūkio vietovėse ir tam 
reikalingos teisinės bazės pagrindinių principų formulavimui.

Antrasis bandomasis projektas „Žemės konsolidacija – instrumentas subalansuo-
tai kaimo plėtrai“ vykdytas trijose skirtingose Lietuvos kaimo vietovėse – Ukmergės, 
Kėdainių ir Marijampolės rajonuose (2002 m. spalio mėn. – 2003 m. gruodžio mėn.). 
Antruoju projektu, kuris pratęsė pirmąjį, be paprasto žemės sklypų teritorinio pertvar-
kymo, buvo siekiama ir daugiau tikslų, apimančių vietinių iniciatyvų skatinimą. Be to, 
siekta išvystyti žemės konsolidacijos mechanizmą kaip instrumentą integruotai kaimo 
plėtrai vystyti, apimant aplinkos apsaugą, infrastruktūros plėtrą, kartu su konkurencingų 
ūkių kūrimu. šių bandomųjų projektų metu įgyta patirtis panaudota rengiant žemės 
konsolidaciją reglamentuojančius teisės aktus ir buvo atsakyta į tokius klausimus:

1) kaip ateityje turi būti organizuojamas žemės konsolidacijos procesas;
2) kokios institucijos turi dalyvauti šiame procese bei kokios jų funkcijos ir 

atsakomybės sritys;
3) kaip ryšium su šiuo procesu turi būti organizuojamas laisvos valstybinės žemės 

privatizavimas bei žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesas;
4) kaip turi būti koordinuojami žemės konsolidacijos projektavimo veiksmai su kai-

mo plėtra;
5) kokių motyvų reikia žemės konsolidacijos projektus organizuojantiems bei juos 

vykdantiems specialistams, kaip reikėtų efektyviausiai informuoti visuomenę apie 
šį naująjį žemės tvarkymo darbų etapą.
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Kartu su Olandijos vyriausybės žemės ir vandens išteklių tvarkymo tarnyba (2005 
metų birželis – 2007 metų gruodis) vykdant trumpalaikį 6 mėnesių trukmės projektą 
„Metodiniai nurodymai, vertinant žemės konsolidacijos proceso poveikį“, buvo suformuo-
ti pagrindiniai principai, susiję su ekonominio efektyvumo nustatymu ir poveikio aplinkai 
vertinimu, pagal kuriuos bus parengta metodika, atitinkamai naudojama žemės konsoli-
dacijos projektų organizavimo darbams.

Nuo 2005 metų Nacionalinė žemės tarnyba bei Žemės ūkio ministerija kartu su šešių 
Europos Sąjungos valstybių – Belgijos, Vokietijos, Vengrijos, Olandijos, Portugalijos ir Is-
panijos atstovais dalyvauja ES INTERREG IIIC WEST programos projekte „Ateities žemės 
tvarkymo aspektai (angliškai – „Future Approaches to Land Development“, sutrumpintai – 
FARLAND). Subalansuotos plėtros strategija skirta įvairių tikslų įgyvendinimui užtikrinti, 
todėl ji turi būti pagrįsta decentralizacija ir lanksti. Projekto dalyviai, keisdamiesi savo 
patirtimis ir žiniomis, ieško būdų, kaip patobulinti savo šalyse vykdomą žemės tvarkymą, 
įskaitant žemės konsolidacijos projektus, siekiant užtikrinti kuo geresnius tokių projektų 
vykdymo rezultatus, ypač įvertinant įvairių interesų grupių poreikius.

Rengiantis tolesniems žemės konsolidacijos darbams, nuo 2006 metų kartu su 
Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO), kurios narė taip pat yra ir Lietu-
va, vykdomas Techninio bendradarbiavimo programos projektas „Parama rengiant žemės 
konsolidacijos organizacinę sistemą Lietuvoje“ (2006 m. sausis – 2007 m. kovas).

FAO ekspertų pagalba šioje srityje yra labai vertinga, kadangi jie turi sukaupę didelę 
patirtį organizuojant žemės konsolidacijos projektus bei su kvalifikacinių įgūdžių ugdymu 
susijusius mokymus tokius projektus rengiantiems ir administruojantiems asmenims, taip 
pat informuojant visuomenę šiais klausimais.

Vykdant šį projektą pradėta rengti Nacionalinė žemės konsolidacijos strategija, kuri 
sudarys prielaidas ir numatys priemones sėkmingai vykdyti žemės konsolidaciją Lietuvoje.

FAO organizacijos išskiriamos trys veiklos sritys:
1) žemėtvarkos ir žemės konsolidacijos ekspertų tinklo sukūrimas, organizuojant 

tarptautinius seminarus;
2) techninių publikacijų rengimas;
3) žemės konsolidacijos projektų vykdymas FAO šalyse narėse.
Nuo 2000 m. atnaujinti tyrimai apie žemės ūkio struktūras Bulgarijoje, Čekijoje, Vengrijoje 

ir Rumunijoje. Suorganizuoti 6 tarptautiniai seminarai. Parengtos 3 techninės publikacijos apie 
bandomųjų projektų rengimą. Vykdomi 4 projektai, susiję su žemės konsolidacija Armėnijoje, 
Serbijoje, Vengrijoje ir Lietuvoje. Lietuvoje nuo 2006 metų rudens keturiose apskrityse dešimtyje 
rajonų, keturiolikoje kadastro vietovių vykdomi žemės konsolidacijos projektai.
Pirmieji žemės konsolidacijos projektai

Eil.
Nr. Rajonas Kadastro vietovė

Žemės konsoli-
dacijos teritori-
jos plotas (ha)

Dalyvaujančių žemės 
savininkų ir valstybinės 
žemės patikėtinių skaičius

Laisvos 
valstybinės žemės 
plotas (ha)

I. Telšių apskritis
1. Telšių Degaičių 670 43 5
2. Luokės 338 19 14
3. Mažeikių Židikų 655 54 17
4. Sedos, šerkšnėnų 362 28 50
5. Plungės šateikių 145 14 30
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II. Marijampolės apskritis
6. šakių Griškabūdžio 485 89 3
7. Vilkaviškio Gižų, Keturvalakių 528 21 4
8. Gižų 174 6 -
9. Marijampolės Patašinės 172 21 -
III. Tauragės apskritis
10. Jurbarko Jurbarkų 208 13 -
11. Tauragės Žigaičių 133 11 1
IV. Panevėžio apskritis
12. Kupiškio Juodpėnų 397 19 13
13. Adomynės 270 17 52
14. Pasvalio Ustukių 192 22 4

Padėtis žemės konsolidacijos srityje (2006 m. liepos mėn. FAO duomenys)
šiuo metu 
vykdomi ŽK 
projektai

Įgyvendinti 
ŽK bandom-
ieji projektai

Nac. ŽK strate-
gija parengta 
arba rengiama

Egzistuoja ŽK 
teisinė bzė

Vykdomi ŽK 
projektai

Albanija +
Armėnija + +
Bosnija & Her.
Bulgarija + +
Kroatija + +
Čekija + +
Estija +
Gruzija
Vengrija + +
Kosovas + (+)
Latvija +
Lietuva + + + +
Makedonija
Moldova + +
Lenkija + + +
Rumunija + +
Serbija + + (+)
Slovakija + +
Slovėnija + +
Ukraina

Vidutinis ūkio dydis Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse (2006 m. spalio 
mėn. duomenys)

Jungtinė Karalystė - 65,9 ha
Danija – 55,1 ha
švedija – 46,8 ha
Prancūzija – 45,8 ha
Vokietija – 41,4 ha
Airija – 32,3 ha
Suomija – 30,1 ha
Belgija – 25,9 ha
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Olandija – 23,8 ha
Austrija – 18,8 ha
Portugalija – 10,4 ha
Lietuva – 12,3 ha
Vidutinis įregistruoto žemės ūkio paskirties žemės sklypo plotas Lietuvoje yra 3,3 ha, 

o vidutinis asmeninio ūkio žemės sklypo plotas – 0,8 ha,  be to, smulkūs ir likusios laisvos 
valstybinės žemės sklypai.

Vieno savininko žemės naudojimas prieš  
žemės konsolidacijos projektą

To paties savininko žemės naudojimas 
parengus žemės konsolidacijos projektą
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7. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ 
SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų pla-
navimo įstatymo nuostatomis ir siekdama užtikrinti darnų teritorijų planavimą nacionaliniu, 
regiono, rajono bei vietovės lygmenimis, įvertinti rengiamų teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinių įgyvendinimo galimą ilgalaikį ar trumpalaikį poveikį teritorijos vystymo darnai ir 
planuojamai veiklos sričiai, ekonominei, socialinei, gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui pat-
virtino 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920 „Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių 
poveikio vertinimo tvarkos aprašą“ (Valstybės žinios, 2004, Nr. 113 – 4228).

Pagal šį aprašą sprendinių poveikis vertinamas šiais aspektais:
1) poveikis teritorijos vystymo darnai ar planuojamai veiklos sričiai;
2) poveikis ekonominei aplinkai (ūkio raidos procesams, investicijų ir verslo sąlygoms, 

valstybės ir savivaldybių biudžetams);
3) poveikis socialinei aplinkai (įvertinamas galimas poveikis įvairiems socialiniams 

procesams ir socialinėms grupėms);
4) poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui (įvertinamas galimas poveikis 

gamtinės aplinkos kokybei, kraštovaizdžio struktūrai ir ekologinei pusiausvyrai, 
gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimui).

Sprendinių poveikio vertinimo aspektai priklauso nuo planavimo tikslų ir uždavinių, 
taip pat nuo parengtų sprendinių pobūdžio.

Sprendinių poveikio vertinimo procesas apima:
1) status quo situacijos vertinimą (kas atsitiktų, jeigu nebūtų įgyvendinami spren-

diniai, nebūtų sprendžiama iškilusi problema);
2) sprendinių (jų alternatyvų) vertinimą;
3) ataskaitos parengimą.
Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita bendriesiems planams rengiama atskirai, o 

specialiesiems ir detaliesiems planams – aiškinamajame rašte arba atskirai.
Ataskaitoje turi būti:
1) aprašyta numatoma veikla;
2) įvertinta sprendinių atitiktis numatomiems planavimo tikslams įgyvendinti, 

institucijų išduotoms planavimo sąlygoms;
3) nurodytas dokumento ryšys su galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais ir 

patvirtintais ilgalaikiais ir vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais;
4) įvertinta status quo situacija;
5) įvertintas numatomas sprendinių teigiamas ar neigiamas, trumpalaikis ar ilgalaikis 

poveikis;
6) įvertinta, ar numatytos neigiamą sprendinių poveikį pašalinančios ar mažinančios 

priemonės.
Ataskaitoje pateikiama teritorijų planavimo dokumento sprendinių įvertinimo išvadinė 

santrauka – teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo lentelė.
Atliekantiems sprendinių poveikio vertinimą, rekomenduojama vadovautis Teritorijų 

planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo klausimynu.
Atlikęs sprendinių poveikio vertinimą, planavimo organizatorius sprendinius kartu 

su ataskaita pateikia svarstyti visuomenei.
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