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Biržai

Eil. Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės
pavadinimas
2.
3.

4.

Administracinės
versija
Administracinės
apibūdinimas

Teisės aktai,
administracinės
teikimą

Aprašymo turinys
paslaugos Žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo
paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimo
dokumentų rengimas.
paslaugos
paslaugos Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar)
naudojimo būdas keičiami:
1. Žemės savininkų, valstybinės žemės
patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų
subjektų (toliau – asmenys) prašymu
savivaldybės tarybos arba savivaldybės
administracijos direktoriaus sprendimu pagal
teritorijų planavimo dokumentus ar žemės
valdos projektus kartu su sprendimu patvirtinti
teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos
projektą;
2. Urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose
– asmenų prašymu savivaldybės administracijos
direktoriaus sprendimu pagal savivaldybės
bendrąjį planą.
Priėmus sprendimą pakeisti pagrindinę žemės
naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, jeigu kiti žemės
sklypo
kadastro
duomenys
nekeičiami,
savivaldybės
administracijos
direktoriaus
įsakymu perskaičiuojama žemės sklypo vertė.
Atskiras prašymas dėl žemė sklypo vertės
perskaičiavimo neteikiamas.
reguliuojantys 1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
paslaugos ((https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343/UNuC
zhWTce).

2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymas
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showd
oc_l?p_id=478619).
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5.

6.

7.

8.

Aprašymo turinys

3. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties
nustatymo ir keitimo tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.250E5F871BA9/T
AIS_465809).
4. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties
žemės sklypų naudojimo būdų turinio, žemės
sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio,
patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D37/D1-40
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.404A6B65C695/T
AIS_464044).
Informacija ir dokumentai, 1. Prašymas pakeisti pagrindinę žemės
kuriuos turi pateikti asmuo
naudojimo paskirtį ir (ar) būdą. Prašyme turi
būti nurodyta:
1.1. fizinio asmens vardas, pavardė arba
Lietuvos Respublikos juridinio asmens arba
užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio
organizacijos teisinė forma, pavadinimas ir
buveinė;
1.2. žemės sklypo, kurio paskirtį, būdą
pageidaujama pakeisti, kadastrinis numeris ir
adresas (jeigu yra);
1.3. esama ir pageidaujama žemės sklypo
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar)
būdas.
2. valstybinės žemės nuomos sutartis, kurioje
yra numatyta galimybė keisti pagrindinę žemės
naudojimo paskirtį ir (ar ) būdą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija
(prašymą
nagrinėjantis
tarnautojas)
Administracinės
paslaugos Loreta Munikienė, Architektūros ir urbanistikos
teikėjas
skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 450) 42
102, el. paštas loreta.munikiene@birzai.lt.
Vaida
Bajorūnienė,
Architektūros
ir
urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, tel.
(8
450)
42
103,
el.
paštas
vaida.bajoruniene@birzai.lt.
Administracinės
paslaugos Loreta Munikienė, Architektūros ir urbanistikos
vadovas
skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti
Skyriaus vedėjo Savivaldybės vyriausiojo
architekto funkcijas, tel. (8 450) 42 102, mob.
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9.

10.

11.
12.

13.
14.

tel.
8 682
54
108,
el.
paštas
loreta.munikiene@birzai.lt.
Administracinės
paslaugos 1. Sprendimas pakeisti pagrindinę žemės
suteikimo trukmė
naudojimo paskirtį pagal teritorijų planavimo
dokumentą arba žemės valdos projektą
priimamas per terminus, nustatytus įstatymuose
ir kituose teisės aktuose, nustatančiuose
teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos
projektų rengimo, derinimo, tikrinimo ir
tvirtinimo tvarką.
2. Sprendimas pakeisti pagrindinę žemės
naudojimo paskirtį ir (ar) būdą pagal
savivaldybės bendrąjį planą – per 10 darbo
dienų nuo privalomų dokumentų pateikimo
dienos.
3. Jeigu pakeitus pagrindinę žemės naudojimo
paskirtį naikinami Lietuvos Respublikos
melioracijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje
nurodyti
valstybei
nuosavybės
teise
priklausantys melioracijos statiniai, sprendimas
pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį
priimamas po to, kai yra priimamas
savivaldybės
administracijos
direktoriaus
sprendimas
dėl
melioracijos
statinių
sunaikinimo
ir
nustatoma
naikinamų
melioracijos statinių vertė, ir privačios žemės
savininkas sumoka nustatytą melioracijos
statinių vertės sumą į Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetą.
Administracinės
paslaugos Neatlygintina.
suteikimo kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)
Prašymo
forma,
pildymo Pateikiamas laisvos formos prašymas.
pavyzdys ir prašymo turinys
Informacinės
ir
ryšių technologijos,
naudojamos
teikiant administracinę paslaugą
Administracinės
paslaugos teikimo ypatumai
Administracinių
paslaugų Aprašymas užregistruojamas ir saugomas
teikimo aprašymų įtraukimas į atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos
dokumentų apskaitą
planą.

Skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti Skyriaus vedėjo-Savivaldybės
vyriausiojo architekto funkcijas
_________________

Loreta Munikienė

