
Atmintinė apie žemės sklypo(-ų) 

formavimo ir pertvarkymo projekto 

organizavimą 

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas (toliau – 

Projektas) yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas 

žemės valdos projektams.  

Projektas rengiamas šiais atvejais: 

– kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar 

perdalijami; 

– kai pagal detaliojo plano, kuriame numatomi tik žemės sklypų 

formavimo ir (ar) pertvarkymo principai, nustatytus teritorijos 

naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba 

pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos vadovaujantis 

detaliajame plane numatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) 

pertvarkymo principais ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės 

naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai); 

– kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo 

komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, 

kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams 

eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms; 

– kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti 

pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį; 

– kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai; 

– kai įsiterpęs valstybinės žemės plotas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais sujungiamas su 

besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje 

negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo; 

– kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės 

sklypo naudojimo būdas (-ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės 

ar jos dalies bendrajam planui, išskyrus Lietuvos Respublikos 

žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus. 

 

 

Rengiant Projektą atliekami šie veiksmai: 

– formuojami nauji valstybinės žemės sklypai; 

– pertvarkomi žemės sklypai; 

– padalijant į du ar daugiau žemės sklypų; 

– atidalijant bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės 

sklypų dalis ir suformuojant atskirus žemės sklypus; 

– sujungiant kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės 

žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną; 

– pakeičiant gretimų tos pačios pagrindinės žemės naudojimo 

paskirties žemės sklypų ribą ar ribas (perdalijimas), kai žemės 

sklypo (-ų) dalis (-ys) atidalijama (-os) nesuformavus atskiro 

žemės sklypo (-ų) ir sujungiama (-os) su gretimu žemės sklypu; 

– nustatoma ir keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir 

(ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai); 

– įsiterpęs valstybinės žemės plotas sujungiamas su besiribojančiu 

žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima 

suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo; 

– siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės servitutai; 

– siūlomos nustatyti ar panaikinti specialiosios žemės ir miško 

naudojimo sąlygos; 

– numatomas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis 

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje 

numatytais atvejais. 

 

Žemės sklypo savininkas (projekto rengimo iniciatorius) turi 

kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos vadovą (kai žemės 

sklypas yra kaimo gyvenamojoje vietovėje) arba į savivaldybės 

administracijos direktorių (kai žemės sklypas yra miestų ir 

miestelių teritorijose) dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypų 

formavimo ir pertvarkymo Projektą. Prašymas gali būti 

pateikiamas per elektroninę sistemą (ŽPDRIS – Žemėtvarkos 

planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje) arba 

užpildant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų 

rengimo taisyklės numatytą prašymo formą.  



 

 

 

Projekto rengimo organizatoriui turi būti pateikta: 

 

1. Užpildytas nustatytos formos prašymas; 

2. Situacijos schema su preliminariomis planuojamos teritorijos 

ribomis ir /arba žemės sklypo planas; 

3. Planuojamo (-ų) žemės sklypo (-ų) ir/arba pastatų, esančių 

planuojamame sklype, nuosavybės dokumentų kopijos. 

4. Įgaliojimas (jeigu teikiama kito asmens vardu). 

 

 

Jeigu pertvarkomas žemės sklypas priklauso keliems 

bendrasavininkams, prašymą pateikti gali vienas iš savininkų. Tik 

parengtą projektą turi suderinti visi žemės sklypo 

bendrasavininkai.  

 

Organizatorius gavęs jūsų prašymą inicijuoti Projekto rengimą jį 

išnagrinėja per 10 darbų dienų ir priima sprendimą pradėti rengti 

projektą. Projekto organizatorius per ŽPDRIS parengia Projekto 

rengimo reikalavimus ir atsižvelgdamas į projekto rengimo tikslus 

kreipiasi dėl reikalavimų pateikimo per ŽPDRIS kreipiasi į: 

 

 savivaldybės administraciją, kai organizatorius yra 

Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas 

teritorinio padalinio vadovas 

 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį, kai 

organizatorius yra savivaldybės administracijos direktorius 

ir Projekto teritorijoje (ar jos dalyje) yra Nacionalinės 

žemės tarnybos patikėjimo teise valdomos valstybinės 

žemės; 

 kitus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnyje 

nurodytus valstybinės žemės patikėtinius, jei Projekto 

teritorijoje (ar jos dalyje) yra jų patikėjimo teise valdomos 

valstybinės žemės. 

 

 

Reikalavimai per ŽPDRIS turi būti pateikti per 5 darbo dienas nuo 

prašymo juos pateikti gavimo dienos. Iniciatoriai pagal Projekto 

tikslus ir reikalavimus sudaro rašytinę projekto rengimo ir 

įgyvendinimo sutartį su projekto rengėju. Tolimesnius darbus 

ŽPDRIS sistemoje vykdo projekto rengėjas. 

 

Projektai rengiami vadovaujantis organizatoriaus išduotais žemės 

sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimais.  

 

Projektai derinami su reikalavimuose nurodytais Projektą 

derinančiomis  institucijomis. Suderintą Projektą organizatorius 

teikia tikrinti Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniam 

padaliniui, atsakingam už priežiūrą, kuris patikrina Projekto 

rengimo, viešinimo ir derinimo procedūrų bei Projekto sprendinių 

atitiktį teisės aktų reikalavimams ir priima išvadą dėl projekto 

patvirtinimo. 

 

Pagal Projektą atliekami suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų 

kadastriniai matavimai. Suprojektuoti ar pertvarkyti žemės sklypai 

yra paženklinami vietovėje ir parengiamos žemės sklypo 

kadastrinių matavimų bylos. 

  

VĮ Registrų centrui teikiamas prašymas įregistruoti žemės sklypą 

ir nuosavybės teises į jį Nekilnojamojo turto registre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


