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Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimą Nr. 260
„Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“:
1.1. Pakeisti 2.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„2.2. Pagal Taisykles parduodami ir išnuomojami valstybinės žemės sklypai, užstatyti
statiniais ar įrenginiais ir naudojami šiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti, taip pat
statiniais ar įrenginiais neužstatyti (nauji) valstybinės kitos paskirties žemės sklypai, kai tokių
valstybinės žemės sklypų pardavimas ar nuoma be aukciono numatyti Lietuvos Respublikos
įstatymuose. Valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų pagal Taisykles,
administravimo metodiką tvirtina žemės ūkio ministras.“
1.2. Pakeisti 2.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„2.10. Lėšos, gautos už miesto gyvenamosiose vietovėse parduotus naudojamus kitos
paskirties valstybinės žemės sklypus, atskaičius lėšas, pirkėjo sumokėtas už valstybinės žemės
sklypo ir patikėjimo teisės į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, per 5 darbo dienas
nuo jų gavimo paskirstomos taip:
50 procentų – į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;
50 procentų – į savivaldybės, kurios teritorijoje parduotas žemės sklypas, biudžetą,
atskirą lėšoms už parduodamus žemės sklypus pervesti skirtą sąskaitą. Šios lėšos naudojamos
grąžinamų natūra žemės sklypų planams ir perduodamų (suteikiamų) nuosavybėn
neatlygintinai žemės sklypų detaliesiems planams, žemės valdos projektams, žemės sklypų
planams rengti. Jeigu savivaldybės teritorijoje esančiose miesto gyvenamosiose vietovėse
nenumatoma grąžinti natūra ir perduoti (suteikti) nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypų,
minėtos lėšos naudojamos parduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų detaliesiems planams,
žemės valdos projektams, žemės sklypų planams rengti, išnuomojamų patikėjimo teise
savivaldybių valdomų valstybinės žemės sklypų individualaus vertinimo, valstybinės žemės
sklypų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre išlaidoms apmokėti. Jeigu nereikia mokėti
už minėtus darbus ir paslaugas, šios lėšos naudojamos inžinerinei infrastruktūrai plėtoti ir
renovuoti. Lėšų poreikis nustatomas atsižvelgiant į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
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padalinio kas pusmetį iki pusmečio pirmojo mėnesio 15 dienos savivaldybei teikiamus
duomenis apie numatomus grąžinti natūra, perduoti (suteikti) nuosavybėn neatlygintinai,
parduoti ir išnuomoti žemės sklypus. Savivaldybės tvarko lėšų, gautų už parduotus
valstybinės žemės sklypus, apskaitą ir atsako už jų naudojimą pagal paskirtį.“
1.3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Naudojamų kitos paskirties valstybinės
žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisykles:
1.3.1. Papildyti 181 punktu:
„181. Tuo atveju, jeigu valstybinės žemės sklypą pageidaujama pirkti išsimokėtinai,
Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, prašydamas pateikti informaciją, ar pirkėjas
neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės
biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių
inspekcija, taip pat patikrina, ar pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenis pirkėjas nėra
skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.
Jeigu nustatoma, kad pirkėjas turi įsiskolinimų Nacionalinei žemės tarnybai už
teikiamas paslaugas arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar
fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija
(išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas arba dėl šių mokesčių,
delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ar Valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžetui (išskyrus atvejus, kai socialinio draudimo įmokų, delspinigių, baudų mokėjimas
atidėtas pagal sutartį ir yra vykdomi įsipareigojimai), Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis
padalinys apie tai raštu praneša pirkėjui, nustatydamas iki 15 darbo dienų terminą,
skaičiuojamą nuo pranešimo įteikimo dienos, įsiskolinimams padengti ar sutikimui už
perkamą žemės sklypą su valstybe atsiskaityti iš karto pareikšti. Jeigu pirkėjas sutinka už
perkamą žemės sklypą su valstybe atsiskaityti iš karto, patikslinamas valstybinės žemės
pirkimo–pardavimo sutarties projektas. Tuo atveju, jeigu pirkėjas nepadengia įsiskolinimų ar
neišreiškia sutikimo už perkamą žemės sklypą su valstybe atsiskaityti iš karto, Nacionalinės
žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas priima sprendimą
neparduoti valstybinės žemės sklypo ir prašymas kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas
pirkėjui.“
1.3.2. Pakeisti 26 punkto šeštąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„Asmenims, skolingiems valstybinės žemės pardavėjui už anksčiau išsimokėtinai
įgytus valstybinės žemės sklypus (per nustatytą terminą nesumokėjusiems nustatytos sumos,
sumokėjusiems ne visą sumą ar kitaip pažeidusiems šiame punkte nustatytą atsiskaitymo su
valstybe tvarką), taip pat asmenims, turintiems kitų įsiskolinimų Nacionalinei žemės tarnybai
už teikiamas paslaugas arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui
ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija
(išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas arba dėl šių mokesčių,
delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ar Valstybinio socialinio draudimo fondo
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biudžetui (išskyrus atvejus, kai socialinio draudimo įmokų, delspinigių, baudų mokėjimas
atidėtas pagal sutartį ir yra vykdomi įsipareigojimai), kiti pageidaujami pirkti valstybinės
žemės sklypai išsimokėtinai neparduodami, kol išvardyti įsiskolinimai nepadengiami.“
2. Nustatyti, kad tais atvejais, kai iki šio nutarimo įsigaliojimo priimtas savivaldybės
administracijos direktoriaus sprendimas dėl parduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų
detaliųjų planų ar žemės valdos projektų rengimo pradžios arba parduodamų ar išnuomojamų
žemės sklypų kadastro duomenų bylos parengtos ir raštu pateiktos Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam padaliniui, arba pateiktas savivaldybės
prašymas nustatyti išnuomojamų patikėjimo teise savivaldybės valdomų valstybinės žemės
sklypų vertę ir sudaryta rašytinė šių žemės sklypų vertinimo sutartis, minėti darbai ir
paslaugos apmokami pagal iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusią tvarką.
3. Jeigu iki šio nutarimo įsigaliojimo valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties
projektas įteiktas arba išsiųstas registruotu laišku pirkėjui, valstybinės žemės sklypo
pardavimo procedūros vykdomos pagal iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusias nuostatas.
4. Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. birželio 1 d.
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