LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO
NR. 260 „DĖL NAUDOJAMŲ KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS
SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS“ PAKEITIMO
2015 m. vasario 4 d. Nr. 107
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 2.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„2.1.2. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas – išnuomoja valstybinės
žemės sklypus, priskirtus centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo patikėjimo teise
valdomam valstybės nekilnojamajam turtui, taip pat išnuomoja valstybinės žemės sklypus,
reikalingus valstybei svarbiems ekonominiams projektams, kurių valstybinę svarbą savo
sprendimu pripažino Lietuvos Respublikos Seimas arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir
kurių valdymą Lietuvos Respublikos Seimas arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė
centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, įgyvendinti;“.
1.2. Pakeisti 2.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„2.7. Suformuoto valstybinės žemės sklypo ir Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo
teisės į šį žemės sklypą įregistravimas Nekilnojamojo turto registre apmokamas valstybinės
žemės sklypų pirkėjų lėšomis. Pirkėjo sumokėta suma mažinama valstybinės žemės sklypo
pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta žemės sklypo kaina (pradinė įmoka, jeigu valstybinės
žemės sklypas parduodamas išsimokėtinai). Jeigu valstybinės žemės sklypo ir Nacionalinės
žemės tarnybos patikėjimo teisės įregistravimo Nekilnojamojo turto registre išlaidos didesnės
nei parduodamo žemės sklypo kaina (pradinė įmoka, jeigu žemės sklypas parduodamas
išsimokėtinai), pirkėjas sumoka sumą, lygią parduodamo valstybinės žemės sklypo kainai
(pradinei įmokai, jeigu žemės sklypas parduodamas išsimokėtinai), o kitą žemės sklypo ir
patikėjimo teisės į jį įregistravimo išlaidų dalį padengia valstybinės žemės patikėtinis.
Išsimokėtinai parduoto valstybinės žemės sklypo priverstinės hipotekos nustatymas ir
įregistravimas Lietuvos Respublikos hipotekos registre apmokamas pirkėjo lėšomis.“
1.3. Pripažinti netekusiu galios 2.9 papunktį.
1.4. Pakeisti 2.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:
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„2.11. Lėšos, gautos už kaimo gyvenamosiose vietovėse parduotus naudojamus kitos
paskirties valstybinės žemės sklypus, pervedamos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.“
1.5. Pakeisti 2.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„2.13. Taisyklės netaikomos išnuomojant naudojamus valstybinės kitos paskirties
žemės sklypus įstatymų apibrėžtose teritorijose, kai tokių žemės sklypų nuomos taisykles
nustato kiti teisės aktai, parduodant ar išnuomojant valstybinės žemės sklypus, kurie priskirti
įstatymų nustatyta tvarka parduodamam valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise
priklausančiam nekilnojamajam turtui, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose,
reglamentuojančiuose valstybinės žemės sklypų, priskirtų įstatymų nustatyta tvarka
parduodamam valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausančiam nekilnojamajam
turtui, pardavimą ir nuomą, nurodoma, kad valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos
procedūros tam tikri veiksmai atliekami arba tam tikri dokumentai rengiami pagal Taisyklių
nuostatas.“
1.6. Nurodytu nutarimu patvirtintose Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės
sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėse:
1.6.1. Pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„2.1. naudojamus namų valdų žemės sklypus. Namų valdų žemės sklypai juose
esančių statinių ir įrenginių savininkams parduodami neatsižvelgiant į jų nuolatinę
gyvenamąją vietą.
Namų valdų žemės sklypams priskiriami žemės sklypai prie daugiabučių namų. Šie
žemės sklypai parduodami bendrosios dalinės nuosavybės teise daugiabučio namo
savininkams (butų ir negyvenamųjų patalpų savininkams);“.
1.6.2. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:
„10. Sprendimus parduoti valstybinę žemę priima, valstybinės žemės pirkimo–
pardavimo sutartį ir žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) vadovas arba jo
įgaliotas teritorinio padalinio vadovas.“
1.6.3. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:
„11. Valstybinės žemės sklypų pardavimą organizuoja Nacionalinės žemės tarnybos
teritorinis padalinys.“
1.6.4. Pakeisti 12 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„12. Asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę pirkti naudojamus žemės sklypus, pagal
žemės sklypų buvimo vietą Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pateikia:“.
1.6.5. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:
„13. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys per 10 darbo dienų nuo
prašymo ir kitų dokumentų gavimo patikrina, ar prašyme nurodyti visi reikiami duomenys ir
pateikti visi Taisyklių 12 punkte nurodyti dokumentai, taip pat sutikrina asmens pateiktus
duomenis su Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais Lietuvos Respublikos
juridinio asmens įregistravimą (jeigu naudojamą žemės sklypą pageidauja pirkti Lietuvos
Respublikos juridinis asmuo), arba su Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais
užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos Lietuvoje įsteigtos atstovybės ar
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filialo įregistravimą ir informaciją apie atstovybę ar filialą įsteigusį asmenį (jeigu naudojamą
žemės sklypą pageidauja pirkti užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, įsteigę
Lietuvoje atstovybę ar filialą), taip pat su Nekilnojamojo turto registro duomenimis,
patvirtinančiais statinių ir įrenginių, esančių žemės sklype, daiktinių teisių į juos, šių teisių
suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą; prideda Juridinių asmenų registro ir
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus prie asmens pateikto prašymo
ir kitų dokumentų, nurodytų Taisyklių 12 punkte. Jeigu prašyme nurodyti ne visi reikiami
duomenys ar pateikti ne visi Taisyklių 12 punkte nurodyti dokumentai, Nacionalinės žemės
tarnybos teritorinis padalinys nustato iki 15 darbo dienų terminą jiems pateikti ir apie tai raštu
praneša asmeniui. Jeigu per nustatytą laiką reikiami duomenys ir dokumentai nepateikiami,
prašymas nenagrinėjamas ir kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas asmeniui.“
1.6.6. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:
„14. Jeigu kartu su prašymu pirkti žemės sklypą (jo dalį) nepateikiamas žemės sklypo
planas, nes prašomas parduoti valstybinės žemės sklypas nesuformuotas, prašymas parduoti
žemės sklypą ir kiti dokumentai asmeniui negrąžinami, bet Nacionalinės žemės tarnybos
teritorinis padalinys raštu praneša prašymą pateikusiam asmeniui, kad būtina parengti
teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą ir žemės sklypo planą, nurodo
subjektus, kurie turi organizuoti šių dokumentų rengimą, ir kieno lėšomis šie dokumentai turi
būti rengiami.
Parengtą žemės sklypo planą ir kadastro duomenų bylą Nacionalinės žemės tarnybos
teritoriniam padaliniui pateikia šio žemės sklypo plano rengimo organizatorius.
Sprendimą nustatyti valstybinės žemės sklypo kadastro duomenis (suformuoti žemės
sklypą) pagal patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, taip pat
žemės sklypo planą ir kadastro duomenų bylą, parengtus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka, priima Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo
įgaliotas teritorinio padalinio vadovas.“
1.6.7. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:
„16. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys, turėdamas visus Taisyklių
12 punkte nurodytus dokumentus ir sprendimą suformuoti žemės sklypą (jeigu žemės sklypas
nebuvo suformuotas prašymo parduoti žemės sklypą (jo dalį) pateikimo metu), per mėnesį:
16.1. Įregistruoja parduodamą valstybinės žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre
(jeigu parduodamas žemės sklypas šiame registre neįregistruotas) ir patikėjimo teisę į jį.
Asmeniui, pateikusiam prašymą parduoti žemės sklypą, įteikiamas arba registruotu
laišku (įteikiant) išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomos žemės sklypo ir patikėjimo
teisės į jį įregistravimo išlaidos, finansų įstaiga (skyrius, filialas) ir sąskaita, į kurią
valstybinės žemės patikėtiniui turi būti pervesta nurodyta pinigų suma. Nacionalinės žemės
tarnybos teritorinis padalinys šią pinigų sumą, o jeigu pervesta pinigų suma mažesnė nei
žemės sklypo ir patikėjimo teisės į jį įregistravimo išlaidos, – primokėjęs trūkstamą sumą,
perveda Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui.
16.2. Taisyklių 8 punkte nurodytu atveju pagal žemės sklypo planą nustato ir (ar)
pagal Taisyklių 7 punktą apskaičiuoja parduodamų žemės sklypo dalių dydį.
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16.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl
žemės įvertinimo tvarkos“ nustatytais atvejais užsako parduodamų žemės sklypų individualų
vertinimą.
Kai parduodami namų valdų, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų garažų,
individualių garažų žemės sklypai, esantys miesto gyvenamojoje vietovėje, prie žemės sklypo
kadastro duomenų byloje nurodytos žemės sklypo vertės, apskaičiuotos pagal Žemės
įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d.
nutarimu Nr. 205, pridedamas vertės priedas dėl inžinerinių statinių. Nacionalinės žemės
tarnybos teritorinis padalinys prašymą apskaičiuoti žemės sklypo vertės priedą dėl inžinerinių
statinių pateikia savivaldybės administracijos direktoriui, ir jis prašomus duomenis pateikia
per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo.
Jeigu kreipiamasi į savivaldybės administracijos direktorių su prašymu apskaičiuoti
žemės sklypo vertės priedą dėl inžinerinių statinių, Taisyklių 16.1 ir 16.2 papunkčiuose, šio
papunkčio pirmojoje ir antrojoje pastraipose ir 16.4 papunktyje nurodyti veiksmai atliekami
per mėnesį nuo savivaldybės administracijos parengtų duomenų gavimo.
16.4. Parengia valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties projektą (pagal
Taisyklių 1 priedą).“
1.6.8. Pakeisti 18.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„18.10. jeigu žemės sklypas perkamas išsimokėtinai, sąlyga, kad žemės sklypas
laikomas įkeistu valstybei nuo jo perdavimo pirkėjui momento, užtikrinant pirkėjo prievolę
sumokėti įsiskolinimą už perkamą valstybinės žemės sklypą. Valstybinės žemės pirkimo–
pardavimo sutarties projekte taip pat nurodoma, kad nustatęs, jog pirkėjas per sutartyje
nurodytus terminus nesumokėjo metinės (-ių) įmokos (-ų) ir (arba) palūkanų už įsiskolinimo
likutį, pardavėjas registruotu paštu išsiunčia pirkėjui pranešimą dėl valstybinės žemės
pirkimo–pardavimo sutarties vykdymo, nurodydamas per vieną mėnesį nuo pranešimo
gavimo padengti vėluojamą sumokėti įsiskolinimo dalį ir delspinigius. Jeigu pirkėjas per
vieną mėnesį nuo pranešimo gavimo nesumoka šios sumos, pardavėjas registruotu paštu
siunčia pakartotinį pranešimą. Jeigu pirkėjas per vieną mėnesį nuo pakartotinio pranešimo
gavimo nesumoka pranešime nurodytos sumos, jam išsiunčiamas reikalavimas per vieną
mėnesį nuo rašto gavimo dienos sumokėti visą valstybinės žemės pirkimo–pardavimo
sutartyje nustatytą valstybinės žemės sklypo kainą, palūkanas ir delspinigius. Pirkėjui per
vieną mėnesį neįvykdžius reikalavimo sumokėti visą valstybinės žemės pirkimo–pardavimo
sutartyje nustatytą valstybinės žemės sklypo kainą, palūkanas ir delspinigius, pardavėjas
nustatyta tvarka kreipiasi į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo;“.
1.6.9. Pakeisti 18.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„18.11. sąlyga, kad sutarties sudarymo išlaidos, o jeigu žemės sklypas perkamas
išsimokėtinai, – ir priverstinės hipotekos nustatymas ir įregistravimas apmokami pirkėjo
lėšomis;“.
1.6.10. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:
„19. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys parengtą valstybinės žemės
pirkimo–pardavimo sutarties projektą įteikia arba išsiunčia registruotu laišku (įteikiant)
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pirkėjui. Pasirašydamas sutarties projekte arba atskiru raštu pirkėjas patvirtina, kad sutinka su
perkamo žemės sklypo kaina ir kitomis sutarties projekte išdėstytomis žemės sklypo pirkimo
sąlygomis.
Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas per
10 darbo dienų nuo valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties projekto suderinimo su
pirkėju priima sprendimą parduoti žemės sklypą ar jo dalį arba prašymo netenkinti. Jeigu
priimamas sprendimas parduoti žemės sklypą, jame nurodoma, kad žemės sklypą leidžiama
parduoti valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties projekte nurodytomis sąlygomis.
Sutarties projektas pridedamas prie sprendimo parduoti žemės sklypą arba jo dalį kaip
neatskiriamas priedas. Sprendimas parduoti žemės sklypą ar jo dalį, taip pat sprendimas
prašymo netenkinti gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.“
1.6.11. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:
„20. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys per 5 darbo dienas po
sprendimo parduoti žemės sklypą priėmimo įteikia pasirašytinai arba išsiunčia registruotu
laišku (įteikiant) pirkėjui pranešimą, kuriame nurodo sumą, kurią jis turi sumokėti už
parduodamą žemės sklypą. Ši suma apskaičiuojama iš valstybinės žemės pirkimo–pardavimo
sutarties projekte nurodytos žemės sklypo kainos atėmus sumą, pirkėjo sumokėtą už
valstybinės žemės sklypo ir Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teisės įregistravimą
Nekilnojamojo turto registre. Pranešime nurodoma finansų įstaiga (skyrius, filialas),
sąskaitos, į kurią turi būti pervedama nurodyta suma, numeris, taip pat sutarties pasirašymo
vieta ir laikas. Jeigu įteikiamame ar išsiunčiamame pranešime sutarties pasirašymo vietos ir
laiko nurodyti nėra galimybės, nustačius sutarties pasirašymo vietą ir laiką, pirkėjui
įteikiamas pasirašytinai ar išsiunčiamas registruotu laišku (įteikiant) atskiras pranešimas.
Jeigu valstybinės žemės sklypas perkamas išsimokėtinai, pranešime taip pat nurodomos
priverstinės hipotekos nustatymo ir įregistravimo išlaidos, kurias pirkėjas turi apmokėti iki
pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo.“
1.6.12. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:
„22. Valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartį pasirašo Nacionalinės žemės
tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas. Prie pasirašytos sutarties
pridedamas šio žemės sklypo planas. Jeigu žemės sklypą nusiperka du ar daugiau asmenų
bendrosios nuosavybės teise, po vieną valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties
egzempliorių įteikiama kiekvienam asmeniui. Valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties
sudarymo išlaidas, įskaitant notaro patvirtinimą ir pažymos apie Nekilnojamojo turto registre
įregistruotus nekilnojamuosius daiktus ir daiktines teises į juos, šių teisių suvaržymus ir
nustatytus juridinius faktus išdavimo išlaidas, apmoka pirkėjas. Nuosavybės teisė į žemės
sklypą pirkėjui pereina nuo žemės sklypo perdavimo dienos. Žemės sklypo perdavimas ir
priėmimas įforminami atitinkamai Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto
teritorinio padalinio vadovo ir pirkėjo pasirašytu valstybinės žemės sklypo perdavimo ir
priėmimo aktu (pagal Taisyklių 2 priedą). Šis aktas pasirašomas per 3 darbo dienas nuo
valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo.“
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1.6.13. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:
„23. Kai valstybinės žemės sklypas perkamas išsimokėtinai, Nacionalinės žemės
tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas teisės aktų nustatyta tvarka
kreipiasi į notarą dėl priverstinės hipotekos nustatymo ir įregistravimo.“
1.6.14. Pakeisti 29.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„29.2. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo vadovas – valstybinės žemės
sklypus, priskirtus centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo patikėjimo teise
valdomam valstybės nekilnojamajam turtui, ir valstybinės žemės sklypus, reikalingus
valstybei svarbiems ekonominiams projektams, kurių valstybinę svarbą savo sprendimu
pripažino Lietuvos Respublikos Seimas arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kurių
valdymą Lietuvos Respublikos Seimas arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė
centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, įgyvendinti;“.
1.6.15. Pakeisti 30.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„30.3. Jeigu žemės sklypas išnuomojamas valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise
priklausantiems statiniams ar įrenginiams eksploatuoti, žemės nuomos terminas gali būti
nustatomas ne ilgesnis kaip iki šių statinių ar įrenginių nuosavybės teisės perleidimo dienos.“
1.6.16. Pakeisti 34 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„34. Asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę išsinuomoti savo naudojamus žemės
sklypus be aukciono, pagal žemės sklypo buvimo vietą pageidaujamo išsinuomoti valstybinės
žemės sklypo patikėtiniui – Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui, savivaldybės
administracijos direktoriui arba centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui (toliau –
valstybinės žemės nuomos procedūrą vykdanti institucija) – pateikia:“.
1.6.17. Pakeisti 36 punkto penktąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„Jeigu valstybinės žemės sklypus išnuomoja savivaldybė ar centralizuotai valdomo
valstybės turto valdytojas, Nacionalinės žemės tarnybos vadovo arba jo įgalioto teritorinio
padalinio vadovo sprendimą suformuoti žemės sklypą per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo
jiems pateikia Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys.“
1.6.18. Pakeisti 41 punktą ir jį išdėstyti taip:
„41. Atsižvelgiant į tai, kuris valstybinės žemės patikėtinis priėmė sprendimą
išnuomoti valstybinės žemės sklypą, valstybinės žemės nuomos sutartį atitinkamai sudaro
savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas kitas savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojas, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo vadovas arba jo
įgaliotas darbuotojas, Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio
padalinio vadovas.“
1.6.19. Pakeisti 43 punktą ir jį išdėstyti taip:
„43. Žemės nuomininkas subnuomoti valstybinės žemės sklypą kitiems asmenims gali
tik gavęs rašytinį valstybinės žemės nuomotojo sutikimą. Sutikimas subnuomoti valstybinės
žemės sklypą (jo dalį) gali būti duodamas tik tada, jeigu žemės sklypas subnuomojamas
asmeniui, su kuriuo sudaryta statinių ar įrenginių (jų dalies), kuriems eksploatuoti žemės
sklypas išnuomotas, nuomos ar kito naudojimo sutartis ne ilgiau kaip 5 metams, ir tik kai
valstybinės žemės sklypo nuomininkas tinkamai vykdo pagal nuomos sutartį prisiimtus
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įsipareigojimus. Kai išnuomotam statiniui ar įrenginiui (jo daliai) eksploatuoti reikia tik
žemės sklypo dalies, subnuomojamos žemės sklypo dalies dydis nustatomas pagal Taisyklių
7 ir 8 punktų nuostatas. Pateikti valstybinės žemės nuomotojui žemės sklypo planą, kuriame
pagal Taisyklių 8 punktą būtų išskirta išnuomotam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti
reikalinga ir prašoma subnuomoti žemės sklypo dalis, įpareigojamas valstybinės žemės
nuomininkas (jeigu pagal pridėtą prie valstybinės žemės nuomos sutarties žemės sklypo planą
ši žemės sklypo dalis negali būti nustatyta).“
1.6.20. Papildyti 441 punktu:
„441. Žemės nuomininkas įkeisti žemės sklypo (jo dalies) nuomos teisę gali tik gavęs
rašytinį valstybinės žemės nuomotojo sutikimą. Toks sutikimas duodamas tik tada, kai
įkeičiami išnuomotame žemės sklype esantys statiniai ar įrenginiai (jų dalys), ir tik kai
valstybinės žemės sklypo nuomininkas tinkamai vykdo pagal nuomos sutartį prisiimtus
įsipareigojimus. Kai įkeičiamiems statiniams ar įrenginiams (jų dalims) eksploatuoti reikia ne
viso išnuomoto žemės sklypo, žemės sklypo dalies, kurios nuomos teisę leidžiama įkeisti,
dydis nustatomas pagal Taisyklių 7 ir 8 punktų nuostatas. Pateikti valstybinės žemės
nuomotojui žemės sklypo planą, kuriame pagal Taisyklių 8 punktą būtų išskirta įkeičiamam
statiniui ar įrenginiui eksploatuoti reikalinga žemės sklypo dalis, kurios nuomos teisę prašoma
įkeisti, įpareigojamas valstybinės žemės nuomininkas (jeigu pagal pridėtą prie valstybinės
žemės nuomos sutarties žemės sklypo planą ši žemės sklypo dalis negali būti nustatyta).“
1.6.21. Pakeisti 45 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„45. Žemės nuomos teisė į žemės sklypą ar jo dalį gali būti perleidžiama kitiems
asmenims tik tais atvejais, kai perleidžiami išnuomotame žemės sklype esantys statiniai ar
įrenginiai (jų dalys), ir tik kai valstybinės žemės sklypo nuomininkas tinkamai vykdo pagal
nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus. Jeigu perleidžiamiems statiniams ar įrenginiams (jų
dalims) eksploatuoti reikia ne viso išnuomoto žemės sklypo, žemės sklypo dalies, kurios
nuomos teisė perleidžiama, dydis nustatomas pagal Taisyklių 7 ir 8 punktų nuostatas. Pateikti
valstybinės žemės nuomotojui žemės sklypo planą, kuriame pagal Taisyklių 8 punktą būtų
išskirta perleidžiamam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti reikalinga žemės sklypo dalis,
kurios nuomos teisę prašoma perleisti kartu su statiniu ar įrenginiu, įpareigojamas valstybinės
žemės nuomininkas (jeigu pagal pridėtą prie valstybinės žemės nuomos sutarties žemės
sklypo planą ši žemės sklypo dalis negali būti nustatyta).“
1.6.22. Nurodytų taisyklių 1 priede:
1.6.22.1. Papildyti nauju 6 punktu:
„6. Pirkėjas už įsiskolinimo likutį moka 5 procentus metinių palūkanų.“
1.6.22.2. Papildyti nauju 7 punktu:
„7. Pirkėjas įsipareigoja metines įmokas ir palūkanas už įsiskolinimo likutį sumokėti
ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 15 dienos. Jeigu pirkėjas praleidžia mokėjimo terminą, už
kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami delspinigiai – 0,05 procento privalomos mokėti
įsiskolinimo likučio sumos: metinės įmokos ir palūkanų.“
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1.6.22.3. Papildyti nauju 8 punktu:
„8. Nustatęs, kad pirkėjas per sutartyje nurodytus terminus nesumokėjo metinės (-ių)
įmokos (-ų) ir (arba) palūkanų už įsiskolinimo likutį, pardavėjas registruotu paštu išsiunčia
pirkėjui pranešimą dėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties vykdymo,
nurodydamas per vieną mėnesį nuo pranešimo gavimo padengti vėluojamą sumokėti
įsiskolinimo dalį ir delspinigius. Jeigu pirkėjas per vieną mėnesį nuo pranešimo gavimo
nesumoka šios sumos, pardavėjas registruotu paštu siunčia pakartotinį pranešimą. Jeigu
pirkėjas per vieną mėnesį nuo pakartotinio pranešimo gavimo nesumoka pranešime nurodytos
sumos, jam išsiunčiamas reikalavimas per vieną mėnesį nuo rašto gavimo dienos sumokėti
visą valstybinės
kainą, palūkanas
visą valstybinės
kainą, palūkanas
įrašo atlikimo.“

žemės pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą valstybinės žemės sklypo
ir delspinigius. Pirkėjui per vieną mėnesį neįvykdžius reikalavimo sumokėti
žemės pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą valstybinės žemės sklypo
ir delspinigius, pardavėjas nustatyta tvarka kreipiasi į notarą dėl vykdomojo

1.6.22.4. Buvusius 6–13 punktus laikyti atitinkamai 9–16 punktais.
1.6.22.5. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:
„14. Sutarties sudarymo ir priverstinės hipotekos nustatymo ir įregistravimo, jeigu
žemės sklypas perkamas išsimokėtinai, išlaidas apmoka pirkėjas.“
2. Nustatyti, kad:
2.1. Žemės sklypų ar žemės sklypų dalių, reikalingų privatizuotiems statiniams ir
įrenginiams eksploatuoti, jeigu veikusi valstybės įmonė Valstybės turto fondas iki 2014 m.
rugsėjo 30 d. buvo priėmusi sprendimą juos parduoti ar išnuomoti, pardavimo ir nuomos
procedūras tęsia centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, laikydamasis iki šio
nutarimo įsigaliojimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260
„Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ nustatytos
tvarkos.
2.2. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas per 60 dienų nuo šio nutarimo
įsigaliojimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16 „Dėl
Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo
patvirtinimo“ nustatyta tvarka Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos
perduoda žemės sklypus ar žemės sklypų dalis, reikalingus privatizuotiems statiniams ir
įrenginiams eksploatuoti, jeigu veikusi valstybės įmonė Valstybės turto fondas iki 2014 m.
rugsėjo 30 d. nebuvo priėmusi sprendimo juos parduoti ar išnuomoti.
2.3. Jeigu iki šio nutarimo įsigaliojimo valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties
projektas įteiktas arba išsiųstas registruotu laišku pirkėjui, valstybinės žemės pirkimo–
pardavimo sutartis sudaroma laikantis iki šio nutarimo įsigaliojimo Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės
žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ nustatytų sutarties sąlygų.
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