
  

     PATVIRTINTA  

     Nacionalinės žemės tarnybos  

     prie Žemės ūkio ministerijos 

     direktoriaus 2013 m. gegužės 9 d. 

     įsakymu Nr. 1P-(1.3)-140 

 

SPECIALISTŲ, PAGEIDAUJANČIŲ RENGTI KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS 

PROJEKTUS, PROFESINIŲ ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTŲ KLAUSIMŲ SĄRAŠAS 

 

1. Kas gali būti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo organizatorius? 

 

2.Kokios yra kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rūšys? 

 

3. Kokie asmenys turi teisę rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus? 

 

4. Ar gali žemės sklypo nuomininkas organizuoti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto 

ūkininko sodybos vietai parinkti rengimą 0,60 ha ploto nuomojamame žemės ūkio paskirties žemės 

sklype? 

 

5. Ar gali būti rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai 

parinkti 0,49 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklype? 

 

6. Ar gali būti rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai 

parinkti 0,60 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklype? 

 

7. Ar gali būti keičiama žemės sklypui nustatyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis 

rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektą? 

 

8. Ar rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektą galima planuoti miško įveisimą žemės 

sklype, kurio dirvožemio našumo balas yra didesnis kaip 39 balai? 

 

9. Ar galima rengiant vieną kaimo plėtros žemėtvarkos projektą žemės sklype planuoti ir 

miško įveisimą, ir parinkti ūkininko sodybai statybos vietą?  

 

10. Kas tvirtina kaimo plėtros žemėtvarkos projektą? 

 

11. Per kiek laiko patvirtinamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, nuo organizatoriaus 

prašymo tvirtinti projektą pateikimo dienos? 

 

12. Kas atsako už planavimo proceso ir procedūrų organizavimą bei teisingumą? 

 

13. Kas nagrinėja ginčus dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo nustatytų procesų ir 

procedūrų pažeidimų? 

 

14. Kieno lėšomis gali būti finansuojamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimas? 

 

15. Kas išduoda planavimo sąlygų sąvadą kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti? 

 

16. Kokia forma parengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių brėžinys? 

 

17. Kas atlieka kaimo plėtros žemėtvarkos projektų valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą? 

 

18. Kas nagrinėja nesutarimus tarp kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengėjų, planavimo 

sąlygas išdavusių institucijų, planavimo organizatorių ir projektą derinančių institucijų? 
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19. Kieno iniciatyva gali būti keičiamas arba papildomas patvirtintas kaimo plėtros 

žemėtvarkos projektas? 

 

20. Kiek parengiama kaimo plėtros žemėtvarkos projektų egzempliorių? 

 

21. Kiek laiko galioja patvirtintas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas? 

 

22. Kas sudaro kaimo plėtros žemėtvarkos projektą? 

 

23. Kas atlieka kaimo plėtros žemėtvarkos projekto derinimo procedūrą? 

 

24. Ar visais atvejais kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengėjas atlieka projekto sprendinių 

pasekmių vertinimą? 

 

25. Kas organizuoja kaimo plėtros žemėtvarkos projekto svarstymą su visuomene? 

 

26. Per kiek dienų patvirtintas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas įregistruojamas Teritorijų 

planavimo dokumentų registre? 

 

27. Per kiek dienų nuo kaimo plėtros žemėtvarkos projekto pateikimo dienos valstybinę 

teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija patikrina projektą? 

 

28. Kas atlieka kaimo plėtros žemėtvarkos projekto įgyvendinimo darbus? 

 

29. Koks teritorijų planavimo dokumentas turi būti rengiamas formuojant kaimo vietovėje 

įsiterpusį kitos paskirties valstybinės žemės sklypą, kurio plotas didesnis nei 0,06 ha?  

 

30. Ar galima sujungti kelis privačios kitos paskirties žemės sklypus, jeigu vienas iš šių 

sklypų yra įkeistas (įforminta hipoteka), ir suformuoti vieną žemės sklypą? 

 

31. Koks yra maksimalus įsiterpusio valstybinės žemės sklypo, esančio mėgėjų sodo 

teritorijoje, dydis? 

 

32. Kaip apskaičiuojama parduodamo mėgėjų sodo teritorijoje esančio įsiterpusio valstybinės 

žemės sklypo vertė? 

 

33. Kokių institucijų ir kokie sprendimai turi būti priimti, kai pagal detalųjį planą į kelis 

žemės sklypus padalijamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas bei iš žemės ūkio į kitą keičiama po 

padalijimo suformuojamų žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis? 

 

34. Nurodykite žemės sklypo pertvarkymo procese priimamų sprendimų (atliekamų veiksmų) 

eiliškumą. 

 

35. Ar gali būti administraciniu aktu nustatomas kelio servitutas privačios žemės sklypams 

(viešpataujančiajam ir tarnaujančiajam žemės sklypams), suformuotiems atlikus vienam asmeniui 

priklausančio žemės sklypo padalijimą? 

 

36. Kokiems žemės sklypams gali būti nustatytas servitutas administraciniu aktu? 

 

37. Už kokią kainą valstybė, turinti pirmumo teisę įsigyti saugomose teritorijose esantį 

parduodamą privačios žemės sklypą, gali tokį sklypą įsigyti? 
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38. Ar gali būti parduodamas valstybinės žemės sklypas, esantis mėgėjų sodo teritorijoje, ne 

šios teritorijos sodininkų bendrijos nariui? 

 

39. Ar gali būti subnuomojamas valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypas? 

 

40. Ar gali būti administracine (ne teismo) tvarka panaikintas Nacionalinės žemės tarnybos 

prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio sprendimas patvirtinti valstybinės žemės sklypo 

formavimo ir pertvarkymo projektą? 

 

41. Ar gali Europos Sąjungos valstybės pilietis įsigyti nuosavybėn žemės sklypą, esantį 

mėgėjų sodo teritorijoje? 

 

42. Ar gali valstybinės žemės sklypo nuomininkas be aukciono įsigyti nuosavybėn su 

nuomojamu žemės sklypu besiribojantį įsiterpusį kitos paskirties valstybinės žemės sklypą? 

 

43. Kokie veiksmai atliekami, kai tą patį valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypą 

pageidauja išsinuomoti keli asmenys, neturintys pirmumo teisės iš valstybės išsinuomoti žemės ūkio 

paskirties žemės sklypą? 

 

44. Ar turi būti teritorijų planavimo dokumente, pagal kurį formuojamas keliems statiniams 

eksploatuoti reikalingas žemės sklypas, nurodytos dalys, reikalingos kiekvienam savarankiškai 

funkcionuojančiam statiniui eksploatuoti? 

 

45. Ar gali būti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypas parduodamas be aukciono? 

 

46. Koks subjektas organizuoja valstybinės žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypų 

pardavimo aukcionus? 

 

47. Ar turi būti valstybinės žemės nuomotojo sprendimas perskaičiuoti be aukciono 

išnuomoto valstybinės žemės sklypo vertę, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis, 

derinamas (gautas sutikimas) su valstybinės žemės nuomininku? 

 

54. Ar gali Lietuvos valstybė paveldėti mirusiojo asmens turėtą žemės ūkio paskirties žemės 

sklypą? 

 

55. Koks subjektas atstovauja valstybei paveldint privačios žemės sklypą? 

 

56. Ar gali būti kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, kuriam nustatytas naudojimo 

būdas – komercinės paskirties objektų teritorija, perduotas valdyti patikėjimo teise savivaldybei? 

 

57. Ar turi teisę valstybės įmonė Valstybės turto fondas parduoti valstybinės žemės sklypą, 

reikalingą statiniams eksploatuoti? 

 

58. Ar gali būti privačios žemės sklypas padovanotas savivaldybei? 

 

59. Kokia tvarka žemės sklypą paveldi asmuo, kuris Lietuvoje negali turėti žemės nuosavybės 

teise? 

 

60. Ar gali žemės ūkio paskirties žemės sklypo savininkas, šį žemės sklypą įsigijęs iš 

valstybės išsimokėtinai, perleisti jį kitiems asmenims? 

 

61. Kuriais atvejais žemės sklypo bendraturtis turi pirmumo teisę įsigyti kito bendraturčio 

dalį? 
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62. Kokio dydžio turi būti su pageidaujamu pirkti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės 

sklypu besiribojančio privačios žemės ūkio paskirties žemės sklypo plotas, kad tokio žemės sklypo 

savininkui – valstybės paramos gavėjui būtų suteikta teisė įsigyti valstybinės žemės ūkio paskirties 

žemės sklypą be aukciono? 
 

63. Kokie subjektai turi pirmumo teisę įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę ta kaina, 

kuria ji parduodama, ir kitomis tomis pačiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai parduodama iš 

viešųjų varžytynių? 

 

64. Ar gali valstybinės žemės panaudos gavėjas laikinai nenaudojamą pagal valstybinės 

žemės panaudos sutartį valstybinės žemės sklypo dalį perduoti naudotis ar subnuomoti trečiajam 

asmeniui? 

 

65. Ar būtina notariškai tvirtinti žemės sklypo panaudos sutartį? 

 

66. Koks subjektas priima sprendimą patvirtinti žemės sklypo kadastro duomenis ir 

suformuoti žemės sklypą? 

 

67. Kaip užtikrinama valstybinės žemės sklypo pirkėjo prievolė atsiskaityti už išsimokėtinai 

įsigytą valstybinės žemės sklypą? 

 

68. Kokia institucija priima sprendimą panaikinti administraciniu aktu nustatytą žemės 

servitutą, kai jis baigiasi Civilinio kodekso nustatytais pagrindais? 

 

69. Ar gali valstybinės žemės nuomininkas įkeisti valstybinės žemės sklypo (jo dalies) 

nuomos teisę? 

 

70. Ar gali būti teritorijų planavimo dokumentas (pertvarkymo projektas), pagal kurį 

numatoma atidalyti žemės sklypo dalį iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, 

rengiamas tik pagal vieno iš bendraturčių prašymą? 

 

71. Kokia institucija turi teisę priimti sprendimą pertvarkyti (padalinti, atidalinti, sujungti, 

atlikti perdalijimą) privačios žemės sklypą? 

 

72. Ar gali kitos paskirties valstybinės žemės sklypo nuomininkas prašyti pakeisti 

išsinuomoto žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį, jeigu žemės sklype esančio statinio paskirtis 

neatitinka teritorijos bendrajame plane numatytų naudojimo būdų ir pobūdžių? 

 

73. Ar gali būti pratęsiama valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomos sutartis?  

 

74. Ar gali būti sujungiami skirtingų paskirčių žemės sklypai? 

 

75. Ar gali būti padalijami areštuoti žemės sklypai? 

 

76. Kur nustatoma formuojamo žemės sklypo riba privataus arba galimo privatizuoti upelio 

(griovio)? 

 

77. Ar vienas iš bendraturčių gali pateikti prašymą atidalyti visų bendraturčių dalis? 

 

78. Ar formuojami žemės plotai, kuriuos užima statiniai ar įrenginiai, būtini inžineriniams 

tinklams ir susisiekimo komunikacijoms aptarnauti, ir kuriems reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha 

žemės plotas? 
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79. Ar gali būti rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas pertvarkant 

privatų žemės sklypą mieste mėgėjų sodo teritorijoje? 

 

80. Kokius dokumentus kartu su prašymu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 

ministerijos teritoriniam padaliniui turi pateikti asmuo, norėdamas gauti sutikimą statyti nesudėtingus 

statinius valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje? 

 

81. Koks naudojamas kartografinis pagrindas rengiant nesudėtingo statinio valstybinės 

reikšmės paviršiniame vandens telkinyje statybos planą? 

 

82. Kokie nesudėtingo statinio parametrai turi būti nurodomi nesudėtingo statinio statybos 

plane? 

 

83. Kada nesudėtingo statinio, kuris statomas valstybinės reikšmės paviršiniame vandens 

telkinyje, statybos plane turi būti nurodomos planuojamo statyti nesudėtingo statinio kampų 

koordinatės? 

 

84. Kokia planine medžiaga naudojantis turi būti rengiamas laikino nesudėtingo statinio 

planas? 

 

85. Koks maksimalus gali būti įrengiamo laikino nesudėtingo statinio valstybinės reikšmės 

paviršiniame vandens telkinyje ilgis? 

 

86. Per kiek laiko pagal išduotą sutikimą asmuo privalo pastatyti valstybinės reikšmės 

paviršiniame vandens telkinyje laikiną nesudėtingą statinį?  

 

87. Kokia tvarka išduodamas sutikimas rekonstruoti statinį žemės sklype, besiribojančiame su 

valstybinės žemės sklypu ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai? 

 

88. Kur registruojami valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose pastatyti laikini 

nesudėtingi statiniai?  

 

89. Kam gali būti skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus veiksmai 

atsisakant išduoti sutikimą statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniame vandens telkinyje 

laikiną nesudėtingą statinį? 

 

90. Kas priima sprendimą pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį? 

 

91. Kada keičiama žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio 

paskirties į miškų ūkio? 

 

92. Kokia pagrindinė žemės naudojimo paskirtis nustatoma žemės sklypams, 

projektuojamiems teritorijose, kuriose yra išžvalgyti naudingųjų iškasenų telkiniai? 

 

93. Kokį teritorijų planavimo dokumentą rengiant gali būti keičiama žemės sklypo pagrindinė 

žemės naudojimo paskirtis, kai numatoma įveisti mišką daugiau kaip 90 procentų viso žemės ūkio 

paskirties žemės sklypo ploto? 

 

94. Kas nurodoma sprendime pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį? 

95. Nuo kokio momento taikomos konkrečiam žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos? 
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96. Kaip nustatomos papildomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Nekilnojamojo turto 

registre įregistruotam žemės sklypui? 

 

97. Kur gali kreiptis žemės savininkas dėl nuostolių, patiriamų dėl Nekilnojamojo turto 

registre įregistruoto žemės sklypo papildomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, 

atlyginimo? 

 

98. Kas gali kreiptis dėl nuostolių, patiriamų dėl Nekilnojamojo turto registre įregistruoto 

žemės sklypo papildomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, atlyginimo? 

 

99. Kokiu pagrindu vadovaudamasis Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto 

registro tvarkytojas Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo registro įraše padaro 

atitinkamą žymą apie taikomas ar panaikintas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas?  

 

100. Ar gali būti keičiami kadastro duomenys, nerengiant teritorijų planavimo dokumento, 

jeigu, formuojant naują žemės sklypą (teritorijose, kuriose iki teritorijų planavimo dokumentų 

patvirtinimo nebuvo suformuoti žemės sklypai), tam žemės sklypui taikytinos specialiosios žemės  

naudojimo sąlygos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje nebuvo nurodytos ir (ar) įrašytos į 

Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą? 

 

101. Kokie teisės aktai nustato specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas? 

 

102. Ar rengiant teritorijų planavimo dokumentus naujų  kapinių steigimui turi būti nustatoma 

kapinių apsaugos juosta ir zona? 

 

103. Ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme numatyti planavimo 

organizatoriai, turintys teisę tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus (bendruosius, detaliuosius, 

specialiuosius planus) gali įstatymų nustatyta tvarka tikslinti kelių apsaugos zonas miestuose, kaimo 

gyvenamosiose vietovėse?  

 

104. Kokiuose dokumentuose turi būti nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo 

sąlygos, kurių pagrindu taikomi ūkinės veiklos apribojimai? 

 

105. Kur gali kreiptis žemės savininkas, valdytojas ir naudotojas, jeigu sutinka dėl saugomos 

teritorijos steigimo, esamos saugomos teritorijos statuso keitimo, nustatytų veiklos apribojimų ar jų 

pakeitimo, bet nesutinka dėl kompensacijos dydžio?  

 

106. Kas organizuoja specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymą į kadastrą ir 

Nekilnojamojo turto registrą, jeigu, formuojant žemės sklypą (teritorijose, kuriose iki teritorijų 

planavimo dokumentų patvirtinimo nebuvo suformuoti žemės sklypai), tam žemės sklypui taikytinos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje nebuvo 

nurodytos ir (ar) įrašytos į kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą? 

 

107. Kas priima sprendimą nustatyti papildomas specialiąsias žemės ir miško naudojimo 

sąlygas žemės sklypui, kuris įregistruotas Nekilnojamojo turto registre? 

 

108. Kuriuos iš išvardytų reikalavimų turi atitikti asmuo, pageidaujantis rengti kaimo plėtros 

žemėtvarkos projektus? 

 

109. Kokiam terminui išduodami kvalifikacijos pažymėjimai žemėtvarkos planavimo 

dokumentus rengti? 
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110. Kas keleri metai kvalifikacijos pažymėjimo žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti 

turėtojas privalo tobulinti savo kvalifikaciją? 

 

111. Kokiems specialistams išduodami kvalifikacijos pažymėjimai rengti kaimo plėtros 

žemėtvarkos projektus? 

 

112. Kokiam laikui gali būti sustabdomas kvalifikacijos pažymėjimo rengti žemėtvarkos 

planavimo dokumentus galiojimas?  

 

113. Kas turi teisę sustabdyti kvalifikacijos pažymėjimo rengti žemėtvarkos planavimo 

dokumentus galiojimą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą? 

 

114. Kokius dokumentus turi pateikti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio 

ministerijos asmuo, pageidaujantis gauti kvalifikacijos pažymėjimą rengti kaimo plėtros žemėtvarkos 

projektus? 

 

115. Kokius dokumentus turi pateikti asmuo, pageidaujantis gauti kvalifikacijos 

pažymėjimus, suteikiančius teisę rengti kelių rūšių žemėtvarkos planavimo dokumentus? 

 

116. Kas priima išvadą dėl kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams 

rengti galiojimo sustabdymo arba galiojimo panaikinimo? 

 

117. Kokiais atvejais sustabdomas kvalifikacijos pažymėjimas rengti žemėtvarkos planavimo 

dokumentus galiojimas 3 mėnesiams?  

 

118. Kokiais atvejais panaikinamas kvalifikacijos pažymėjimo žemėtvarkos planavimo 

dokumentams rengti galiojimas? 

 

119. Po kiek laiko kvalifikacijos pažymėjimo žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti 

turėtojas gali kreiptis dėl naujo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo, panaikinus kvalifikacijos 

pažymėjimo galiojimą?  

 

120. Kur skelbiamas kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti 

registras? 

 

121. Kur kreipiasi asmuo pageidaujantis gauti pažymą, patvirtinančią, kad jam išduotas 

kvalifikacijos pažymėjimas rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus? 

 

122. Kuris iš nurodytų teisės aktų apsprendžia imamą valstybės rinkliavą už kvalifikacijos 

pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimą? 

 

123. Kam gali būti skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimai dėl 

kvalifikacijos pažymėjimo rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimo ar atsisakymo jį 

išduoti, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo?  

 

124. Kiek galioja išduotos planavimo sąlygos ir sąvadas rengti detaliuosius planus? 

 

125. Kas gali būti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų organizatoriais?  

 

126. Kas sudaro žemėtvarkos dokumentų sistemą? 

 

127. Kuriame teisės akte yra įvardyta žemėtvarkos planavimo dokumentų sistema? 
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128. Kaip skirstomi žemės valdų projektai (planai) pagal planavimo tikslus ir uždavinius? 

 

129. Kokie gali būti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai? 

 

130. Kas tvirtina parengtus žemės valdų projektus? 

 

131. Kokį reikia rengti teritorijų planavimo dokumentą ūkininkui formuojant ūkininko ūkio 

sodybos teritoriją ne mažesniame kaip 0,50 ha žemės ūkio paskirties žemės sklype? 

 

132. Kokiems teritorijų planavimo dokumentams gali būti taikoma supaprastinta visuomenės 

dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka? 

 

133. Iki kurio laikotarpio visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo 

dokumento? 

 

134. Kas registruoja teikiamus asmenų pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir 

pertvarkymo rengiamo projekto? 

 

135. Kas išnagrinėja visus gautus pasiūlymus dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo 

projekto rengimo ir juos priima arba atmeta? 

 

136. Per kiek laiko asmenys gali apskųsti planavimo organizatoriaus atsakymą dėl jų 

pasiūlymo atmetimo valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai? 

 

137. Kas tvirtina parengtus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus?  

 

138. Kokiose teritorijose galima rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų 

planavimo dokumentui? 

 

139. Kas tvirtina žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui? 

 

140. Kiek laiko skiriama susipažinti su parengtu nacionalinio ar regioninio lygmens bendrojo 

ir specialiojo teritorijų planavimo dokumento projektu? 

 

141. Kur turi būti paskelbta informacija apie supaprastinta tvarka rengiamus detaliuosius ar 

specialiuosius planus kaimyniniams žemės sklypų valdytojams ar naudotojams, kai jų negalima rasti 

Nekilnojamojo turto registre nurodytais jų deklaruotos gyvenamos vietos ar buveinės adresais? 

 

142. Kas atlieka valstybinę teritorijų planavimo dokumentų priežiūrą? 

 

143. Kas atlieka žemės paėmimo visuomenės poreikiams bei žemės konsolidacijos projektų 

valstybinę priežiūrą? 

 

144. Per kiek laiko turi būti pateikiamas planavimo organizatoriui žemės reformos 

žemėtvarkos projekto patikrinimo aktas? 

 

145. Per kiek dienų nuo žemėtvarkos planavimo dokumento pateikimo dienos valstybinę 

teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija jį patikrina?  

 

146. Kas atlieka parengtos miškų tvarkymo schemos valstybinę teritorijų planavimo 

dokumentų priežiūrą? 
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147. Kokį dokumentą teikia institucija, atliekanti valstybinę teritorijų planavimo dokumentų 

priežiūrą, planavimo dokumentus tvirtinančiai institucijai? 

 

148. Kokios yra teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkymo įstaigos? 

 

149. Per kiek laiko planavimo organizatorius nuo patvirtinto teritorijų planavimo dokumento 

dienos jį turi pateikti registro tvarkytojui registruoti teritorijų planavimo dokumentų registre?  

 

150. Kurios įstaigos registruoja žemėtvarkos planavimo dokumentus? 

 

151. Kas sprendžia ginčus dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėtais veiksmais įgyvendinamų 

teritorijų planavimo dokumentų, atlyginimo? 

 

152. Kokio dydžio laisvos valstybinės žemės plotai laikomi įsiterpę tarp privačių žemės 

sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų, taip pat tarp privačių arba išnuomotų valstybinės 

žemės sklypų ir kelių (gatvių) ar miesto gyvenamojoje vietovėje esančių miškų sklypų (plotų)? 

 

153. Kas patvirtinus kaimo plėtros žemėtvarkos projektą jį įregistruoja savivaldybės 

administracijos tvarkomame Teritorijų planavimo dokumentų registre? 

 

154. Ar gali būti subnuomojamas valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypas, 

subnuomos sutartyje numatant galimybę keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir 

pakeitus paskirtį naudoti žemės sklypą kitai veiklai? 

 

155. Kokias funkcijas pagal kompetenciją atlieka valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą 

atliekanti institucija? 

 

156. Per kiek laiko nuo žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo jis turi 

būti įregistruotas savivaldybės administracijos tvarkomame Teritorijų planavimo dokumentų 

registre? 

 

157. Per kiek dienų nuo žemėtvarkos planavimo dokumento pateikimo dienos valstybinę 

teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija jį patikrina?  

 

158. Ar turi teisę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas priimti 

sprendimą pakeisti teritorinio skyriaus vadovo sprendimu patvirtintą žemėtvarkos planavimo 

dokumentą? 

 

159. Kas nustato valstybinę teritorijų planavimo priežiūros bendrąją tvarką? 

 

160. Kada tvirtinamas teritorijų planavimo dokumentas? 

 

161. Kuo vadovaujantis parengiamas kadastro vietovės laisvos žemės fondo žemės planas? 

 

162. Kuriuo iš nurodytų atvejų neišduodamas sutikimas statyti statinį žemės sklype, 

besiribojančiame su valstybine žeme?  

 

163. Kokia institucija formuoja valstybės teritorijų planavimo  politiką ir numato priemones 

jai įgyvendinti? 

 

164. Kokia įstaiga registruoja valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus? 

 

 

http://litlex.kada.lan/#152z
http://litlex.kada.lan/#153z
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165. Kaip atlyginama žala, atsiradusi dėl neteisėtais veiksmais įgyvendinamų teritorijų 

planavimo dokumentų? 

 

166. Kuriais teisės aktais vadovaujantis atliekami žemės sklypo kadastriniai matavimai? 

 

167. Kokios teritorijos yra laikomos urbanizuotomis? 

 

168. Kokiems laikiniems ir nesudėtingiems statiniams gali būti išduodami sutikimai statyti 

valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose?  

 

169. Kuriems subjektams gali būti išduodamas sutikimas statyti ir naudoti valstybinės 

reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius? 

 

170. Kas yra bendrojo teritorijų planavimo objektai? 

 

171. Kaip atlyginama už visuomenės poreikiams paimamus statinius? 

 

172. Kiek laiko galioja planavimo sąlygos, išduotos nacionalinio, regioninio ir rajono 

lygmens bendriesiems planams rengti? 

 

173. Ar projekto organizatorius, žemės sklypo savininkas, turi informuoti gretimų žemės 

sklypų naudotojus apie rengiamą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą? 

 

174. Kokia institucija įgyvendina valstybės politiką žemės reformos klausimais? 

 

175. Kokia institucija atlieka žemės reformos darbų užsakovo funkcijas? 

 

176. Kokia institucija išnuomoja valstybinės žemės sklypus? 

 

177. Kokia tvarka perduodami valstybinės miško žemės sklypai miškų urėdijoms valdyti 

patikėjimo teise? 

 

178. Kurie iš nurodytų subjektų yra valstybinės žemės patikėtiniai? 

 

179. Kokią kartografinę medžiagą naudojant rengiami žemėtvarkos planavimo dokumentai?  

 

180. Kas sudaro Nekilnojamojo turto kadastro duomenis? 

 

181. Kokia institucija tvarko Nekilnojamojo turto kadastrą? 

 

182. Ką reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės įstatymas? 

 

183. Kas tvirtina kvalifikacijos tobulinimo kursų programas? 

 

184. Kas turi teisę organizuoti kvalifikacijos tobulinimo kursus? 

 

185. Kokia institucija išduoda kvalifikacijos pažymėjimus rengti žemėtvarkos planavimo 

dokumentus? 

 

186. Kokias teises turi žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiantys ir įgyvendinantys 

asmenys? 

 

187. Kas tai yra žemės administravimas? 
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188. Kas reglamentuoja privačios žemės valdymą, naudojimą bei disponavimą? 

 

189. Kas yra žemės valda? 

 

190. Kas yra žemės ūkio naudmena? 

 

191. Kas tai yra žemės sklypų sujungimas? 

 

192. Kas yra žemės informacinė sistema? 

 

193. Kokios gali būti Lietuvos koordinačių sistemos (LKS-94) koordinatės? 

 

194. Kokiu tikslumu nustatomos vietovės planinės (x, y) koordinatės GPNS imtuvu matuojant 

RTK metodu priimant pataisas iš LitPOS tinklo? 

 

195. Kas sudaro valstybinį geodezinį pagrindą? 

 

196. Kas yra geodezinis ženklas? 

 

197. Kas yra geodezinis tinklas? 

 

198. Kokia yra Lietuvos teritorijos valstybinė koordinačių sistema? 

 

199. Kokias galimybes suteikia naudotojui geodezinio pagrindo informacinė sistema?  

 

200. Kurie iš išvardytų objektų yra georeferencinio pagrindo kadastro objektai? 

_____________________ 


