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Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 

projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 

1 priedas 

 

fizinio asmens vardas ir pavardė: ______________________________________________________  

asmens kodas:_____________ ,  el. pašto adresas: ______________________ , tel.: _____________ 

gyvenamosios vietos adresas:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

juridinio asmens pavadinimas: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

juridinio asmens arba kitos užsienio organizacijos teisinė forma: ______________________________ 

buveinė (adresas):___________________________________________________________________ 

kodas:____________ , el. pašto adresas:_______________________________ , tel.: _____________ 

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: _________________________________________  

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui 

 

PRAŠYMAS ORGANIZUOTI 

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO 

PROJEKTO RENGIMĄ 
______________________ Nr. _________________ 

 

Jeigu atstovaujama ___________________________________________________________________ 

(atstovaujamojo asmens vardas pavardė, juridinio asmens pavadinimas,  

___________________________________________________________________________________ 

atstovavimo pagrindas (dokumento pavadinimas, data, numeris) 

___________________________________________________________________________________ 

(atstovaujamojo asmens duomenys) 

Prašau (prašome) organizuoti žemės sklypo (sklypų) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą 
(prašomo suformuoti žemės ploto buvimo vieta arba siekiamo pertvarkyti žemės sklypo adresas): _____ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

formuojamo valstybinės žemės ploto (teritorijos) plotas: ___________________________________ ha  

pertvarkomo (pertvarkomų) žemės sklypo (sklypų) plotas:__________________________________ ha 

žemės sklypo (sklypų) kadastro Nr.: ______________________________________________________   

___________________________________________________________________________________ 

Projekto tikslai *: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

PRIDEDAMA (kopijos) **: 

1. Žemės sklypo planas  ______________________________________________________ psl.,  

2. Nekilnojamojo  turto registro pažyma _________________________________________ psl., 

3. Nekilnojamojo  turto kadastro byla ___________________________________________ psl.,  

4. Preliminari žemės sklypo formavimo, pertvarkymo schema ________________________ psl.,  

  _________________________________________________________________________________ 

     

___________________________________                                         ___________________________ 

___________________________________   __________________  ___________________________ 

        (Pareigų pavadinimas)***
                               (Parašas)                              (Vardas ir pavardė) 

 

Už pateiktų dokumentų ir juose nurodytų duomenų tikrumą atsako pareiškėjas (užsakovas) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka 
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* – Projekto tikslai pagal „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo 

taisykles" (4p.) 

 

„4. Rengiant Projektą atliekami šie veiksmai: 

4.1. formuojami nauji valstybinės žemės sklypai; 

4.2. pertvarkomi žemės sklypai: 

4.2.1. padalijant į du ar daugiau žemės sklypų; 

4.2.2. atidalijant bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir 

suformuojant atskirus žemės sklypus; 

4.2.3. sujungiant kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo 

paskirties žemės sklypus į vieną; 

4.2.4. tuo pačiu metu taikant pasirinktus Taisyklių 4.2.1–4.2.3 ir 4.4 punktuose nurodytus 

būdus; 

4.2.5. 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; 

4.3. nustatoma ir keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo 

naudojimo būdas (-ai); 

4.4. įsiterpęs valstybinės žemės plotas sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu 

laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo; 

4.5. siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės servitutai; 

4.6. siūlomos nustatyti ar panaikinti specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos; 

4.7. numatomas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis Lietuvos Respublikos miškų 

įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161; 2011, Nr. 74-3548; 2012, Nr. 132-6687) 11 

straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais.“ 

 
** – pagal poreikį 

 
*** – rašoma, kai pareiškėjas yra juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija. 

http://www.am.lt/VI/index.php#a/14051
http://www.am.lt/VI/index.php#a/14051

