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DĖL ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO 
 
 Išnagrinėję Jūsų prašymą dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo, 
informuojame, kad žemės sklypo, kadastro Nr. 4908/0007:186, esančio Pamiškės g. 6, Dovainonių k., 
Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo procedūra 
nutraukiama.  
  Paaiškiname, kad pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo (būdų) nustatymo formuojant 
naujus žemės sklypus tvarką bei sąlygas ir suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų pagrindinės žemės 
naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimo ar žemės sklypo naudojimo būdo nustatymo, jeigu jis 
nenustatytas, tvarką bei sąlygas reglamentuoja Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo 
nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. 
sausio 15 d. nutarimo Nr. 44 redakcija) „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo 
ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“. Aprašo 9 ir 10 punktuose nustatyta, kad pagrindinė 
žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai), keičiami žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių 
ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu.  
 Patikrinus registro centro duomenis nustatėme, kad prašymo nagrinėjimo metu pasikeitė žemės 
sklypo, dėl kurio buvo pateiktas prašymas, savininkai, todėl pagal Aprašo 9 ir 10 punktus prašymą 
pakeisti žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) turi pateikti dabartiniai žemės sklypo savininkai 
ar jų įgaliotas atstovas.  
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