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Vilnius
Eil.
Pavadinimas
Aprašymo turinys
Nr.
1. Administracinės paslaugos kodas APBR.4.
2. Administracinės paslaugos versija 8 (2012-08-14; 2014-01-14; 2014-08-20; 2015-02-10;
2017-07-14; 2017-12-01; 2018-01-08)
3. Administracinės paslaugos
Dokumentų kopijų parengimas Nacionalinėje žemės
pavadinimas
tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos
4. Administracinės paslaugos
Lietuvos Respublikos piliečiai, valstybės, pasirašiusios
aprašymas
Europos ekonominės erdvės susitarimą, piliečiai,
užsieniečiai, turintys leidimą gyventi Lietuvos
Respublikoje, ar šių asmenų grupė, Lietuvos
Respublikos juridiniai asmenys, juridiniai asmenys ar
kitos
organizacijos,
įregistruotos
valstybėje,
pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą,
ar jų atstovybės ir filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje
(toliau – asmenys), gali kreiptis į Nacionalinę žemės
tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba)
dėl archyvinių dokumentų, kuriuos turi Tarnyba, kopijų
parengimo.
Dokumentų kopijas Tarnyboje rengia Geodezijos ir
žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir
nekilnojamojo turto kadastro skyrius bei Tarnybos
teritoriniai skyriai.
5. Administracinės paslaugos
Gyventojai
gavėjai
Užsieniečiai
Verslo subjektai
Viešojo sektoriaus subjektai
6. Administracinės paslaugos
□ Elektroninė paslauga

2
teikimo būdas
7. Funkcija, kurią vykdant teikiama
administracinė paslauga
8. Administracinės paslaugos
suteikimas
9. Administracinės paslaugos
rezultatas
10. Teisės aktai, reglamentuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

Neelektroninė paslauga
Valstybės perduota funkcija
□ Savarankiška funkcija
□ Paslauga teikiama atlygintinai
 Paslauga teikiama neatlygintinai
Išduotos dokumentų kopijos.

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66).
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6).
3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose
viešojo
administravimo
subjektuose
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų
prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo
administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo
administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo,
skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio
dokumento formos patvirtinimo“ (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2).
11. Prašymo forma, pildymo
Prašymas pateikiamas pagal Tarnybos parengtą
pavyzdys ir prašymo turinys
prašymo formą (Aprašymo 1 priedas) arba laisva forma.
12. Informacija ir dokumentai,
Asmuo, pageidaujantis gauti oficialaus dokumento
kuriuos turi pateikti asmuo
kopiją, turi pateikti prašymą, nurodydamas dokumento,
kurio kopiją nori gauti, pavadinimą ir kopijų skaičių.
Jeigu asmuo žino, kokiame dokumente yra jį dominanti
informacija ir kiek lapų sudarys, nurodo to dokumento
pavadinimą ir dokumento apimtį.
Kai asmuo yra fizinis asmuo, prieš atsiimdamas
dokumentų kopijas, jis turi parodyti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą arba asmens tapatybę ir
atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Juridinio
asmens atstovas, prieš atsiimdamas dokumentų kopijas,
turi parodyti juridinio asmens atstovavimą ir asmens
tapatybę patvirtinančius dokumentus.
13. Informacija
ir
dokumentai, Informacija ir dokumentai, kuriuos turi Tarnyba.
kuriuos turi gauti Tarnyba
14. Duomenys apie susijusius su Asmeniui suteikiama galimybė iš Tarnybos interneto
paslauga veiksmus ir nuorodos į svetainės www.nzt.lt atsisiųsti prašymo formą.
inicijavimo formas
15. Išorinis
administracinės Nėra.
paslaugos suteikimo adresas
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16. Pastabos
17. Raktažodžiai
18. Administracinės paslaugos
teikėjas

19. Atlygintinai teikiamos
administracinės paslaugos
duomenys
20. Administracinės paslaugos grupė
21. Gyvenimo įvykiai, kuriems
priskiriama administracinė
paslauga
22. Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

Nėra.
Prašymas, dokumentai, kopija.
Tarnybos Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyriausioji specialistė Daiva
Radzevičienė, tel. 8 706 85 176, el. paštas
Daiva.Radzeviciene@nzt.lt.
Tarnybos teritorinių skyrių darbuotojai (archyvarai),
kurių vardai ir pavardės, telefonų numeriai ir
elektroninio pašto adresai yra skelbiami Tarnybos
interneto svetainėje www.nzt.lt.
 Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas
 Kita
Pagal Tarnyboje gautus prašymus dokumentų kopijos
turi būti parengtos per 20 darbo dienų nuo prašymų
gavimo dienos.
Nėra.

23. Duomenys apie elektroninėmis
priemonėmis teikiamą
administracinę paslaugą
24. Administracinių paslaugų teikimo Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą,
aprašymų įtraukimas į dokumentų registruojamas
ir
saugomas
byloje
apskaitą
5.29 „Administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir jų
registras 1AP“.
Bendrųjų reikalų departamento
Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo
skyriaus vedėja
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