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Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Aprašymo turinys

Pavadinimas
Administracinės paslaugos
kodas
Administracinės paslaugos
versija
Administracinės paslaugos
pavadinimas
Administracinės paslaugos
aprašymas

APŽT.2.
3 (2012-12-07, 2015-10-01)
Žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinės
priežiūros atlikimas
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – Tarnyba), naudodamasi
Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo
informacine sistema (toliau – ŽPDRIS) arba gavusi
asmenų prašymus patikrinti žemėtvarkos planavimo
dokumentus paštu, elektroniniu paštu (pasirašytą
elektroniniu parašu), per pasiuntinį, įteiktus
asmeniui atvykus į Tarnybą, juos užregistruoja
(gavimo dieną), atlieka žemėtvarkos planavimo
dokumentų (žemėtvarkos schemų, žemės reformos
žemėtvarkos projektų, žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų, žemės paėmimo visuomenės
poreikiams projektų, žemės konsolidacijos projektų,
kaimo plėtros žemėtvarkos projektų) (toliau –
Projektai) valstybinę priežiūrą:
1. Tikrina, ar Projektų sprendiniai atitinka išduotus
reikalavimus (sąlygas) rengti Projektus, teisės aktų
reikalavimų nuostatas; ar šie sprendiniai
neprieštarauja aukštesnio lygmens teritorijų
planavimo dokumentams ir yra suderinti su
atitinkamo
lygmens
galiojančiais
teritorijų
planavimo dokumentais, įregistruotais Lietuvos
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5.

Administracinės paslaugos
gavėjai

6.

Administracinės paslaugos
teikimo būdas
Funkcija, kurią vykdant teikiama
administracinė paslauga

7.

8.
9.

10.

Administracinės paslaugos
suteikimas
Administracinės paslaugos
rezultatas
Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

Respublikos teritorijų planavimo dokumentų
registre; ar atliktos visos Projektų rengimo, viešo
svarstymo ir derinimo procedūros.
2. Nustačiusi pirmiau nurodytų reikalavimų
pažeidimus, reikalauja juos ištaisyti Lietuvos
Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos
žemės reformos įstatymo ir Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka.
3. Teikia Projektus tvirtinančiai institucijai
motyvuotas išvadas dėl Projektų tvirtinimo
tikslingumo (žemės valdos projektų patikrinimo
aktas, teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo
aktas) (toliau – Aktas) Žemėtvarkos planavimo
dokumentų
tikrinimo
taisyklių,
patvirtintų
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 6 d.
įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-64 ,,Dėl Žemėtvarkos
planavimo
dokumentų
tikrinimo
taisyklių
patvirtinimo“, ir Teritorijų planavimo dokumentų
tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio
5 d. įsakymu Nr. D1-904/3D-844 ,,Dėl Teritorijų
planavimo dokumentų tvarkos aprašo patvirtinimo“,
nustatyta tvarka.
Tuo atveju, kai Projektai tikrinti pateikiami
elektroninėmis
priemonėmis
per
ŽPDRIS
(www.zpdris.lt), Aktas parengiamas ir pateikiamas
ŽPDRIS, o tuo atveju, kai pateiktas ne per ŽPDRIS,
Aktas pateikiamas spausdintine forma Projektą
tikrinti pateikusiam asmeniui.
Gyventojai
Užsieniečiai
Verslo subjektai
Elektroninė paslauga
Neelektroninė paslauga
Valstybės perduota funkcija
□ Savarankiška funkcija
□ Paslauga teikiama atlygintinai
Paslauga teikiama neatlygintinai
Atlikta
valstybinė
žemėtvarkos
planavimo
dokumentų priežiūra, surašytas Aktas su pasiūlymu
tvirtinančiai institucijai tvirtinti arba netvirtinti
Projektą.
1.
Lietuvos
Respublikos
žemės
įstatymas
(https://www.e-
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tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343).
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.26B563184529)
3. Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir
įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d.
nutarimu Nr. 697 ,,Dėl Žemės konsolidacijos
projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių
patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F565EB3ED9EE/ULyl
XdZJBp).
4. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklės
ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų
rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m.
rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 ,,Dėl Žemės
paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir Žemės
paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo
ir
įgyvendinimo
taisyklių
patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/2dd6c8c0723911e3b29084ac
d991add8).
5. Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir
įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d.
nutarimu Nr. 385 ,,Dėl žemės reformos vykdymo
kaimo gyvenamojoje vietovėje“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D5E4DC47054D/kxM
RSQokqS).
6. Visuomenės informavimo, konsultavimo ir
dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų
planavimo
nuostatai,
patvirtinti
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d.
nutarimu Nr. 1079 ,,Dėl Visuomenės informavimo,
konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus
dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/2dd6c8c0723911e3b29084ac
d991add8).
7. Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo
tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu
Nr. D1-904/3D-844 ,,Dėl Teritorijų planavimo
dokumentų
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0E94BDC7BC1A/SAjs
ymQWLP).
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11.

Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys

8. Žemėtvarkos planavimo dokumentų tikrinimo
taisyklės, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m.
vasario 6 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-64 ,,Dėl
Žemėtvarkos planavimo dokumentų tikrinimo
taisyklių
patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EA87E339E415).
9. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir
įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio
11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 ,,Dėl Kaimo
plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių
patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/87140090171311e4afafe564
85a7e49a ).
10. Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-518/D1-490
,,Dėl Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių
patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8B7A45773D9/LfJleJ
TkDl).
11. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1513,,Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių
patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.85D26D5522CA).
12. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems
prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir
įgyvendinimo metodika, patvirtinta Lietuvos
Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos
1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 ,,Dėl
Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems
prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir
įgyvendinimo
metodikos
patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B9BFC3E65434).
Tuo atveju, kai Projektas parengtas ŽPDRIS, jis
teikiamas tikrinti ŽPDRIS priemonėmis.
Tuo atveju, kai Projektas parengtas spausdintine
forma, prašymas patikrinti Projektą pateikiamas
pagal Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
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12.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

13.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti Tarnyba
(prašymą nagrinėjantis
darbuotojas)

14.

Duomenys apie susijusius su
paslauga veiksmus ir nuorodos į
inicijavimo formas

aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu
Nr. D1-904/3D-844 ,,Dėl Teritorijų planavimo
dokumentų tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priede
nustatytą prašymo formą arba laisva forma.
Tuo atveju, kai Projektas parengtas ŽPDRIS,
dokumentai yra ŽPDRIS ir pakartotinai jų teikti
nereikia.
Tuo atveju, kai Projektas parengtas spausdintine
forma, kartu su prašymu patikrinti Projektą asmuo
turi pateikti viešai apsvarstytą ir suderintą visos
sudėties pagal teisės aktų, reglamentuojančių
Projektų rengimo tvarką, reikalavimus parengto
Projekto originalą ir jo kopiją. Dokumento originalą
ir jo kopiją turi sudaryti sprendiniai (brėžiniai ir
aiškinamasis raštas) ir planavimo proceso procedūrų
dokumentai.
Su Projekto tikrinimu susijusi informacija ir
dokumentai,
turimi
Tarnyboje,
ŽPDRIS
(https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/index.jsf), gauti iš
kitų institucijų ar valstybės registrų:
1) Lietuvos Respublikos gyventojų registro
(http://www.registrucentras.lt/gyventojai/);
2) Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkio registro
(http://www.vic.lt);
3) Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro
ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro
(http://www.registrucentras.lt);
4)
Lietuvos
Respublikos
miškų
kadastro
(http://www.amvmt.lt);
5) Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės
registro
(https://www.geoportal.lt/geoportal/valstybinesaugomu-teritoriju-tarnyba);
6)
Kultūros
paveldo
objektų
registro
(https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search);
7) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
dokumentų registro (http://www.tpdr.lt/);
8)
Žemės
gelmių
registro
(https://www.lgt.lt/epaslaugos/);
9) Valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų
rinkinių (http://www.giscentras.lt/gisweb/index.php?pageid=215).
Informacija apie atliekamą žemėtvarkos planavimo
dokumentų valstybinę priežiūrą – Projektų, kurie
parengti
ŽPDRIS,
skelbiama
ŽPDRIS
(https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/index.jsf).
Fiziniams ir juridiniams asmenims, kai Projektai
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15.
16.

Išorinis administracinės
paslaugos suteikimo adresas
Pastabos

parengti spausdintine forma, suteikiama galimybė iš
Tarnybos
interneto
svetainės
http://www.nzt.lt/go.php/lit/Kontroles-vykdymas
atsisiųsti prašymo patikrinti Projektą formą.
Tarnybos
interneto
svetainėje
http://www.nzt.lt/index.php?3431145089 matoma
žemėtvarkos planavimo dokumentų tikrinimo eiga.
Taip
pat
Tarnybos
interneto
svetainėje
http://www.nzt.lt/go.php/lit/Struktura-ir-kontaktai
skelbiami Tarnybos teritorinių skyrių vedėjų ir
darbuotojų, atliekančių žemėtvarkos planavimo
dokumentų valstybinę priežiūrą, telefono numeriai,
elektroninio pašto adresai, kuriais galima
konsultuotis, gauti informaciją apie žemėtvarkos
planavimo dokumentų patikrinimo vykdymą ir kt.
www.zpdris.lt
http://www.nzt.lt/index.php?3431145089
Projekto patikrinimas nutraukiamas, paaiškėjus, kad:
1) organizatoriui nesuteikta teisė organizuoti žemės
valdos projekto rengimo ir (ar) rengėjas neatitinka
reikalavimų, nurodytų Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje ir (ar) Lietuvos
Respublikos žemės reformos įstatymo 16 straipsnio
3 dalyje;
2) pasibaigęs išduoto dokumento, kuriame nustatyti
žemės valdos projekto rengimo reikalavimai,
galiojimo terminas, jeigu toks dokumentas buvo
išduotas;
3) tikrinti pateikto Projekto sudėtis neatitinka Žemės
įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų
Projektų rengimą reglamentuojančių teisės aktų
nustatytų sudėties reikalavimų arba Projekte nėra
visų teisės aktų numatytų planavimo proceso
procedūrų dokumentų;
4) skundą tais pačiais klausimais dėl parengto
Projekto sprendinių nagrinėja ir teismas.
Projekto tikrinimas nutraukiamas ir per 5 darbo nuo
paaiškėjimo dienos apie tai raštu informuojamas
prašymą tikrinti pateikęs asmuo.
Projekto patikrinimas sustabdomas paaiškėjus, kad
Projekto privalomieji dokumentai gali būti suklastoti.
Projektas su lydraščiu perduodamas teisėsaugos
institucijoms. Projekto tikrinimas sustabdomas, kol
teisėsaugos institucijos atliks tyrimą ir (ar) pateiks
išvadas.
Neigiamos išvados atveju pakartotinai patikrinimas
atliekamas ta pačia tvarka kaip pirmą kartą.
Žemės sklypų plano, kuris prilyginamas žemės
reformos žemėtvarkos projektui, valstybinė priežiūra
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17.

Raktažodžiai

18.

Administracinės paslaugos
teikėjas

19.

Atlygintinai teikiamos
administracinės paslaugos
duomenys

20.
21.

Administracinės paslaugos grupė
Gyvenimo įvykiai, kuriems
priskiriama administracinė
paslauga
Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

22.

23.
24.
25.
26.

Elektroninės paslaugos trumpas
pavadinimas
Elektroninės paslaugos nuoroda
Elektroninės paslaugos brandos
lygis
Elektroninės paslaugos teikimo
proceso aprašymas

atliekama priežiūros institucijos vadovo pavedimu.
Žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinė
priežiūra, žemės valdos projekto patikrinimo aktas,
teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas.
Tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo
departamento Žemėtvarkos planavimo ir dokumentų
priežiūros skyriaus darbuotojai, kurių vardai ir
pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio pašto
adresai yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje
www.nzt.lt.
Nėra

 Kitos paslaugos
 Kita
Tarnyboje elektroniniu būdu per ŽPDRIS gauti
Projektai turi būti patikrinti per 10 darbo dienų nuo
jų gavimo dienos, o ne per ŽPDRIS gauti Projektai
– per 20 darbo dienų.
Elektroninė paslauga
Žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinės
priežiūros atlikimas
www.zpdris.lt
(IV) Bendradarbiavimo lygis.
Projekto organizatorius prašymą tikrinti žemėtvarkos
planavimo dokumentą pateikia elektroniniu būdu per
ŽPDRIS.
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Planavimo organizatorius prisijungia prie
Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per
Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie
elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą
skaitmeninį
sertifikatą,
išduotą
kvalifikuoto
elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės
kortelės
skaitmeninį
sertifikatą
arba
kitus
Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt)
numatytus būdus.
2. Nacionalinės žemės tarnybos specialistai, atliekantys
žemėtvarkos planavimo dokumentų patikrinimą,
pasirašytą Aktą su išvada (teigiama arba neigiama) per
ŽPDRIS teikia planavimo organizatoriui.
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27.

28.

29.
30.

31.
32.

Elektroninės paslaugos suteikimo
trukmė

Elektroninės paslaugos suteikimo
kaina
Užsakant elektroninę paslaugą
reikalingas tapatybės nustatymas
Elektroninės paslaugos užsakymo
prisijungimo būdai

Paslaugos suteikimo
trukmė
Dienų tipas
Komentaras

10
darbo dienų
– Esant galimybei aktas
pateikiamas anksčiau nei
numatyta teisės aktuose

Paslaugos suteikimo kaina – Nemokama

Taip
Planavimo organizatorius prisijungia per ŽPDRIS,
naudodamasis sistemos administratoriaus suteiktais
prisijungimo duomenimis.

Elektroninės paslaugos kontaktinė
informacija IVPK administratoriui
Administracinių paslaugų teikimo Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų
aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą, registruojamas ir saugomas byloje 5.29
apskaitą
,,Administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir jų
registras 1AP“.

Žemės tvarkymo ir administravimo departamento
Žemėtvarkos planavimo ir dokumentų priežiūros
skyriaus vedėja

Vilma Sudonienė

