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Pavadinimas
Aprašymo turinys
Nr.
1. Administracinės paslaugos kodas APBR.1.
2. Administracinės paslaugos versija 6 (2011-11-28; 2012-07-05; 2015-09-21; 2017-07-04;
2017-09-26).
3. Administracinės paslaugos
Asmenų prašymų ir skundų priėmimas Nacionalinėje
pavadinimas
žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ir
atsakymų į juos pateikimas
4. Administracinės paslaugos
Priimami ir registruojami Nacionalinei žemės tarnybai
aprašymas
prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) adresuoti
prašymai ir skundai, pateikti raštu, tiesiogiai asmeniui ar
jo atstovui atvykus į instituciją, atsiuntus prašymą ar
skundą paštu arba elektroniniu paštu (pasirašyti
kvalifikuotu elektroniniu parašu), taip pat prisijungus
prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
5. Administracinės paslaugos
 Fiziniai asmenys ne verslo tikslais
gavėjai
 Fiziniai asmenys verslo tikslais
 Juridiniai asmenys ne verslo tikslais
 Juridiniai asmenys verslo tikslais
6. Administracinės paslaugos
□ Elektroninė paslauga ne per el. valdžios vartus
teikimo būdas
 Elektroninė paslauga per el. valdžios vartus
 Neelektroninė paslauga
7. Funkcija, kurią vykdant teikiama □ Valstybės perduota funkcija
administracinė paslauga
 Savarankiška funkcija
8. Administracinės paslaugos
□ Paslauga teikiama atlygintinai
suteikimas
 Paslauga teikiama neatlygintinai
9. Administracinės paslaugos
Pateikti atsakymai į asmenų prašymus ir skundus.
rezultatas
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10. Teisės aktai, reglamentuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

11. Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys

12. Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
(https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/asr).
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/asr).
4. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo
viešojo
administravimo
subjektuose
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir
skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo
administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr).
5. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo
18 straipsnis
(https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2718/asr).
6. Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės
tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka
taisyklės, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo
7 d. įsakymu Nr. 1P-90 „Dėl Išankstinio ginčų
nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės
ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklių patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/972f884069c411e69d8fa40f569
62063).
Asmens prašymas, skundas pateikiamas Tarnybos
parengtoje prašymo / skundo formoje (Aprašymo
1 priedas) arba laisva forma.
Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės
tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka
skundas pateikiamas Tarnybos parengtoje skundo
formoje (Aprašymo 2 priedas).
1. Asmens prašymas ir skundas raštu turi būti:
1.1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į
valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas
Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta
tvarka, išskyrus atvejus, kai vadovaudamasi tarptautinės
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teisės aktais į Tarnybą raštu kreipiasi užsienio valstybės
institucija ar tarptautinė organizacija;
1.2. parašytas įskaitomai;
1.3. asmens pasirašytas.
2. Prašyme ar skunde raštu turi būti nurodytas asmens
vardas ir pavardė arba pavadinimas (jeigu kreipiamasi
juridinio asmens vardu), adresas arba kiti kontaktiniai
duomenys ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo
pageidauja gauti atsakymą. Jeigu prašyme ar skunde
nenurodytas adresas, kuriuo asmuo pageidauja gauti
atsakymą, jis teikiamas pagal kitus prašyme ar skunde
nurodytus asmens kontaktinius duomenis, išskyrus
atvejus, kai prašyme ar skunde jokių kitų asmens
kontaktinių duomenų nenurodyta.
3. Prašyme dėl informacijos ir dokumentų teikimo turi
būti tiksliai nurodytas duomenų naudojimo tikslas,
duomenų teikimo bei gavimo teisinis pagrindas, prašomų
pateikti duomenų apimtis.
4. Asmens prašymas, skundas, pateiktas elektroniniu
būdu, turi būti parengtas taip, kad Tarnybos darbuotojai
galėtų:
4.1. atpažinti elektroninio dokumento formatą;
4.2. atidaryti ir apdoroti jį dokumentų valdymo sistemos
ar kitomis Tarnybos naudojamomis informacinių
technologijų priemonėmis;
4.3. atpažinti turinį;
4.4. identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą, skundą
pateikusį asmenį.
5. Asmuo, prašymą ar skundą teikiantis Tarnybai
elektroniniu paštu, turi jį išsiųsti nzt@nzt.lt arba
Tarnybos teritorinių skyrių elektroninio pašto adresais,
nurodytais Tarnybos interneto svetainės www.nzt.lt
skiltyje „Struktūra ir kontaktai“.
6. Skunde, kuris nagrinėjamas išankstinio ginčų
nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės
ūkio ministerijos ne teismo tvarka, turi būti nurodyta:
6.1. skundo surašymo vieta ir data;
6.2. teritorinio skyriaus arba konkretaus šio skyriaus
valstybės tarnautojo, kurio priimti sprendimai, veiksmai
(ar neveikimas) yra skundžiami, vardas, pavardė,
pareigos ir kokie priimti sprendimai, veiksmai (ar
neveikimas) yra skundžiami;
6.3. aplinkybės, kuriomis asmuo grindžia savo
reikalavimą;
6.4. kokios asmens teisės ir įstatymų saugomi interesai
buvo pažeisti teritorinio skyriaus priimtu sprendimu,
veiksmais (ar neveikimu);
6.5. asmens reikalavimas.
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13. Informacija
ir
dokumentai,
kuriuos turi gauti Tarnyba
(prašymą, skundą nagrinėjantis
darbuotojas)

14. Duomenys apie susijusius su
paslauga veiksmus ir nuorodos į
inicijavimo formas

Prie skundo asmuo turi pridėti asmens turimų
dokumentų, patvirtinančių skunde išdėstytas aplinkybes,
kopijas.
Pastaba. Jeigu prašymą, skundą pasirašo asmens
atstovas, turi būti pridedamas įgaliojimas, patvirtinantis
atstovo įgaliojimus.
Su prašymo ar skundo nagrinėjimu susijusi informacija
ir dokumentai, turimi Tarnyboje, esantys kitų institucijų
ar valstybės registruose:
Lietuvos
Respublikos
gyventojų
registre
(http://ivn.vrm.lt/);
- Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkio registre
(http://www.vic.lt);
- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastre ir
Nekilnojamojo
turto
registre
(http://www.registrucentras.lt).
Asmeniui suteikiama galimybė iš interneto svetainės
www.nzt.lt atsisiųsti prašymo / skundo ir išankstinio
ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie
Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka skundo formas.
http://www.nzt.lt/go.php/lit/Asmenu-praymunagrinejimas-informacijos-ir-dokumentu-kopijuteikimas
www.epaslaugos.lt

15. Išorinis administracinės paslaugos
suteikimo adresas
16. Pastabos
Asmenų prašymai dėl asmenų duomenų subjekto teisių
įgyvendinimo Tarnyboje nagrinėjami ir į juos atsakoma
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Nacionalinėje
žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių,
patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 29 d. įsakymu
Nr. 1P-26-(1.3 E.) „Dėl Duomenų subjekto teisių
įgyvendinimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės
ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta
tvarka.
Skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemės
sklypų tinkamumo, žemės privatizavimui, nuomai ir
perdavimui neatlygintinai naudotis parengtų dokumentų
ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų neatitikties iki
sprendimo dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar
perdavimo neatlygintinai naudotis priėmimo nagrinėja
Tarnybos teritoriniai skyriai.
Tarnybos teritorinių skyrių sprendimai ir veiksmai
(neveikimas), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės
teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai,
parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai
žemės sklypą, skundžiami Tarnybos direktoriui
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17. Raktažodžiai
18. Asmenys, atsakingi už paslaugos
suteikimą

19. Atlygintinai teikiamos
administracinės paslaugos
duomenys
20. Administracinės paslaugos grupė
21. Gyvenimo įvykiai, kuriems
priskiriama administracinė
paslauga
22. Neelektroninės paslaugos teikimo
proceso aprašymas

23. Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės
tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka.
Skundas nenagrinėjamas, jeigu teismas ar Tarnyba yra
priėmusi administracinės procedūros sprendimą tuo
pačiu klausimu ir asmuo nepateikė naujų faktinių
duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą.
Prašymas ar skundas gali būti nenagrinėjamas, jeigu
paaiškėja, kad Tarnyba arba kitas kompetentingas
viešojo administravimo subjektas tuo pačiu klausimu yra
pateikęs atsakymą arba priėmęs sprendimą, ir asmuo
nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti
ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo
administravimo subjekto priimtą sprendimą.
Jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą,
skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas,
administracinė procedūra nutraukiama ir per 5 darbo
dienas nuo tokio paaiškėjimo dienos apie tai raštu
informuojamas skundą pateikęs asmuo.
Prašymas, skundas.
Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo ir
asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė HurčinaitėOrlickienė, tel. 8 706 85 005, el. paštas
Egle.Hurcinaite@nzt.lt .
Tarnybos teritorinių skyrių darbuotojai, kurių vardai ir
pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai
yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt .
 Asmens priėmimas ir aptarnavimas
 Kita
1. Asmuo Tarnybai pateikia prašymą ar skundą raštu
(paštu, elektroniniu paštu (pasirašytą kvalifikuotu
elektroniniu parašu), tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui
atvykus į instituciją).
2. Prašymas ar skundas užregistruojamas ir
perduodamas Tarnybos struktūriniam padaliniui
nagrinėti.
3. Tarnybos struktūrinis padalinys, atlikęs teisės aktuose
nustatytas procedūras, išnagrinėja prašymą ar skundą ir
pateikia asmeniui atsakymą.
Tarnyboje gauti prašymai turi būti išnagrinėti per 20
darbo dienų nuo jų gavimo dienos. Šį terminą Tarnybos
direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti dar iki
20 darbo dienų.
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24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.
32.

Administracinė procedūra turi būti baigta ir sprendimas
priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Šį terminą
Tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę
pratęsti dar iki 10 darbo dienų.
Administracinės paslaugos
Lietuvos administracinių ginčų komisijai (adresas –
teikėjo veiksmų (neveikimo)
Vilniaus g. 27, Vilnius) Lietuvos Respublikos
apskundimo tvarka
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
Elektroninė paslauga
Elektroninės paslaugos trumpas
Asmenų prašymų ir skundų priėmimas Nacionalinėje
pavadinimas
žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ir
atsakymų į juos pateikimas
Elektroninės paslaugos nuoroda
www.epaslaugos.lt, kai pasirenkama Tarnybos teikiama
paslauga „Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei
nagrinėjimas“
Elektroninės paslaugos brandos
(IV) bendradarbiavimo lygis
lygis
Elektroninės paslaugos teikimo
1. Asmuo iš Tarnybos interneto svetainės www.nzt.lt
proceso aprašymas
atsisiunčia prašymo ar skundo formą, ją užpildo.
2. Asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų
(www.epaslaugos.lt), pasirenka Tarnybos teikiamą
paslaugą „Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei
nagrinėjimas“ ir pateikia užpildytą prašymą ar skundą.
3. Tarnybos struktūrinis padalinys, atlikęs teisės aktuose
nustatytas procedūras, išnagrinėja prašymą ar skundą ir
pateikia asmeniui atsakymą.
Elektroninės paslaugos suteikimo Paslaugos
20
trukmė
suteikimo trukmė
Dienų tipas
Darbo dienos
Komentaras
Prašymų
nagrinėjimo
terminą
Tarnybos direktorius ar jo įgaliotas
asmuo turi teisę pratęsti dar iki 20
darbo dienų.
Administracinės procedūros terminą
Tarnybos direktorius ar jo įgaliotas
asmuo turi teisę pratęsti dar iki 10
darbo dienų.
Elektroninės paslaugos suteikimo Paslaugos
Nemokama
kaina
suteikimo kaina
Valiuta
Trukmė
Užsakant elektroninę paslaugą
Taip
reikalingas tapatybės nustatymas
Elektroninės paslaugos užsakymo Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
prisijungimo būdai
 El. parašo naudotojams
 Bankai
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33. Elektroninės paslaugos
kontaktinė informacija IVPK
administratoriui

 Asmens tapatybės kortelė
 ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
 El. parašo naudotojams
 Bankai
 Asmens tapatybės kortelė
 ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
 Valstybės tarnautojo pažymėjimas
 Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
 El. parašo naudotojams
 ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
 Bankai
 Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu
 ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
 Asmens tapatybės kortelė
Nėra

Bendrųjų reikalų departamento
Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo
skyriaus vedėja

Eglė Hurčinaitė-Orlickienė

