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Vilnius
Eil.
Pavadinimas
Aprašymo turinys
Nr.
1. Administracinės paslaugos kodas APBR.4.
2. Administracinės paslaugos versija 9 (2012-08-14; 2014-01-14; 2014-08-20; 2015-02-10;
2017-07-14; 2017-12-01; 2018-01-08; 2018-05-14).
3. Administracinės paslaugos
Dokumentų kopijų parengimas Nacionalinėje žemės
pavadinimas
tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos
4. Administracinės paslaugos
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
aprašymas
(toliau – Tarnyba) pagal asmens prašymą raštu, pateiktą
tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją,
atsiuntus paštu ar elektroniniu paštu (pasirašytą
kvalifikuotu elektroniniu parašu), taip pat prisijungus
prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt),
parengia dokumentų, kurių sudarytoja yra Tarnyba,
kopijas.
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
Išduotos dokumentų kopijos.
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 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas)
(https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/asr).
3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/asr).
4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/asr).
5. 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).
Asmens rašytinis prašymas pateikiamas pagal Tarnybos
parengtą prašymo formą (Aprašymo 1 priedas) arba
laisva forma.
Žodiniai prašymai telefonu arba asmeniui atvykus į
Tarnybą gali būti pateikiami tais atvejais, kai asmuo
pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su
dokumentu, neprašydamas kopijos, kai dokumentą
galima pateikti tuoj pat, nepažeidžiant Teisės gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų įstatymo ir Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento nustatytos tvarkos.
Asmuo, norėdamas gauti dokumentų kopijas, prašyme
turi nurodyti, kokius konkrečiai dokumentus ir kokiu
būdu pageidauja gauti, savo vardą ir pavardę, adresą
(jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą,
juridinio asmens kodą, buveinės adresą, atstovo vardą ir
pavardę (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir
kontaktinius duomenis.
Jeigu dėl dokumentų kopijų kreipiasi asmens atstovas,
prašyme nurodoma, kokius konkrečiai dokumentus ir
kokiu būdu pageidaujama gauti, atstovo vardas ir
pavardė, adresas (jeigu atstovas yra fizinis asmuo),
pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas
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13. Informacija
ir
dokumentai,
kuriuos turi gauti Tarnyba
(prašymą
nagrinėjantis
darbuotojas)

(jeigu atstovas yra juridinis asmuo), atstovavimą
liudijančio dokumento kopija ir kontaktiniai duomenys.
Jeigu asmuo kreipiasi dėl dokumentų kopijų, susijusių su
kito asmens duomenimis, pateikimo, prašyme turi būti
nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo
bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens
duomenų apimtis.
Asmuo, prašymą teikiantis Tarnybai elektroniniu paštu,
turi jį pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir
išsiųsti nzt@nzt.lt arba Tarnybos teritorinių skyrių
elektroninio pašto adresais, nurodytais Tarnybos
interneto svetainės www.nzt.lt „Struktūra ir kontaktai“
skiltyje.
Su prašymo nagrinėjimu susijusi informacija ir
dokumentai, turimi Tarnyboje, esantys kitų institucijų ar
valstybės registruose:
1.
Lietuvos
Respublikos
gyventojų
registre
(https://www.registrucentras.lt/gyventojai/).
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastre ir
registre (https://www.registrucentras.lt/turtas/).
Asmeniui suteikiama galimybė iš Tarnybos interneto
svetainės www.nzt.lt atsisiųsti prašymo formą.

14. Duomenys apie susijusius su
paslauga veiksmus ir nuorodos į
inicijavimo formas
15. Išorinis administracinės paslaugos www.epaslaugos.lt
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.
17. Raktažodžiai
Dokumentas, kopija.
18. Asmenys, atsakingi už paslaugos Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo ir
suteikimą
asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė HurčinaitėOrlickienė, tel. 8 706 85 005, el. paštas
Egle.Hurcinaite@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.
19. Atlygintinai teikiamos
administracinės paslaugos
duomenys
20. Administracinės paslaugos grupė  Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas
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21. Gyvenimo įvykiai, kuriems
 Kita
priskiriama administracinė
paslauga
22. Neelektroninės paslaugos teikimo 1. Asmuo Tarnybai pateikia prašymą raštu (paštu,
proceso aprašymas
elektroniniu paštu (pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu
parašu), tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į
Tarnybą).
2. Prašymas užregistruojamas ir perduodamas Tarnybos
struktūrinio padalinio atsakingam darbuotojui nagrinėti.
3. Tarnybos struktūrinio padalinio darbuotojas, atlikęs
teisės aktuose nustatytas procedūras, išnagrinėja prašymą
ir pateikia asmeniui dokumento (-ų) kopiją (-as).
23. Administracinės paslaugos
Tarnyboje gauti prašymai turi būti išnagrinėti per 20
suteikimo trukmė
darbo dienų nuo jų gavimo dienos. Jeigu asmens buvo
paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, prašymo
nagrinėjimo ir dokumentų kopijų pateikimo terminas
skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo
gavimo Tarnyboje dienos.
Jeigu asmuo prašo pateikti didelės apimties ar specialiai
adaptuotų, apdorotų ar kitaip perdirbtų dokumentų
kopijas, Tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto darbuotojo
sprendimu nurodytas terminas gali būti pratęstas dar iki
20 darbo dienų.
24. 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
25. Elektroninės paslaugos trumpas
Dokumentų kopijų parengimas Nacionalinėje žemės
pavadinimas
tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos.
26. Elektroninės paslaugos nuoroda
www.epaslaugos.lt, kai pasirenkama Tarnybos teikiama
paslauga „Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei
nagrinėjimas“
27. Elektroninės paslaugos brandos
(IV) bendradarbiavimo lygis.
lygis
28. Elektroninės paslaugos teikimo
1. Asmuo iš Tarnybos interneto svetainės www.nzt.lt
proceso aprašymas
atsisiunčia prašymo 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.
3. Tarnybos struktūrinio padalinio darbuotojas, atlikęs
teisės aktuose nustatytas procedūras, išnagrinėja
prašymą ir pateikia asmeniui dokumento (-ų) kopiją (as).
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29. Elektroninės paslaugos suteikimo
trukmė

30.

31.
32.

33.

Paslaugos
20
suteikimo trukmė
Dienų tipas
Darbo dienos
Komentaras
Prašymų
nagrinėjimo
terminą
Tarnybos direktorius ar jo įgaliotas
darbuotojas turi teisę pratęsti dar iki
20 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
 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
Elektroninės paslaugos
Nėra.
kontaktinė informacija IVPK
administratoriui

Bendrųjų reikalų departamento
Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo
skyriaus vedėja

Eglė Hurčinaitė-Orlickienė

