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Vilnius

Eil.
Pavadinimas
Nr.
1. Administracinės paslaugos kodas
2. Administracinės paslaugos versija
3.
4.

Administracinės paslaugos pavadinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

5.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

Aprašymo turinys
APGK.2.
5
(2011-03-10;
2011-11-28,
2013-08-09,
2014-09-15)
Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimas.
Geodezininko
kvalifikacijos
pažymėjimas
išduodamas
fiziniam
asmeniui,
turinčiam
technologijos mokslų studijų srities aukštąjį
išsilavinimą, kai jo studijuoti geodezijos teoriniai ir
praktiniai studijų dalykai sudaro ne mažiau kaip 30
kreditų (nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. – ne mažiau kaip
45 kreditus) ir jis atitinka kitus Geodezijos ir
kartografijos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimas suteikia
asmeniui teisę atlikti geodezijos ir kartografijos
darbus:
1) nustatyti pastatų ir statinių nuosėdžius ir
posvyrius;
2) pažymėti projektuojamų statinių ir įrenginių
vietas ir sudaryti jų padėties schemas;
3) sudaryti topografinius planus;
4) sudaryti inžinerinių tinklų planus.
1. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos
įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 1853 „Dėl
Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo,
galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo
taisyklių patvirtinimo“.
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6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
gauti institucija (prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

9.

Administracinės paslaugos vadovas

10. Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė
11. Administracinės paslaugos suteikimo
kaina

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.
gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių
valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos
mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos
17 d. nutarimas Nr. 662 „Dėl Žemėtvarkos
planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir
geodezininkų žinybinio registro steigimo, jo
nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios
nustatymo, taip pat kitų su tuo susijusių Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo“.
Prašymą išduoti pažymėjimą ir dokumentus galima
pateikti tiesiogiai, atvykus į Nacionalinę žemės
tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau –
Tarnyba), ar siųsti registruotu laišku. Dokumentų
skaitmenines kopijas galima siųsti elektroninėmis
priemonėmis adresu nzt@nzt.lt arba naudojantis
viešųjų
elektroninių
paslaugų
portalu
www.epaslaugos.lt.
Asmuo,
pageidaujantis
gauti
geodezininko
kvalifikacijos pažymėjimą, Tarnybai pateikia:
1) prašymą išduoti geodezininko kvalifikacijos
pažymėjimą, nurodydamas darbo vietos adresą,
darbo telefono numerį, darbo elektroninio pašto
adresą;
2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
kopiją;
3) išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
4) darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
5) kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo ir
profesinių žinių patikrinimo egzamino išlaikymo
pažymėjimo kopijas.
Jeigu šie dokumentai yra išduoti ne valstybine kalba,
turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą.
Informacija ir dokumentai turimi Tarnyboje
(Egzaminų komisijos, kurios sudėtis patvirtinta
Tarnybos direktoriaus įsakymu, posėdžio protokolas
su nurodytais egzamino rezultatais).
Geodezijos
ir
kartografijos
departamento
Geodezijos, erdvinės informacijos ir kartografijos
skyriaus darbuotojai, kurių vardai ir pavardės,
telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai yra
skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
Tarnybos direktorė Daiva Gineikaitė, tel. 8 706 85
003, el. paštas nzt@nzt.lt
Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo ir
dokumentų, reikalingų geodezininko kvalifikacijos
pažymėjimui išduoti, gavimo.
Už geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo
išdavimą imama 14 Eur (48,34 Lt) valstybės
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12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys
13. Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą

14. Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai

rinkliava Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.
gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių
valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos
mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
nustatyta tvarka.
Valstybės rinkliavos mokėjimo duomenys:
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR
finansų ministerijos
Gavėjo kodas: 188659752
Gavėjo sąskaitos:
AB DNB bankas LT74 4010 0510 0132 4763;
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175;
AB Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038;
„Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas LT74 7400
0000 0872 3870;
Nordea
Bank
AB
Lietuvos
skyrius
LT12 2140 0300 0268 0220;
„Swedbank“, AB LT24 7300 0101 1239 4300;
UAB Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025
Įmokos kodas (mokėjimo paskirtis) 5799.
Prašymas pateikiamas pagal šio aprašymo priede
nurodytą formą.
Asmeniui suteikiama galimybė iš interneto svetainės
www.nzt.lt atsisiųsti prašymo formą. Dokumentų
skaitmenines kopijas galima siųsti elektroninėmis
priemonėmis Tarnybai adresu nzt@nzt.lt arba
naudojantis viešųjų elektroninių paslaugų portalu
www.epaslaugos.lt.
Tarnyba ne vėliau kaip kitą dieną nuo sprendimo
išduoti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą
priėmimo elektroniniu paštu apie tai praneša
asmeniui ir nurodo, kad jis turi sumokėti valstybės
rinkliavą.
Geodezininko
kvalifikacijos
pažymėjimas
išduodamas elektroniniu būdu skaitmenine forma,
įregistravus į Žemėtvarkos planavimo dokumentų
rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinį registrą.
Jeigu asmuo pateikia ne visus Aprašymo 6 punkte
nurodytus dokumentus, jis turi pateikti trūkstamus
dokumentus per ne ilgesnį kaip 14 dienų terminą. Jų
nepateikus, Nacionalinė žemės tarnyba nutraukia
prašymo nagrinėjimą ir grąžina jį kartu su pateiktais
dokumentais asmeniui tiesiogiai arba per viešųjų
elektroninių paslaugų portalą. Jeigu kartu su
prašymu išduoti geodezininko kvalifikacijos
pažymėjimą pateikti
ne visi dokumentai,
administracinės paslaugos suteikimo trukmė,
nurodyta šio aprašymo 10 punkte, skaičiuojama nuo
paskutinio reikiamo dokumento gavimo dienos.
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15. Administracinių paslaugų teikimo
Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų
aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą apskaitą, registruojamas ir saugomas byloje 5.29
„Administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir jų
registras 1AP“ byloje.

L. e. Geodezijos ir kartografijos departamento
direktoriaus pareigas

Jurgita Špūraitė

