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Nr.
1.
2.
3.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos kodas
Administracinės paslaugos versija
Administracinės paslaugos pavadinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

5.

Teisės aktai, reguliuojantys

APGK.7.
1
Žemės sklypo kadastro duomenų patvirtinimas
(žemės sklypo suformavimas), nustatytų žemės
sklypo kadastro duomenų pakeitimas ar žemės
sklypo pertvarkymas ir nustatytų žemės sklypo
kadastro duomenų patvirtinimas.
Žemės sklypo kadastro duomenys patvirtinami
(žemės sklypas suformuojamas), nustatyti žemės
sklypo kadastro duomenys pakeičiami ar žemės
sklypas pertvarkomas ir nustatyti žemės sklypo
kadastro duomenys patvirtinami, atsižvelgiant į
žemės sklypo savininko arba jo įgalioto asmens
raštu pateiktą prašymą (tiesiogiai asmeniui
atvykus į instituciją, atsiuntus paštu ar per
pasiuntinį), Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba)
vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio pagal
žemės sklypo buvimo vietą (toliau – Tarnybos
teritorinis
padalinys)
vadovo
sprendimu
patvirtinti nustatytus žemės sklypo kadastro
duomenis (suformuoti žemės sklypą), pakeisti
nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis ar
pertvarkyti žemės sklypą ir patvirtinti nustatytus
žemės sklypo kadastro duomenis.
1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto

2
administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

kadastro įstatymas (Žin., 2000, Nr. 58-1704;
2003, Nr. 57-2530).
2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
(Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868).
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
kadastro
nuostatai,
patvirtinti
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio
15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002,
Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899).
4. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei
tikslinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos
žemės
ūkio
ministro
2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 (Žin.,
2003, Nr. 18-790).
5. 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 (Žin.,
1998, Nr. 43-1189; 2011, Nr. 165-7881).
6. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos
tikrinimo taisyklės, patvirtintos Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d.
įsakymu Nr. 1P-98 (Žin., 2009, Nr. 107-4512;
2012, Nr. 4-134).
7. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų
registravimo elektroninėmis priemonėmis tvarkos
aprašas, patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos generalinio
direktoriaus 2009 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr.
1P-97 (Žin., 2009, Nr. 107-4511).
Žemės sklypo savininkas arba jo įgaliotas asmuo
Tarnybos teritoriniam padaliniui pateikia:
1. Prašymą patvirtinti nustatytus žemės sklypo
kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą) ar
prašymą pakeisti nustatytus žemės sklypo
kadastro duomenis, ar prašymą pertvarkyti žemės
sklypą ir patvirtinti pertvarkyto žemės sklypo
nustatytus kadastro duomenis (toliau kartu –
prašymas).
2. Tarnybos teritoriniame padalinyje patikrintą
žemės sklypo kadastro duomenų bylą (Tarnybos
teritorinio padalinio vadovo arba jo paskirto
Tarnybos teritorinio padalinio darbuotojo
suderintą žemės sklypo planą ir kadastro
duomenų formą).
3. Atstovavimą patvirtinantį dokumentą, jei

3

7.

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

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

9.

Administracinės paslaugos vadovas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė

11.

Administracinės paslaugos suteikimo
kaina
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys

12.

13.

14.

15.

Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą
Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai

Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

prašymą pateikia žemės sklypo savininko
atstovas.
Su prašymo nagrinėjimu susijusi informacija ir
dokumentai, turimi Tarnyboje, gauti iš kitų
institucijų
ar
Lietuvos
Respublikos
nekilnojamojo turto kadastro ir registro
(www.registrucentras.lt/ntr/).
Tarnybos teritorinio padalinio darbuotojai, kurių
vardai ir pavardės, telefono numeriai ir
elektroninio pašto adresai yra skelbiami
Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
Tarnybos teritorinių padalinių vadovai, kurių
vardai ir pavardės, telefono numeriai ir
elektroninio pašto adresai yra skelbiami
Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo
gavimo ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo
žemės sklypo plano suderinimo, tuo atveju, kai
prašymas pateikiamas kartu su prašymu
patikrinti žemės sklypo kadastro duomenų bylą.
Paslauga teikiama neatlygintinai.
Prašymas pateikiamas užpildžius prašymo
formą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2012 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-50.
Asmeniui suteikiama galimybė iš Tarnybos
interneto svetainės www.nzt.lt atsisiųsti prašymo
formą.
Prašymas gali būti pateikiamas kartu su prašymu
patikrinti žemės sklypo kadastro duomenų bylą.
Tuo atveju Tarnybos teritorinio padalinio
darbuotojas patikrina žemės sklypo kadastro
duomenų bylą, o Tarnybos teritorinio padalinio
vadovas arba jo paskirtas Tarnybos teritorinio
padalinio darbuotojas suderina žemės sklypo
planą, kadastro duomenų formą ir tik tada
parengiamas Tarnybos vadovo ar jo įgalioto
Tarnybos
teritorinio
padalinio
vadovo
sprendimas patvirtinti nustatytus žemės sklypo
kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą),
pakeisti nustatytus žemės sklypo kadastro
duomenis ar pertvarkyti žemės sklypą ir
patvirtinti nustatytus žemės sklypo kadastro
duomenis.
Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų
apskaitą, registruojamas ir saugomas 5.29
„Administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir
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jų registras 1AP“ byloje.

Geodezijos ir kartografijos
departamento direktorius
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