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

Administracinės paslaugos pavadinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Aprašymo turinys
APGK.4.
5 (2009-12-28; 2011-03-10; 2011-11-28; 2013-0809).
Kartografinės ir geodezinės medžiagos teikimas
nesudarant sutarties.
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – Tarnyba), atsižvelgdama į
Lietuvos Respublikos ir užsienio juridinių, fizinių
asmenų, kitų užsienio organizacijų (toliau –
naudotojas) pateiktas paraiškas dėl kartografinės ir
geodezinės medžiagos teikimo nesudarant sutarties
(toliau – kartografinė ir geodezinė medžiaga)
(pateiktas tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją,
atsiųstas registruotu paštu ar atsiųstas elektroniniu
paštu), teikia kartografinės ir geodezinės
medžiagos kopijas.
Nesudarius sutarties teikiami:
1. Kartografinė
ir
geodezinė
medžiaga
spausdintine forma (jei yra išspausdintas
kartografinės ir geodezinės medžiagos tiražas).
2. Topografinių planų bei 1:5 000 mastelio ir
smulkesnių žemėlapių, valstybinių geodezinių
tinklų bei su jais susijusios archyvinės medžiagos
fragmentų (ne didesnio kaip A3 formato) kopijos.
3. Valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų
rinkinių ir georeferencinio pagrindo žemėlapių
skaitmenine forma išspausdinti fragmentai (ne
didesnio kaip A3 formato).
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5.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.

Administracinės paslaugos vadovas

4. Geodezinės
medžiagos
skaitmenine
ar
spausdintine forma kopijos (ne didesnio kaip A3
formato).
Kartografinė ir geodezinė medžiaga arba jos
kopijos siunčiamos naudotojui paštu arba
įteikiamos jam atvykus į Tarnybą.
1. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos
įstatymas.
2. Geodezinės, kartografinės medžiagos ir
valstybinių georeferencinių erdvinių rinkinių
duomenų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 27 d.
įsakymu Nr. 1P-(1.3)-13 „Dėl Geodezinės ir
kartografinės
medžiagos
ir
valstybinių
georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Asmuo, pageidaujantis gauti kartografinę ir
geodezinę medžiagą, privalo pateikti paraišką dėl
kartografinės ir geodezinės medžiagos teikimo
nesudarant sutarties (toliau – paraiška), kurioje
nurodoma:
1. Pageidaujančio
naudoti
kartografinę
ir
geodezinę medžiagą juridinio asmens, kitos
užsienio organizacijos pavadinimas, kodas arba
fizinio asmens vardas ir pavardė.
2. Fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas, telefono numeris, elektroninio pašto
adresas, juridinio asmens ar kitos užsienio
organizacijos buveinės adresas, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas.
3. Kartografinės
ir
geodezinės
medžiagos
pavadinimas.
4. Teritorija, kurią apima kartografinė ir geodezinė
medžiaga ir kuri apibrėžta:
– nomenklatūriniais lapais, arba
– Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniais vienetais, arba
– gyvenamosiomis vietovėmis, arba
– kadastro vietovėmis.
Jeigu paraišką pasirašo naudotojo atstovas, kartu
su paraiška turi būti pateiktas atstovavimą
patvirtinantis dokumentas.
Tarnybos Geodezijos ir kartografijos departamento
Geodezijos, erdvinės informacijos ir kartografijos
skyriaus
vyriausioji
specialistė
Daiva
Radzevičienė, tel. 8 706 85 176, el. paštas
Daiva.Radzeviciene@nzt.lt
Tarnybos Geodezijos ir kartografijos departamento
direktorius, tel. 8 706 85 003, el. paštas nzt@nzt.lt
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9.

10.
11.
12.

13.

14.

Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė

Kartografinė ir geodezinė medžiaga arba jos
kopijos pateikiamos ne vėliau kaip per 10 darbo
dienų nuo paraiškos gavimo.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina Paslauga teikiama neatlygintinai.
Paraiškos forma, pildymo pavyzdys ir
Paraiška pateikiama pagal šio aprašymo priede
prašymo turinys
nurodytą formą.
Informacinės ir ryšių technologijos,
Asmeniui suteikiama galimybė iš Tarnybos
naudojamos teikiant administracinę
interneto svetainės www.nzt.lt atsisiųsti paraiškos
paslaugą
formą ir elektroniniu paštu nzt@nzt.lt atsiųsti
užpildytą paraišką.
Administracinės paslaugos teikimo
Teikiama tik ta kartografinė ir geodezinė medžiaga
ypatumai
arba jos kopijos, kuri yra saugoma Tarnybos
archyve.
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“.

L. e. Geodezijos ir kartografijos departamento
direktoriaus pareigas

Jurgita Špūraitė

