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Vilnius
Eil.
Pavadinimas
Aprašymo turinys
Nr.
1. Administracinės paslaugos kodas
APGK.5.
2. Administracinės paslaugos versija
3 (2013-06-25, 2014-09-15)
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Matininko kvalifikacijos pažymėjimą turinčio asmens
veiklos priežiūros atlikimas.
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – Tarnyba), atsižvelgdama į iš
fizinių ar juridinių asmenų gautus skundus arba
informaciją, gautą iš savivaldybių, paštu, elektroniniu
paštu (pasirašytą elektroniniu parašu) ar tiesiogiai
atvykus į Tarnybą, atlieka matininko kvalifikacijos
pažymėjimo turinčio asmens įtariamų veiklos
pažeidimų vertinimą.
Tarnybos
direktoriaus
sprendimu
matininko
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas gali būti
sustabdomas,
panaikinamas
ar
panaikinamas
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas.
Nustačius, kad matininko kvalifikacijos pažymėjimą
turintis asmuo, atlikdamas geodezijos ir kartografijos
darbus, padarė nešiurkštų pažeidimą, apibrėžtą
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro
įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje, priimamas
sprendimas sustabdyti matininko kvalifikacijos
pažymėjimo galiojimą bei nurodomas protingas
terminas pažeidimams pašalinti.
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas
panaikinamas Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo
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5.

6.

7.

11 straipsnio 12 dalyje numatytais atvejais.
Apie
matininko
kvalifikacijos
pažymėjimo
sustabdymą,
panaikinimą
ar
kvalifikacijos
pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimą
matininkas informuojamas raštu. Ši informacija taip
pat skelbiama Žemėtvarkos planavimo dokumentų
rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybiniame
registre.
Teisės aktai, reguliuojantys
1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro
administracinės paslaugos teikimą
įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1805 „Dėl Matininko
kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo
sustabdymo,
galiojimo
panaikinimo taisyklių
patvirtinimo“.
3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 2 d.
įsakymas Nr. 1P-(1.3.)-154 „Dėl Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuolatinės
komisijos kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai
įvertinti sudarymo“.
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“.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi Juridiniai, fiziniai asmenys pateikia skundus arba
pateikti asmuo
pranešimus, kuriuose nurodoma:
1. Skundžiamo
asmens,
turinčio
matininko
kvalifikacijos pažymėjimą, vardas, pavardė, matininko
kvalifikacijos pažymėjimo numeris.
2. Įtariamų pažeidimų aprašymas.
3. Skundą, pranešimą pateikusio asmens kontaktiniai
duomenys.
Prie skundo arba pranešimo asmuo turi pridėti:
1. Asmens turimų dokumentų, patvirtinančių skunde
išdėstytas aplinkybes, kopijas.
2. Atstovavimą patvirtinantį dokumentą (kai skundą
pateikia pareiškėjui atstovaujantis asmuo).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi Su skundo ar pranešimo nagrinėjimu susijusi
gauti Tarnyba (prašymą nagrinėjantis
informacija ir dokumentai, turimi Tarnyboje, gauti iš
tarnautojas)
kitų institucijų ar registrų: Žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų
žinybinio
registro
(http://www.nzt.lt/popup2.php?item_id=3810),
Lietuvos
Respublikos
gyventojų
registro

3

8.

Administracinės paslaugos teikėjai

9.

Administracinės paslaugos vadovas

10. Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė

11. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys
12. Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą

(http://ivn.vrm.lt/), Lietuvos Respublikos nekilnojamo
turto
kadastro
ir
registro
(http://www.registrucentras.lt/ntr/),
matininko
kvalifikacijos
pažymėjimo
turinčio
asmens
paaiškinimas, dokumentai ir duomenys, reikalingi
informacijai apie įtariamą pažeidimą ištirti.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-154 „Dėl Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuolatinės
komisijos kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai
įvertinti sudarymo“ sudaryta nuolatinė komisija
kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti
(toliau – Nuolatinė komisija).
Nuolatinės komisijos sekretorė, kai vertinama
matininkų veikla, – Geodezijos ir kartografijos
departamento Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus
vyriausioji specialistė Agnė Motiejūnaitė, tel. 8 706
85 190, el. paštas Agne.Motiejunaite@nzt.lt.
Tarnybos direktorė Daiva Gineikaitė, tel. 8 706 85
003, el. paštas nzt@nzt.lt.
Tarnyba, gavusi fizinių ar juridinių asmenų skundų
arba informaciją apie matininko padarytus pažeidimus
raštu arba elektroninėmis priemonėmis praneša apie
tai matininkui, nustatydama paaiškinimų, dokumentų
ir duomenų, kurių reikia informacijai apie jo
padarytus pažeidimus ištirti, pateikimo terminą, kuris
negali būti ilgesnis kaip 20 dienų.
Tarnyba, išnagrinėjusi gautus dokumentus ir
nustačiusi, kad matininkas pažeidė Nekilnojamojo
turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje nustatytus jo
veiklai keliamus reikalavimus ar kitų Lietuvos
Respublikos įstatymų, teisės aktų, techninių
reglamentų, standartų, reglamentuojančių geodezijos
ir kartografijos darbų vykdymą, reikalavimus,
atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir jo padarinius,
priima sprendimą dėl matininko kvalifikacijos
pažymėjimo galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas
sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir
galiojimas panaikinamas Nacionalinės žemės
tarnybos direktoriaus įsakymu.
Fizinių, juridinių asmenų skundai ir pranešimai
pateikiami laisva forma.
Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt yra
skelbiami
Tarnybos
direktoriaus,
Nuolatinės
komisijos narių ir pirmininko telefonų numeriai,
elektroninio pašto adresai bei skelbiama informacija
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13. Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai
14. Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

L. e. Geodezijos ir kartografijos departamento
direktoriaus pareigas

apie priimtus sprendimus dėl matininko kvalifikacijos
pažymėjimą turinčio asmens veiklos įvertinimo.
Ši administracinė paslauga yra galutinė.
Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų
apskaitą,
registruojamas
ir
saugomas
5.29
„Administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir jų
registras 1AP“ byloje.

Jurgita Špūraitė

