NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
TVIRTINU
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
direktorė
Daiva Gineikaitė
2015-07-20
KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMŲ RENGTI ŽEMĖTVARKOS PLANAVIMO
DOKUMENTUS IŠDAVIMO APRAŠYMAS
2015-07-20 Nr. 1AP-103-(5.29)
Vilnius

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

5.

Administracinės paslaugos
pavadinimas
Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

Aprašymo turinys
APŽT.11.
6 (2004-12-28; 2011-06-10; 2011-11-28; 2012-12-27;
2014-08-22)
Kvalifikacijos
pažymėjimų
rengti
žemėtvarkos
planavimo dokumentus išdavimas.
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau – Tarnyba), atsižvelgdama į asmenų pateiktus
prašymus ir prie jų pridėtus dokumentus (pateiktus
tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiųstus
registruotu paštu, taip pat pasirašytus elektroniniu parašu
ir atsiųstus elektroniniu paštu arba naudojantis Paslaugų
ir gaminių kontaktinio centro pranešimų sistema portale
www.verslovartai.lt),
išduoda
kvalifikacijos
pažymėjimus žemėtvarkos planavimo dokumentams
rengti.
Kvalifikacijos pažymėjimai rengti žemėtvarkos schemas,
kaimo plėtros žemėtvarkos projektus, žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projektus, žemės paėmimo
visuomenės
poreikiams
projektus
ir
žemės
konsolidacijos
projektus
išduodami
asmenims,
atitinkantiems Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41
straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus
kvalifikacijos reikalavimus ir žemės reformos
žemėtvarkos projektus – atitinkantiems Lietuvos
Respublikos žemės reformos įstatymo 16 straipsnio 5
dalyje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (toliau –
kvalifikacijos pažymėjimai).
1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas.
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6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo

7.

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

3. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.
4. Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo
dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo,
galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1290
,,Dėl Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo
dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo,
galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.
gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių
valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos
mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
Asmuo, pageidaujantis gauti kvalifikacijos pažymėjimą,
Tarnybai pateikia šiuos Taisyklių 17 punkte išvardytus
dokumentus:
1) prašymą išduoti kvalifikacijos pažymėjimą,
nurodydamas, kokios rūšies arba kokių rūšių
žemėtvarkos planavimo dokumentus jis pageidauja
rengti, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, telefono
numerį, elektroninio pašto adresą;
2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3) išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
4) darbo stažą, kurio reikia kvalifikacijos pažymėjimui
pagal Taisyklių 3 ir 4 punktuose nurodytus kvalifikacijos
reikalavimus gauti, patvirtinančių dokumentų kopijas;
5) ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki prašymo pateikimo
dienos išduoto dokumento, kuriuo patvirtinama, kad
asmuo kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausė ne
mažiau kaip 20 valandų paskaitų apie tam tikros rūšies
(arba tam tikrų rūšių) žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimą, kopiją.
Jeigu šie dokumentai yra išduoti ne valstybine kalba, turi
būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą.
Informacija ir dokumentai, turimi Tarnyboje.

Žemės administravimo departamento Žemės valdymo ir
naudojimo skyriaus vyriausiosios specialistės Birutė
Kliorikaitytė, tel. 8 706 85 117, el. paštas
Birute.Kliorikaityte@nzt.lt, Valentina Lodienė, tel. 8 706
85 115, el. paštas Valentina.Lodiene@nzt.lt, Leokadija
Zuzo, tel. 8 706 85 124, el. paštas Leokadija.Zuzo@nzt.lt
9. Administracinės paslaugos vadovas L. e. p. Žemės administravimo departamento Žemės
valdymo ir naudojimo skyriaus vedėja Rasa
Kavaliauskienė, tel. 8 706 85 119, el. paštas Rasa.
Kavaliauskiene@nzt.lt
10. Administracinės paslaugos suteikimo Sprendimas dėl kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo ar
trukmė
atsisakymo jį išduoti priimamas ne vėliau kaip per 30
8.
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11.

12.

13.

14.

15.

kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo.
Administracinės paslaugos suteikimo Už kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą imama 17 Eur
kaina (jei paslauga teikiama
dydžio valstybės rinkliava, nustatyta Konkrečių
atlygintinai)
valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d.
nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos
dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir
grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.614 papunktyje.
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos.
Gavėjo bankas: „Swedbank“, AB
Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas (mokėjimo paskirtis) 5797.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir Asmens prašymas pateikiamas pagal Tarnybos parengtą
prašymo turinys
formą (Aprašymo 2 priedas) arba laisva forma.
Asmens pateiktas prašymas turi atitikti šio Aprašymo 6
punkte nurodytus reikalavimus.
Informacinės ir ryšių technologijos, Asmeniui suteikiama galimybė iš Tarnybos interneto
naudojamos teikiant administracinę
svetainės www.nzt.lt atsisiųsti prašymo formą.
paslaugą
Dokumentų skaitmenines kopijas galima siųsti
naudojantis Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro
pranešimų sistema portale www.verslovartai.lt.
Tarnyba ne vėliau kaip kitą dieną nuo sprendimo
priėmimo išduoti kvalifikacijos pažymėjimą priėmimo
elektroniniu paštu apie tai praneša asmeniui ir nurodo,
kad jis turi sumokėti valstybės rinkliavą.
Kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas elektroniniu
būdu skaitmenine forma, įregistravus į Kvalifikacijos
pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus
registrą.
Administracinės paslaugos teikimo
Ši administracinė paslauga yra galutinė.
ypatumai
Išduoti kvalifikacijos pažymėjimai registruojami
Kvalifikacijos
pažymėjimų
rengti
žemėtvarkos
planavimo dokumentus registre, kuris pildomas
elektronine forma, ir skelbiami Tarnybos interneto
svetainės
www.nzt.lt
skiltyje
,,Kvalifikacijos
pažymėjimų registrai“.
Administracinių paslaugų teikimo
Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą,
aprašymų įtraukimas į dokumentų
registruojamas
ir
saugomas
byloje.
5.29
apskaitą
,,Administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir jų
registras 1AP“.

L. e. Žemės administravimo departamento
Žemės valdymo ir naudojimo skyriaus vedėjos pareigas

Rasa Kavaliauskienė

