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

5.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

Aprašymo turinys
APBR.4.
5 (2012-08-14; 2014-01-14; 2014-08-20; 2015-02-10)
Dokumentų kopijų parengimas Nacionalinėje žemės
tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos
Lietuvos
Respublikos
piliečiai,
valstybės,
pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą,
piliečiai, užsieniečiai, turintys leidimą gyventi
Lietuvos Respublikoje, ar šių asmenų grupė, Lietuvos
Respublikos juridiniai asmenys, juridiniai asmenys ar
kitos
organizacijos,
įregistruotos
valstybėje,
pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą,
ar jų atstovybės ir filialai, įsteigti Lietuvos
Respublikoje (toliau – pareiškėjai), gali kreiptis į
Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – Tarnyba) dėl archyvinių
dokumentų, kuriuos turi Tarnyba, kopijų parengimo.
Dokumentų kopijas Tarnyboje rengia Geodezijos ir
kartografijos departamento Geodezijos, erdvinės
informacijos ir kartografijos skyrius bei Tarnybos
teritoriniai skyriai.
1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
įstatymas.
3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir
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6.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

7.

Informacija
ir
dokumentai,
kuriuos turi gauti Tarnyba
Administracinės paslaugos
teikėjas

8.

kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir
kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių
patvirtinimo“.
4. Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo
tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1039 „Dėl
Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo
tvarkos patvirtinimo“.
5. Dokumentų kopijų parengimo Nacionalinėje žemės
tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos išlaidų
atlyginimo taisyklės, patvirtintos Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-228 „Dėl
Dokumentų kopijų parengimo Nacionalinėje žemės
tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos išlaidų
atlyginimo taisyklių patvirtinimo“.
Pareiškėjas, pageidaujantis gauti oficialaus dokumento
kopiją, turi pateikti prašymą ir jame nurodyti
dokumento, kurio kopiją nori gauti, pavadinimą ir
kopijų skaičių. Jeigu pareiškėjas žino, kokiame
dokumente yra jį dominanti informacija ir kiek lapų
sudarys, nurodo to dokumento pavadinimą ir
dokumento apimtį.
Kai pareiškėjas yra fizinis asmuo, prieš atsiimdamas
dokumentus, jis turi parodyti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą arba asmens tapatybę ir
atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Juridinio
asmens atstovas, prieš atsiimdamas dokumentus, turi
parodyti juridinio asmens atstovavimą ir asmens
tapatybę patvirtinančius dokumentus.
Prieš atsiimdamas dokumentus, pareiškėjas turi
pateikti apmokėjimą patvirtinančius dokumentus,
kurie vėliau saugomi Tarnyboje.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi Tarnyba.
Tarnybos Geodezijos ir kartografijos departamento
Geodezijos, erdvinės informacijos ir kartografijos
skyriaus
vyriausiosios
specialistės:
Daiva
Radzevičienė, tel. 8 706 85 176, el. paštas
Daiva.Radzeviciene@nzt.lt,
Ramūnė Žygaitė, tel. 8 706 85 179, el. paštas
Ramune.Zygaite@nzt.lt.
Tarnybos teritorinių skyrių darbuotojai (archyvarai),
kurių vardai ir pavardės, telefonų numeriai ir
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9.

Administracinės paslaugos
vadovai

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

elektroninio pašto adresai yra nurodyti Tarnybos
interneto svetainėje www.nzt.lt.
Tarnybos Geodezijos ir kartografijos departamento
Geodezijos, erdvinės informacijos ir kartografijos
skyriaus vyriausioji specialistė Jolita Aldonienė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, tel. 8 706 85 175,
el. paštas Jolita.Aldoniene@nzt.lt.
Tarnybos teritorinių skyrių vadovai, kurių vardai ir
pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio pašto
adresai yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje
www.nzt.lt.
Pagal Tarnyboje gautus prašymus dokumentų kopijos
turi būti parengtos per 20 darbo dienų nuo prašymų
gavimo dienos.
Kai apmokėjimo suma už dokumentų kopijas yra
mažesnė nei 5,79 euro, kopijos parengiamos
nemokamai.
Kai apmokėjimo suma viršija 5,79 euro, kopijos
rengiamos tik pareiškėjui iš anksto atlyginus už jų
parengimą, t. y. pristačius apmokėjimą patvirtinantį
dokumentą.
Pinigus už kopijų parengimą pareiškėjas sumoka į
Tarnybos
pajamų
įmokų
sąskaitą
Nr. LT317044060001238812, esančią AB SEB banke.
Dokumentų kopijų parengimo atlyginimo dydžiai:
1) vieno rašytinio, grafinio A4 formato lapo
dokumento kopijos parengimas – 0,06 euro;
2) vieno rašytinio, grafinio A3 formato lapo
dokumento kopijos parengimas – 0,13 euro;
3) informacijos apie patvirtintame teritorijų planavimo
dokumente
suprojektuotą
žemės
sklypą
ar
informacijos iš žemės sklypo kadastro duomenų bylos
surinkimas ir pateikimas pareiškėjui – 1,16 euro;
4) dokumentų, reikalingų teritorijų planavimo
dokumentui įgyvendinti, parengimas – 2,32 euro.

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

Dokumentų kopijos visais atvejais rengiamos
nemokamai, kai kreipiasi valstybės ir savivaldybių
institucijos, įstaigos dėl dokumentų, kurie reikalingi jų
vykdomoms valstybės ir savivaldybių funkcijoms
vykdyti.
Prašymas pateikiamas pagal Tarnybos parengtą
prašymo formą arba laisva forma.
Asmeniui suteikiama galimybė iš interneto svetainės
www.nzt.lt atsisiųsti prašymo formą.
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14. Administracinių paslaugų teikimo
ypatumai

15. Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

L. e. p. Bendrųjų reikalų departamento
Dokumentų valdymo skyriaus vedėja

Priėmus iš pareiškėjo prašymą, pareiškėjas
informuojamas apie suteikiamą paslaugą, jam
nurodomi atsiskaitymo būdai ir supažindinama su
dokumentų kopijų gavimo sąlygomis.
Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai, jei
apmokėjimo suma už dokumentų kopijas yra mažesnė
nei 5,79 euro.
Kai pareiškėjas yra fizinis asmuo, prieš atsiimdamas
dokumentus, jis turi parodyti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą arba asmens tapatybę ir
atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Juridinio
asmens atstovas, prieš atsiimdamas dokumentus, turi
parodyti juridinio asmens atstovavimą ir asmens
tapatybę patvirtinančius dokumentus.
Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų
apskaitą, registruojamas ir saugomas byloje
5.29 „Administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir
jų registras 1AP“.

Marija Matulytė

