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Aprašymo turinys
APŽT.7
2 (2012-12-07)

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų (toliau –
Projektas) tvirtinimas.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau – Tarnyba) vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio
vadovas, atsižvelgdamas į suinteresuotos institucijos (toliau –
Projekto organizatorius) prašymą paimti žemę visuomenės
poreikiams, gautą automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS),
priima sprendimą patvirtinti Projektą (toliau – Sprendimas).
5. Teisės aktai,
1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnis.
reguliuojantys
2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.100–4.102
administracinės
straipsniai, 6.563 straipsnis.
paslaugos teikimą
3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 2 straipsnio 12 dalis,
8 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 15 dalis, 32 straipsnio 3 dalies
8 punktas, 45–48 straipsniai.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d.
nutarimas Nr. 924 ,,Dėl Žemės paėmimo visuomenės
poreikiams taisyklių ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams
projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.
6. Dokumentai, kuriuos
Projekto organizatorius, gavęs Nacionalinės žemės tarnybos
turi pateikti asmuo
teigiamą išvadą dėl Projekto tvirtinimo tikslingumo,
Tarnybos vadovui ar jo Nacionalinės žemės tarnybos vadovui arba jo įgaliotam
įgaliotam teritorinio
teritorinio padalinio vadovui tvirtinti Projektą teikia
padalinio vadovui
automatizuotai per ŽPDRIS.
7. Informacija
ir Su prašymo nagrinėjimu susijusi informacija ir dokumentai,
dokumentai, kuriuos turi turimi Tarnyboje, gauti iš kitų institucijų ar valstybės registrų:
gauti Tarnyba (Prašymą Lietuvos Respublikos gyventojų registro (http://ivn.vrm.lt/),
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nagrinėjantis
darbuotojas)

Lietuvos
Respublikos
juridinių
asmenų
registro
(http://www.registrucentras.lt/jar/) ir Lietuvos Respublikos
nekilnojamo
turto
kadastro
ir
registro
(http://www.registrucentras.lt).
8. Administracinės
Tarnybos ar jos teritorinių padalinių darbuotojai, kurių vardai ir
paslaugos teikėjas
pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai yra
skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
9. Administracinės
Tarnybos vadovas ar jo įgalioti teritorinių padalinių vadovai,
paslaugos vadovai
kurių vardai ir pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio pašto
adresai yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje
www.nzt.lt.
10. Administracinės
Tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas
paslaugos suteikimo
per 15 darbo dienų nuo Projekto gavimo priima įsakymą
trukmė
patvirtinti Projektą ir per 5 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo
apie tai raštu praneša Projekto organizatoriui.
11. Prašymo pateikimo
Projekto
organizatorius
prašymą
teikia
Tarnybai
Tarnybai būdas
automatizuotai per ŽPDRIS.
12. Informacinės ir ryšių
Asmenys, susiję su Projekto rengimu, turi galimybę interneto
technologijos,
svetainėje www.zpdris.lt sekti elektroninių paslaugų, teikiamų
naudojamos teikiant
ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir gauti šių
administracinę paslaugą elektroninių paslaugų rezultatus.
13. Administracinių paslaugų Projekto organizatorius, gavęs Tarnybos vadovo ar jo įgalioto
teikimo ypatumai
teritorinio padalinio vadovo pranešimą apie patvirtintą Projektą,
per 10 darbo dienų paskelbia apie Projekto patvirtinimą
ŽPDRIS, vietiniame laikraštyje (jeigu toks leidžiamas) arba
regioniniame laikraštyje (skelbimo laikraštyje skaitmeninę
kopiją Projekto organizatorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną
nuo jo paskelbimo laikraštyje įkelia į ŽPDRIS).
Kartu su skelbimu apie Projekto patvirtinimą ŽPDRIS
skelbiamas ir Sprendimas, o skelbime apie Projekto patvirtinimą
laikraštyje nurodoma, kad su Sprendimu galima susipažinti
ŽPDRIS.
Patvirtintas Projektas galioja neterminuotai.
14. Administracinių paslaugų Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą,
teikimo aprašymų
registruojamas ir saugomas byloje 5.29 „Administracinių
įtraukimas į dokumentų paslaugų teikimo aprašymai ir jų registras 1AP“.
apskaitą
Žemės administravimo departamento
Žemės tvarkymo planavimo skyriaus
vedėja
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