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

4.

Administracinės paslaugos
aprašymas

5.

Administracinės paslaugos
gavėjai

6.

Administracinės paslaugos
teikimo būdas
Funkcija, kurią vykdant teikiama

7.

Aprašymo turinys
APBR.2.
4 (2011-01-27; 2011-11-28; 2012-07-05)
Informacijos apie Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos veiklą, vykdomas funkcijas ir
teikiamas
administracines
paslaugas
teikimas
asmenims.
Asmeniui informacija apie Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau –
Tarnyba) veiklą, vykdomas funkcijas ir teikiamas
administracines paslaugas teikiama Tarnybos bendruoju
informacijos telefonu 8 706 86 666, taip pat Tarnybos
teritorinių skyrių telefonų numeriais, skelbiamais
Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt, elektroniniu
paštu nzt@nzt.lt, užregistravus klausimą interneto
svetainėje www.nzt.lt ir atvykus į vietą (Tarnybos
darbuotojų, atsakingų už asmenų aptarnavimą vieno
langelio principu, adresai ir darbo laikas skelbiami
interneto svetainėje www.nzt.lt).
Gyventojai
Užsieniečiai
Verslo subjektai
Viešojo sektoriaus subjektai
□ Elektroninė paslauga
Neelektroninė paslauga
□ Valstybės perduota funkcija
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administracinė paslauga
8. Administracinės paslaugos
suteikimas
9. Administracinės paslaugos
rezultatas
10. Teisės aktai, reglamentuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

11. Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys

12. Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

 Savarankiška funkcija
□ Paslauga teikiama atlygintinai
 Paslauga teikiama neatlygintinai
Suteikta informacija apie Tarnybos veiklą, vykdomas
funkcijas ir teikiamas administracines paslaugas.
1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/OCQvcN
CBEt).
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/TAIS_471
234).
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C)
4. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir 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 ir prašymo,
skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio
dokumento formos patvirtinimo“ (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLS
nKl).
Klausimas (prašymas) gali būti pateikiamas laisva
forma arba užpildžius prašymą raštu pagal Tarnybos
parengtą prašymo formą (Asmenų prašymų ir skundų
priėmimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės
ūkio ministerijos ir atsakymų į juos pateikimo aprašymo
priedas).
Jeigu klausimas registruojamas interneto svetainėje
www.nzt.lt, „Klausimai ir atsakymai“ skiltyje
užpildoma nustatytos formos elektroninė forma
(http://www.nzt.lt/go.php/Klausimai-ir-atsakymai-526).
Dėl informacijos besikreipiantis asmuo, priklausomai
nuo klausimo (prašymo) pobūdžio, turi pateikti kuo
tikslesnę informaciją, reikalingą atsakymui pateikti.
Atsakoma į tokius žodinius ir elektroniniu būdu,
elektroniniu parašu nepasirašytus prašymus, kuriuos
galima išspręsti iš karto, nepažeidžiant asmens, kuris
kreipiasi, kitų asmenų ar Tarnybos interesų.
Prireikus, asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti
prašymą raštu pagal Tarnybos parengtą prašymo formą
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(Aprašo priedas).
Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą, turi teisę gauti informaciją apie save,
išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija neteikiama.
13. Informacija
ir
dokumentai, Informacija ir dokumentai, kuriuos turi Tarnyba arba
kuriuos turi gauti Tarnyba kurią ji gali gauti iš kitų institucijų.
(prašymą, skundą nagrinėjantis
darbuotojas)
14. Duomenys apie susijusius su Asmeniui suteikiama galimybė Tarnybos interneto
paslauga veiksmus ir nuorodos į svetainėje www.nzt.lt „Klausimai ir atsakymai“ skiltyje
iniciavimo formas
užpildyti klausimo pateikimo elektroninę formą.
15. Išorinis
administracinės http://www.nzt.lt/go.php/Klausimai-ir-atsakymai-526
paslaugos suteikimo adresas
16. Pastabos
Žodiniai prašymai telefonu arba asmeniui atvykus į
Tarnybą gali būti pateikiami tais atvejais, kai asmuo
pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su
dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai
informaciją galima gauti iš karto, nepažeidžiant teisės
aktų nuostatų.
Jeigu asmens netenkina žodžiu suteikta informacija arba
jos negalima suteikti nedelsiant, asmuo pateikia
prašymą raštu. Prašyme nurodomas asmens vardas,
pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti,
kokią informaciją pageidauja gauti, taip pat
pageidaujamos informacijos gavimo būdas.
Atsakymai į elektroniniu būdu pateiktus elektroniniu
parašu nepatvirtintus klausimus (prašymus) pateikiami
tik tuo atveju, kai tai galima padaryti nepažeidžiant
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo ir kitų informacijos teikimą ir
duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų
nuostatų.
17. Raktažodžiai
Informacija, prašymas.
18. Administracinės paslaugos
Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo ir
teikėjas
asmenų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė Rita
Stalnionienė, tel. 8 706 86 666, el. paštas
Rita.Stalnioniene@nzt.lt.
Tarnybos teritorinių skyrių darbuotojai, atsakingi už
asmenų aptarnavimą vieno langelio principu, kurių
vardai ir pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio
pašto adresai yra nurodyti Tarnybos interneto svetainėje
www.nzt.lt.
19. Atlygintinai teikiamos
administracinės paslaugos
duomenys
20. Administracinės paslaugos grupė Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
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21. Gyvenimo įvykiai, kuriems
priskiriama administracinė
paslauga
22. Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

 Kita
Kreipiantis telefonu ir atvykus į vietą, esant galimybei,
informacija suteikiama iš karto, prireikus pakviečiamas
kompetentingas
darbuotojas
suteikti
asmeniui
informaciją (asmeniui atvykus tiesiogiai) arba asmuo
sujungiamas su kompetentingu darbuotoju (asmeniui
paskambinus telefonu) arba užregistruojama priėmimo
valandoms pas Tarnybos darbuotojus.
Uždavus klausimą (pateikus prašymą) elektroniniu
būdu, atsakymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo jo
gavimo Tarnyboje.
-

23. Duomenys apie elektroninėmis
priemonėmis teikiamą
administracinę paslaugą
24. Administracinių paslaugų teikimo Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą,
aprašymų įtraukimas į dokumentų registruojamas
ir
saugomas
byloje
apskaitą
5.29 „Administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir jų
registras 1AP“.
Bendrųjų reikalų departamento
Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo
skyriaus vedėja

Eglė Hurčinaitė-Orlickienė

