NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
TVIRTINU
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
direktorius
Laimonas Čiakas
2020-05-05
ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO DUOMENŲ PATVIRTINIMO (ŽEMĖS SKLYPO
SUFORMAVIMO), NUSTATYTŲ ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO DUOMENŲ PAKEITIMO
ARBA ŽEMĖS SKLYPO PERTVARKYMO IR NUSTATYTŲ ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO
DUOMENŲ PATVIRTINIMO APRAŠYMAS
2020-05-05 Nr. 1AP-6-(5.29.)
Vilnius
Eil.
Pavadinimas
Nr.
1. Administracinės paslaugos kodas
2. Administracinės paslaugos
versija
3. Administracinės paslaugos
pavadinimas

4.

Administracinės paslaugos
aprašymas

Aprašymo turinys
APGK.7.
2 (2013-02-01).
Žemės sklypo kadastro duomenų patvirtinimas (žemės
sklypo suformavimas), nustatytų žemės sklypo kadastro
duomenų pakeitimas arba žemės sklypo pertvarkymas ir
nustatytų žemės sklypo kadastro duomenų patvirtinimas.
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – Tarnyba) teritorinis skyrius (toliau
– teritorinis skyrius), atsižvelgdamas į žemės sklypo
savininko arba jo įgalioto asmens raštu pateiktą prašymą
(pateiktą tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į
Tarnybą,
atsiųstą
paštu
arba
elektroninėmis
priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam
sukurtą informacinę sistemą – Elektroninius valdžios
vartus (www.epaslaugos.lt), faksu ar elektroniniu paštu
nzt@nzt.lt) arba per Nekilnojamojo turto registro
posistemę „GeoMatininkas“ (toliau – GeoMatininkas)
pateiktą matininko prašymą tuo atveju, kai prašymas
teikiamas kartu su prašymu patikrinti elektroninę žemės
sklypo kadastro duomenų bylą) patvirtinti nustatytus
žemės sklypo kadastro duomenis (suformuoti žemės
sklypą), pakeisti nustatytus žemės sklypo kadastro
duomenis arba pertvarkyti žemės sklypą ir patvirtinti
nustatytus žemės sklypo duomenis (toliau – prašymas),
teritorinio skyriaus vedėjo sprendimu patvirtina
nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis (suformuoja
žemės sklypą), pakeičia nustatytus žemės sklypo
kadastro duomenis arba pertvarko žemės sklypą ir
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5.

Administracinės paslaugos
gavėjai

6.

Administracinės paslaugos
teikimo būdas

7.

Funkcija, kurią vykdant teikiama
administracinė paslauga
Administracinės paslaugos
suteikimas
Administracinės paslaugos
rezultatas

8.
9.

10. Teisės aktai, reglamentuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

patvirtina nustatytus žemės sklypo duomenis.
 Fiziniai asmenys ne verslo tikslais
 Fiziniai asmenys verslo tikslais
 Juridiniai asmenys ne verslo tikslais
 Juridiniai asmenys verslo tikslais
 Elektroninė paslauga per el. valdžios vartus
 Elektroninė paslauga ne per el. valdžios vartus
 Neelektroninė paslauga
Valstybės perduota funkcija
□ Savarankiška funkcija
□ Paslauga teikiama atlygintinai
Paslauga teikiama neatlygintinai
Sprendimas dėl nustatytų žemės sklypo kadastro
duomenų (suformuoto žemės sklypo) patvirtinimo,
nustatytų žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo
arba žemės sklypo pertvarkymo ir nustatytų žemės
sklypo kadastro duomenų patvirtinimo.
1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66).
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.72C31F8DD98E/CFsCYGG
EJZ).
3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343/CqorGSyul
k).
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro
nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vyriausybės
2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų
patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ABFF44B31A81/asr).
5. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir
kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl
Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir
kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių
patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0C92F245D907/xhRMHoni
Da).
6. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems
prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir
įgyvendinimo
metodika,
patvirtinta
Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 1998 m. balandžio
23 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl Žemės reformos
žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų
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planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B9BFC3E65434/WCrrMcso
CW).
7. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos
tikrinimo taisyklės, patvirtintos Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio
direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1P-98
„Dėl Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos
tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės)
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0C3659AC55AF/fvavCKE
OKh).
8. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylų
registravimo elektroninėmis priemonėmis tvarkos
aprašas, patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m.
rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1P-97 „Dėl Nekilnojamųjų
daiktų
kadastro
duomenų
bylų
registravimo
elektroninėmis priemonėmis tvarkos aprašo tvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5346953036B6/lUuGHVYS
jU).
9. Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos
rengimo, teikimo tikrinti ir derinti tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2019 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-331 „Dėl
Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos
rengimo, teikimo tikrinti ir derinti tvarkos aprašo
patikrinimo“ (toliau – Tvarka) (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/3f673e70814811e98436e02a0124
fc68).
11. Prašymo forma, pildymo
Tarnybai pateikiamas pasirašytas žemės sklypo
pavyzdys ir prašymo turinys
savininko arba jo įgalioto asmens prašymas, kuriame
nurodomas esamo ar būsimo žemės sklypo savininko
arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, taip pat kita
kontaktinė informacija ir informacija apie žemės sklypo
buvimo vietą (Žemės sklypo kadastro duomenų
patvirtinimo (žemės sklypo suformavimo), nustatytų
žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo arba žemės
sklypo pertvarkymo ir nustatytų žemės sklypo kadastro
duomenų patvirtinimo (aprašymo 3, 4 ir 5 priedai)).
12. Informacija ir dokumentai,
Kai žemės sklypo savininko (-ų) ar jo (-jų) įgalioto
kuriuos turi pateikti asmuo
asmens pasirašytą (-tus) prašymą (-us) į GeoMatininką
įkelia matininkas, prašymas, nuskenuotas ir išsaugotas
PDF formato rinkmenoje, pasirašomas matininko
kvalifikuotu elektroniniu parašu.
13. Informacija
ir
dokumentai, Su prašymo nagrinėjimu susijusi informacija ir
kuriuos turi gauti Tarnyba
dokumentai, pateikti Tarnybai ir esantys GeoMatininke,
Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastre ir
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14.

15.
16.
17.
18.

20.
21.

22.

23.

24.

registre (http://www.registrucentras.lt/ntr/).
Duomenys apie susijusius su Asmeniui suteikiama galimybė iš Tarnybos interneto
paslauga veiksmus ir nuorodos į svetainės www.nzt.lt atsisiųsti prašymų formas.
inicijavimo formas
Išorinis
administracinės http://www.epaslaugos.lt
paslaugos suteikimo adresas
http://www.registrucentras.lt/pas/
Pastabos
Ši administracinė paslauga yra galutinė.
Raktažodžiai
Žemės sklypo kadastro duomenys, kadastriniai
matavimai, žemės sklypo planas, sprendimas.
Administracinės paslaugos
Teritorinio skyriaus vedėjas, kurių vardai ir pavardės,
teikėjas
telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai yra
skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
Administracinės paslaugos grupė  Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos
Gyvenimo įvykiai, kuriems
 Įsigyjant / parduodant nekilnojamąjį turtą
priskiriama administracinė
 Įsiskolinus
paslauga
 Pradedant statybas/rekonstrukciją
 Kita
Neelektroninės paslaugos
1. Žemės sklypo savininkas arba jo įgaliotas asmuo raštu
teikimo proceso aprašymas
pateikia prašymą Tarnybos teritoriniam skyriui paštu,
elektroniniu paštu (pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu
parašu), atvykus į Tarnybos teritorinį skyrių.
2. Parengiamas ir suderinamas sprendimo patvirtinti
nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis (suformuoti
žemės sklypą), pakeisti nustatytus žemės sklypo kadastro
duomenis arba pertvarkyti žemės sklypą (-us) ir patvirtinti
pertvarkyto (-ų) žemės sklypo (-ų) kadastro duomenis
projektas.
3.
Teritorinio
skyriaus
vedėjas
priima
sprendimą patvirtinti nustatytus žemės sklypo kadastro
duomenis (suformuoti žemės sklypą), pakeisti nustatytus
žemės sklypo kadastro duomenis arba pertvarkyti žemės
sklypą (-us) ir patvirtinti pertvarkyto (-ų) žemės sklypo
(-ų) kadastro duomenis.
4. Teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas patvirtinti
nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis (suformuoti
žemės sklypą), pakeisti nustatytus žemės sklypo kadastro
duomenis arba pertvarkyti žemės sklypą (-us) ir patvirtinti
pertvarkyto (-ų) žemės sklypo (-ų) kadastro duomenis
įkeliamas į GeoMatininką.
Administracinės paslaugos
Teritorinis skyrius privalo paslaugą suteikti ne vėliau
suteikimo trukmė
kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir ne vėliau
kaip per 10 darbo dienų nuo žemės sklypo plano
suderinimo tuo atveju, kai prašymą kartu su prašymu
patikrinti žemės sklypo kadastro duomenų bylą į
GeoMatininką įkelia matininkas.
Administracinės paslaugos
Vykdant Taisyklėse nustatytas funkcijas, teritorinio
teikėjo veiksmų (neveikimo)
skyriaus vedėjo atlikti veiksmai (neveikimas) ir priimti
apskundimo tvarka
sprendimai:
1. Dėl privačios ir savivaldybių žemės sklypų gali būti
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skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos
įstatymo
nustatyta
tvarka
(Lietuvos
administracinių ginčų komisijai (adresas – Vilniaus g.
27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam
teismui (adresas – Žygimantų g. 2, Vilnius)) per vieną
mėnesį nuo atsakymo gavimo dienos.
2. Dėl valstybinės žemės sklypų gali būti skundžiami
Tarnybos vadovui Išankstinio ginčų nagrinėjimo
Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio
ministerijos ne teismo tvarka taisyklių, patvirtintų
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu
Nr. 1P-90 „Dėl Išankstinio ginčų nagrinėjimo
Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio
ministerijos ne teismo tvarka taisyklių patvirtinimo“,
nustatyta tvarka.
Elektroninė paslauga
25.

Elektroninės paslaugos trumpas
pavadinimas

26.
27.

Elektroninės paslaugos nuoroda
Elektroninės paslaugos brandos
lygis
Elektroninės paslaugos teikimo
proceso aprašymas

28.

29.

Žemės sklypo kadastro duomenų patvirtinimas (žemės
sklypo suformavimas), nustatytų žemės sklypo kadastro
duomenų pakeitimas arba žemės sklypo pertvarkymas ir
nustatytų žemės sklypo kadastro duomenų patvirtinimas
http://www.registrucentras.lt/pas/
(IV) bendradarbiavimo lygis.

1. Žemės sklypo savininkas arba jo įgaliotas asmuo,
prisijungęs
prie
Elektroninių
valdžios
vartų
(www.epaslaugos.lt) pateikia prašymą arba matininkas
pateikia prašymą per GeoMatininką.
2. Parengiamas ir suderinamas sprendimo patvirtinti
nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis (suformuoti
žemės sklypą), pakeisti nustatytus žemės sklypo
kadastro duomenis arba pertvarkyti žemės sklypą (-us) ir
patvirtinti pertvarkyto (-ų) žemės sklypo (-ų) kadastro
duomenis projektas.
3.
Teritorinio
skyriaus
vedėjas
priima
sprendimą patvirtinti nustatytus žemės sklypo kadastro
duomenis (suformuoti žemės sklypą), pakeisti nustatytus
žemės sklypo kadastro duomenis arba pertvarkyti žemės
sklypą (-us) ir patvirtinti pertvarkyto (-ų) žemės sklypo
(-ų) kadastro duomenis.
4. Teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas patvirtinti
nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis (suformuoti
žemės sklypą), pakeisti nustatytus žemės sklypo kadastro
duomenis arba pertvarkyti žemės sklypą (-us) ir
patvirtinti pertvarkyto (-ų) žemės sklypo (-ų) kadastro
duomenis įkeliamas į GeoMatininką.
Elektroninės paslaugos suteikimo Paslaugos suteikimo trukmė 10
trukmė
Dienų tipas
Darbo dienos
Komentaras
Ir ne vėliau kaip per 10
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30.

31.
32.

33.

34.

darbo dienų nuo žemės
sklypo plano suderinimo tuo
atveju, kai prašymą į
GeoMatininką
įkelia
matininkas
kartu
su
prašymu patikrinti žemės
sklypo kadastro duomenų
bylą.
Nemokama

Elektroninės paslaugos suteikimo Paslaugos suteikimo kaina
kaina
Valiuta
Trukmė
Užsakant elektroninę paslaugą
Taip
reikalingas tapatybės nustatymas
Elektroninės paslaugos
Gyventojams:
užsakymo prisijungimo būdai
 asmens tapatybės kortelė;
 bankai;
 el. parašo naudotojams.
Verslo subjektams:
 bankai;
 asmens tapatybės kortelė + skaitytuvas;
 el. parašo naudotojams.
Užsieniečiams:
 ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
 tapatybės nustatymas per eIDAS.
Elektroninės paslaugos
Nėra.
kontaktinė informacija IVPK
administratoriui
Administracinių paslaugų
Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą,
teikimo aprašymų įtraukimas į
registruojamas ir saugomas byloje 5.29 ,,Administracinių
dokumentų apskaitą
paslaugų teikimo aprašymai ir jų registras 1AP“.

Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės
departamento Geodezijos ir nekilnojamojo
turto kadastro skyriaus vedėja

Jurgita Macinkevičienė

