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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

7.

Funkcija, kurią vykdant teikiama
administracinė paslauga

Aprašymo turinys

APŽT.22.
3 (2013-06-25; 2018-02-23)
Sprendimų derinti teritorijų planavimo dokumentus,
kuriems buvo išduotos planavimo sąlygos, priėmimas
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – Tarnyba) struktūrinio padalinio
vadovas, Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir
teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros
informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) ar
Žemėtvarkos
planavimo
dokumentų
rengimo
informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) gavęs
savivaldybės administracijos direktoriaus, privačios
žemės savininko arba valstybinės ar savivaldybės žemės
patikėtinio (toliau – planavimo organizatorius) pateiktą
derinti teritorijų planavimo dokumentą (toliau –
Projektas), pateikia motyvuotą atsakymą dėl Projekto
derinimo.
 Fiziniai asmenys ne verslo tikslais
 Fiziniai asmenys verslo tikslais
 Juridiniai asmenys ne verslo tikslais
 Juridiniai asmenys verslo tikslais
 Elektroninė paslauga ne per el. valdžios vartus
□ Elektroninė paslauga per el. valdžios vartus
□ Neelektroninė paslauga
 Valstybės perduota funkcija
□ Savarankiška funkcija
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Administracinės paslaugos
suteikimas
9. Administracinės paslaugos
rezultatas
10. Teisės aktai, reglamentuojantys
administracinės paslaugos teikimą
8.

□ Paslauga teikiama atlygintinai
 Paslauga teikiama neatlygintinai
Parengtas sprendimas derinti arba motyvuotas
atsisakymas derinti teritorijų planavimo dokumentą.
1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
(toliau
–
Įstatymas)
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91F3BE482534).
2.
Lietuvos
Respublikos
žemės
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343).
3. Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos
aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl
Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.599F25262B71).
4. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų
rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D18 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų
rengimo taisyklių patvirtinimo“ (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/fa9a6b3076e111e38da4e231c7b
4cf37).
5. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429
„Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo
taisyklių
patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/87140090171311e4afafe56485a
7e49a).
6. Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d.
įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 „Dėl Žemėtvarkos schemų
rengimo taisyklių patvirtinimo“ (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8B7A45773D9/LfJleJTk
Dl).
7. Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl Žemės
gelmių
naudojimo
planų
rengimo
taisyklių
patvirtinimo“
(https://www.e-

3

11. Prašymo forma, pildymo pavyzdys
ir prašymo turinys
12. Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo
13. Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi gauti Tarnyba

14. Duomenys apie susijusius su
paslauga veiksmus ir nuorodos į
inicijavimo formas
15. Išorinis administracinės paslaugos
suteikimo adresas
16. Pastabos

tar.lt/portal/lt/legalAct/3c7c7f2097df11e3bdd0a9c9ad8
ce1bf).
8. Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros
vystymo planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d.
įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo
komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų
rengimo taisyklių patvirtinimo“ (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3CE1F108CBCD/bpbHXf
sypy).
9. Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir
naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro
ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės
infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo
tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.97693BB4931D/nwOkNB
zFvY).
Atskiras prašymas derinti Projektą neteikiamas.
Projekto derinimas yra tęstinė Projekto organizavimo
dalis.
Asmuo, inicijavęs Projektą, prašymo dėl Projekto
derinimo ar dokumentų Tarnybai neteikia.
Su Projekto nagrinėjimu susijusi informacija ir
dokumentai, turimi Tarnyboje, TPDRIS ir ŽPDRIS
gauti iš kitų institucijų ar valstybės registrų:
1. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro
(http://www.registrucentras.lt/jar/).
2. Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkio registro
(http://www.vic.lt).
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro ir
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro
(http://www.registrucentras.lt).
4.
Lietuvos
Respublikos
miškų
kadastro
(http://www.amvmt.lt).
Asmeniui, inicijavusiam Projekto rengimą, suteikiama
galimybė interneto svetainėje www.tpdris.lt arba
www.zpdris.lt sekti elektroninių paslaugų būsenų
pasikeitimą ir gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus.
www.tpdris.lt ir www.zpdris.lt
-

4
17. Raktažodžiai
18. Administracinės paslaugos teikėjas

19. Atlygintinai teikiamos
administracinės paslaugos
duomenys
20. Administracinės paslaugos grupė
21. Gyvenimo įvykiai, kuriems
priskiriama administracinė
paslauga
22. Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

23.

24.
25.
26.
27.

Teritorijų planavimo dokumentas, derinimas.
Tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo
departamento Žemės tvarkymo skyriaus patarėja,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, Giedrė
Leimontaitė, tel. 8 706 85 064, el. paštas
Giedre.Leimontaite@nzt.lt .
Tarnybos teritorinių skyrių darbuotojai, kurių vardai ir
pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai
yra skelbiami Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt.
 Kitos paslaugos
 Kita

TPDRIS ar ŽPDRIS priemonėmis Projekto
organizatoriaus pateiktas derinti teritorijų planavimo
dokumentas turi būti išnagrinėtas ir suderintas arba
motyvuotai atsisakyta jį derinti per 20 darbo dienų (dėl
savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų
planavimo dokumentų – per 15 darbo dienų) nuo
teritorijų planavimo dokumento gavimo dienos TPDRIS
ir ŽPDRIS, jeigu atitinkamos rūšies teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklėse nenustatyti kiti terminai.
Administracinės paslaugos teikėjo
Priimtas sprendimas derinti/atsisakyti derinti Projektą
veiksmų (neveikimo) apskundimo
ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jų paskelbimo
tvarka
TPDRIS ar ŽPDRIS dienos gali būti skundžiami
Lietuvos administracinių ginčų komisijai (adresas –
Vilniaus g. 27, Vilnius), administraciniam teismui
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
Elektroninė paslauga
Elektroninės paslaugos trumpas
Sprendimų derinti teritorijų planavimo dokumentus,
pavadinimas
kuriems buvo išduotos planavimo sąlygos, priėmimas.
Elektroninės paslaugos nuoroda
www.tpdris.lt ir www.zpdris.lt
Elektroninės paslaugos brandos
(IV) Bendradarbiavimo lygis.
lygis
Elektroninės paslaugos teikimo
Planavimo iniciatorius prašymo dėl projekto derinimo
proceso aprašymas
Tarnybai neteikia, paslauga suteikiama elektroniniu
būdu per TPDRIS ar ŽPDRIS. Projekto derinimas yra
tęstinė projekto organizavimo dalis.
Paslaugos
teikimo
priemonėmis:

žingsniai

elektroninėmis
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28. Elektroninės paslaugos suteikimo
trukmė

29. Elektroninės paslaugos suteikimo
kaina

30. Užsakant elektroninę paslaugą
reikalingas tapatybės nustatymas

31. Elektroninės paslaugos užsakymo
prisijungimo būdai
32. Elektroninės paslaugos kontaktinė
informacija IVPK administratoriui

1. Tarnybos struktūrinis padalinys per TPDRIS ar
ŽPDRIS gauna Projekto organizatoriaus pateiktą derinti
Projektą.
2. Tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo
departamento Žemės tvarkymo skyriaus arba Tarnybos
teritorinio padalinio darbuotojas išnagrinėja pateiktą
derinti teritorijų planavimo dokumentą ir parengia
sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento derinimo
arba motyvuoto atsisakymo derinti projektą.
3. Tarnybos struktūrinio padalinio vadovas pateikia
sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumento derinimo
arba motyvuotą atsisakymą derinti teritorijų planavimo
dokumentą.
4. Atsakymas dėl Projekto derinimo pateikiamas
interneto svetainėje www.tpdris.lt arba www.zpdris.lt .
5. Planavimo iniciatoriui suteikiama galimybė interneto
svetainėje www.tpdris.lt ir www.zpdris.lt sekti
elektroninių paslaugų, teikiamų TPDRIS ir ŽPDRIS
priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir gauti šių
elektroninių paslaugų rezultatus.
Paslaugos
suteikimo 20 darbo dienų (dėl
trukmė
savivaldybės lygmens ir
vietovės lygmens teritorijų
planavimo dokumentų – per
15 darbo dienų)
Dienų tipas
Darbo dienų
Komentaras
Esant galimybei, atsakymas
pateikiamas anksčiau nei
numato teisės aktai.
Paslaugos
suteikimo Nemokama
kaina
Valiuta
Trukmė
Ne. Projekto iniciatorius turi galimybę neprisijungęs
sekti elektroninių paslaugų, teikiamų TPDRIS ir
ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, matyti
rezultatus.
Projekto iniciatorius prašymo dėl paslaugos užsakymo
neteikia.
Nėra.

Žemės tvarkymo ir administravimo departamento
Žemės tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

Eglė Pletkienė

