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ASMENŲ APTARNAVIMO NACIONALINĖJE ŽEMĖS TARNYBOJE PRIE ŽEMĖS
ŪKIO MINISTERIJOS VIENO LANGELIO PRINCIPU TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Asmenų aptarnavimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos vieno
langelio principu tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja asmenų prašymų ir
skundų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau – Tarnyba). Šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka taip pat nagrinėjami asmenų kreipimaisi į
Tarnybą, kai išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu; pranešama apie Tarnybos veiklos
pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti; informuojama apie Tarnybos
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių atlyginimą iš
valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojas), piktnaudžiavimą ar neteisėtus
veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu; atkreipiamas
dėmesys į tam tikrą padėtį; kiti asmenų kreipimaisi į Tarnybą, susiję su Tarnybos kompetencijai
priskirtų klausimų nagrinėjimu.
2. Šio Tvarkos aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek asmenų prašymų, skundų pateikimas
ir jų nagrinėjimas nėra reglamentuojamas specialiaisiais įstatymais, tiesiogiai taikomais Europos
Sąjungos teisės aktais, ratifikuotomis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ar jų pagrindu
priimtais teisės aktais.
3. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:
3.1. Asmuo – fizinis asmuo ar fizinių asmenų grupė, juridinis asmuo, kitas subjektas,
neturintis juridinio asmens teisių (komisija, visuotinis narių susirinkimas, nuolatinis pasitarimas).
3.2. Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu, raštu ar elektroniniu būdu
asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikta administracinė paslauga, pateikta informacija, įteikta
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prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstyta Tarnybos nuomonė apie asmens
kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus.
3.3. Dokumentų valdymo sistema – Tarnyboje naudojama informacinė sistema, skirta
Tarnybos dokumentų rengimo, parengtų, gautų ir siunčiamų dokumentų registravimo, tvarkymo,
apskaitos, saugojimo ir procesų valdymo funkcijoms atlikti.
3.4. E. pristatymo sistema – nacionalinė elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto
tinklą, informacinė sistema.
3.5. Oficialus Tarnybos elektroninio pašto adresas – Tarnybos interneto svetainės
pradžios tinklalapyje nurodytas elektroninio pašto adresas nzt@nzt.lt ir Tarnybos teritorinių
padalinių elektroninio pašto adresai, skirti specialiai asmenims aptarnauti.
3.6. Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens
kreipimasis į Tarnybą, prašant administracinės paslaugos – išduoti leidimą, dokumentą, jo kopiją,
nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą; nustatyta tvarka pateikti Tarnybos turimą
informaciją; priimti administracinį sprendimą – įsakymą, sprendimą ar nustatyta tvarka kitą
nustatytos formos dokumentą, kuriame išreiškiama Tarnybos valia; atlikti kitus teisės aktuose
nustatytus veiksmus.
3.7. (2021 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1P-106-(1.3 E.) redakcija nuo 2021 m. gegužės 14
d.)
Skundas – asmens kreipimasis į Tarnybą, kuriame tas asmuo nurodo, kad yra pažeistos jo
ar kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašo juos apginti.
3.8. Tarnybos centrinis padalinys – Tarnybos struktūriniai padaliniai, išskyrus Tarnybos
teritorinius padalinius.
3.9. (2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1P-108-(1.3.) redakcija nuo 2019 m. balandžio
9 d.)
Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų įstatyme, Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Nacionalinėje žemės
tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklėse, patvirtintose Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1P-26-(1.3 E.) „Dėl
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Nacionalinėje žemės
tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklės) ir kituose patvirtintuose teisės aktuose,
reglamentuojančiuose asmenų aptarnavimą, vartojamas sąvokas.
4. Asmenų aptarnavimo vieno langelio principu funkcijas Tarnybos centriniame padalinyje
atlieka Tarnybos Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo
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skyrius (toliau – Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrius), Tarnybos teritoriniuose
padaliniuose – Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirti atsakingi darbuotojai.
5. Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus darbuotojai:
5.1. (2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1P-108-(1.3.) redakcija nuo 2019 m. balandžio
9 d.)
priima į Tarnybos centrinį padalinį atvykusių asmenų prašymus ir skundus raštu ir žodžiu,
nustato, kokia jų esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokią informaciją ir
dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, paaiškina, kokią
informaciją Tarnyba gali gauti iš savo struktūrinių padalinių ir kitų institucijų, ir paprašo asmenį,
kuris kreipiasi, pateikti informaciją ir dokumentus, kurių Tarnyba pati negali gauti arba kuriuos
pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti šis asmuo, bet jų nepateikia. Jei pagal galiojančius
teisės aktus teikiant prašymą turi būti patvirtinta asmens tapatybė, asmens tapatybė gali būti
patvirtinama pateikiant susipažinti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nedarant
asmens tapatybės dokumento kopijos. Tokiu atveju ant gauto dokumento dedamas spaudas,
patvirtinantis, kad asmens tapatybė buvo patvirtinta dokumento pateikimo metu, pastaba apie
asmens tapatybės patvirtinimą susipažįstant su asmens tapatybe patvirtinančiu dokumentu įrašoma
DVS dokumento kortelėje;
5.2. asmens ar jo atstovo pageidavimu informuoja apie prašymo ar skundo nagrinėjimo
eigą, apie prašymą ar skundą nagrinėjantį darbuotoją;
5.3. (2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1P-108-(1.3.) redakcija nuo 2019 m. balandžio
9 d.)
pagal kompetenciją konsultuoja klausimais, kuriems atsakyti nereikalingi papildomi
dokumentai ar kita informacija, į juos galima atsakyti iš karto, nepažeidžiant asmens duomenų
apsaugos, į Tarnybos centrinį padalinį atvykusius ir skambinančius Dokumentų valdymo ir asmenų
aptarnavimo skyriui priskirtu informacijos teikimo telefonu asmenis; prireikus pakviečia
kompetentingą darbuotoją suteikti asmeniui informaciją (asmeniui atvykus tiesiogiai į Tarnybos
centrinį padalinį) arba sujungia asmenį su kompetentingu darbuotoju (asmeniui paskambinus
telefonu);
5.4. (2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1P-108-(1.3.) redakcija nuo 2019 m. balandžio
9 d.)
pagal kompetenciją atsako į elektroniniu parašu nepasirašytus asmenų klausimus, pateiktus
Tarnybos interneto svetainėje ir (ar) oficialiu Tarnybos elektroninio pašto adresu, kai galima
suteikti informaciją nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos ir kai nėra reikalingas papildomas
prašymo nagrinėjimas; kontroliuoja, kad atsakymai į Tarnybos interneto svetainėje pateiktus
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klausimus būtų pateikti laiku, kai į juos atsakymus teikia kitų Tarnybos struktūrinių padalinių
darbuotojai;
5.5. (2021 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1P-106 -(1.3 E.) redakcija nuo 2021 m. gegužės
14 d.)
dokumentų valdymo sistemoje Gautų prašymų registre 1GP registruoja į Tarnybos centrinį
padalinį atvykusių asmenų pateiktus bei paštu ar elektroninėmis priemonėmis gautus prašymus,
skundus registruoja Gautų skundų registre 1GS ir perduoda Tarnybos direktoriui, direktoriaus
pavaduotojams pagal jų kuruojamas sritis ar tiesiogiai struktūrinių padalinių vadovams rezoliucijai
užrašyti. Jei prašymas suteikti administracinę paslaugą yra skirtas Tarnybos teritoriniam padaliniui,
užpildo DVS gauto dokumento registracijos kortelę ir, pasirinkus dokumentų valdymo procesą
„Perduoti kitam padaliniui registruoti {dok}“, gautą dokumentą perduoda registruoti Tarnybos
teritorinio padalinio registratoriui arba gautą prašymą registruoja Gautų prašymų registre 1GP,
perduoda rezoliucijai užrašyti elektroniniu būdu Tarnybos teritorinio padalinio vadovui, o prašymo
originalą (jei buvo pateiktas popierinis dokumentas) išsiunčia registruotąja pašto siunta;
5.6. priėmę prašymą ar skundą, asmens pageidavimu parengia, pasirašo ir įteikia, o jeigu
prašymas ar skundas gautas paštu (arba elektroninėmis priemonėmis), asmens pageidavimu per 3
darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo Tarnyboje asmens nurodytu adresu (arba elektroninio
pašto adresu, jeigu prašymas ar skundas pateiktas elektroninėmis priemonėmis) išsiunčia pažymą
apie priimtus dokumentus (Tvarkos aprašo 1 priedas). Jei asmens pateiktame prašyme ar skunde yra
nurodytas elektroninio pašto adresas arba jei asmuo prašymą arba skundą atsiuntė elektroninėmis
priemonėmis, asmenys apie dokumento registracijos duomenis informuojami naudojant dokumentų
valdymo sistemos funkciją „Siųsti patvirtinimą el. paštu“;
5.7. atlieka kitas teisės aktų priskirtas funkcijas ir pavedimus.
6. Tarnybos teritorinių padalinių paskirti atsakingi darbuotojai:
6.1. (2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1P-108-(1.3.) redakcija nuo 2019 m. balandžio
9 d.)
priima atvykusių į Tarnybos teritorinį padalinį asmenų prašymus ir skundus raštu ir žodžiu,
nustato, kokia jų esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokią informaciją ir
dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, paaiškina, kokią
informaciją Tarnybos teritorinis padalinys gali gauti iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių ir kitų
institucijų, ir paprašo asmenį, kuris kreipiasi, pateikti informaciją ir dokumentus, kurių Tarnybos
teritorinis padalinys pats negali gauti arba kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti šis
asmuo, bet jų nepateikia. Jei pagal galiojančius teisės aktus teikiant prašymą turi būti patvirtinta
asmens tapatybė, asmens tapatybė gali būti patvirtinama pateikiant susipažinti galiojantį asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą, nedarant asmens tapatybės dokumento kopijos. Tokiu atveju ant
gauto prašymo dedamas spaudas, patvirtinantis, kad asmens tapatybė buvo patvirtinta prašymo
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pateikimo metu, pastaba apie asmens tapatybės patvirtinimą susipažįstant su asmens tapatybe
patvirtinančiu dokumentu įrašoma DVS dokumento kortelėje;
6.2. asmens ar jo atstovo pageidavimu jį informuoja apie prašymo ar skundo nagrinėjimo
eigą, apie prašymą ar skundą nagrinėjantį darbuotoją;
6.3. (2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1P-108-(1.3.) redakcija nuo 2019 m. balandžio
9 d.)
pagal kompetenciją konsultuoja klausimais, kuriems atsakyti nereikalingi papildomi
dokumentai ar kita informacija, į juos galima atsakyti iš karto, nepažeidžiant asmens duomenų
apsaugos, atvykusius į Tarnybos teritorinį padalinį ir skambinančius informacijos teikimo telefonu
asmenis; prireikus pakviečia Tarnybos teritorinio padalinio kompetentingą darbuotoją suteikti
asmeniui informaciją (asmeniui atvykus tiesiogiai į Tarnybos teritorinį padalinį) arba sujungia
asmenį su kompetentingu darbuotoju (asmeniui paskambinus telefonu), arba užregistruoja į
priėmimą ir nurodo priėmimo laiką;
6.4. (2021 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1P-106-(1.3 E.) redakcija nuo 2021 m. gegužės 14
d.)
dokumentų valdymo sistemoje Tarnybos teritoriniam padaliniui paskirtame prašymų
registre FP registruoja atvykusių į Tarnybos teritorinį padalinį pateiktus ir paštu ar elektroninėmis
priemonėmis gautus asmenų prašymus, kurie yra gauti iš fizinių asmenų ar fizinių asmenų grupės, o
prašymus, gautus iš juridinių asmenų, kitų subjektų, neturinčių juridinio asmens teisių (komisijų,
visuotinių narių susirinkimų, nuolatinių pasitarimų), – Tarnybos teritoriniam padaliniui paskirtame
juridinių asmenų prašymų registre JP; skundus registruoja Tarnybos teritoriniam padaliniui
paskirtame skundų registre GS ir perduoda minėtus dokumentus Tarnybos teritorinio padalinio
vadovui rezoliucijai užrašyti. Prašymai ir skundai nagrinėjami Tarnybos teritoriniame padalinyje,
jeigu tai priklauso Tarnybos teritorinio padalinio kompetencijai. Jei prašymas suteikti
administracinę paslaugą yra skirtas kitam Tarnybos teritoriniam padaliniui, užpildo DVS gauto
dokumento registracijos kortelę ir, pasirinkus dokumentų valdymo procesą „Perduoti kitam
padaliniui registruoti {dok}“, gautą dokumentą perduoda registruoti Tarnybos teritorinio padalinio
registratoriui arba gautą prašymą registruoja Tarnybos teritoriniam padaliniui paskirtuose prašymų
registre FP arba juridinių asmenų prašymų registre JP, perduoda rezoliucijai užrašyti elektroniniu
būdu kito Tarnybos teritorinio padalinio vadovui, o prašymo originalą

(jei buvo pateiktas

popierinis dokumentas) išsiunčia registruotąja pašto siunta;
6.5. priėmę prašymą ar skundą, asmens pageidavimu parengia, pasirašo ir įteikia, o jeigu
prašymas ar skundas gautas paštu (arba elektroninėmis priemonėmis), asmens pageidavimu per 3
darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo Tarnybos teritoriniame padalinyje asmens nurodytu
adresu (arba elektroninio pašto adresu, jeigu prašymas pateiktas elektroninėmis priemonėmis)
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išsiunčia pažymą apie priimtus dokumentus (Tvarkos aprašo 2 priedas). Jei asmens pateiktame
prašyme ar skunde yra nurodytas elektroninio pašto adresas arbe jei asmuo prašymą arba skundą
atsiuntė

elektroninėmis

priemonėmis,

asmenys

apie

dokumento

registracijos

duomenis

informuojami naudojant dokumentų valdymo sistemos funkciją „Siųsti patvirtinimą el. paštu“;
6.6. atlieka kitas teisės aktų priskirtas funkcijas ir pavedimus.
7. Prašymai ir skundai registruojami vadovaujantis turinio prieš formą viršenybės principu
(sprendžiant dėl Tarnybai pateikto dokumento turi būti atsižvelgiama ne į dokumento pavadinimą,
formalią jo išraišką, bet į dokumento turinį).
8. Draudžiama atsisakyti aptarnauti asmenis, nagrinėti jų prašymus ar skundus,
motyvuojant tuo, kad nėra šias funkcijas vykdančio darbuotojo. Dokumentų valdymo ir asmenų
aptarnavimo skyriaus ir Tarnybos teritorinių padalinių vadovai turi užtikrinti, kad darbuotojų,
atsakingų už asmenų aptarnavimą vieno langelio principu, laikino nebuvo darbe (atostogų,
komandiruočių, ligos ir kt.) ar atleidimo iš darbo atvejais juos pavaduotų kiti darbuotojai.
9. (2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 1P-114-(1.3.) redakcija nuo 2019 m. balandžio
15 d.)
Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus atsakingi darbuotojai asmenis
aptarnauja pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 7.30 iki 17.30 val., antradieniais ir ketvirtadieniais
nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. Tarnybos teritorinių padalinių
darbuotojai asmenis aptarnauja pagal Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką.
10. Darbuotojų, atsakingų už asmenų aptarnavimą vieno langelio principu, pareigos,
vardai ir pavardės, darbo laikas, telefonų numeriai ir kita reikalinga informacija skelbiama Tarnybos
centrinio padalinio ir Tarnybos teritorinių padalinių informacijos pateikimo stenduose bei Tarnybos
interneto svetainėje.

II SKYRIUS
PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ PATEIKIMO TVARKA
11. Asmenų prašymai ir skundai raštu gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui ar jo
atstovui atvykus į Tarnybos centrinį padalinį ar Tarnybos teritorinius padalinius, atsiuntus prašymą
ar skundą paštu arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą
informacinę sistemą, faksu, E. pristatymo sistema, oficialiu Tarnybos elektroninio pašto adresu ar
interneto svetainėje.
12. Tarnybos centrinio padalinio darbuotojai, savo elektroninio pašto adresu gavę asmens
prašymą ar skundą, turi tą pačią darbo dieną persiųsti jį elektroninio pašto adresu nzt@nzt.lt, o
Tarnybos teritorinių padalinių darbuotojai, savo elektroninio pašto adresu gavę asmens prašymą ar
skundą, turi nedelsdami jį persiųsti atitinkamo Teritorinio padalinio elektroninio pašto, skirto
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specialiai asmenims aptarnauti, adresu, išskyrus atvejus, kai į prašymą pagal kompetenciją gali
atsakyti tą pačią darbo dieną jį perskaitę.
13. (2021 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1P-106-(1.3 E.) redakcija nuo 2021 m. gegužės 14
d.)
Prašymus žodžiu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją ar
elektroninėmis priemonėmis: telefonu ar garso nuotolinio perdavimo ir įrašymo priemonėmis.
Žodžiu elektroninėmis priemonėmis gali būti teikiami tik tokie prašymai, kuriems pateikti pagal
Tarnyboje patvirtintą administracinės paslaugos teikimo aprašymą asmuo neprivalo pateikti asmens
tapatybę patvirtinančio dokumento. Priimami tik tokie žodiniai prašymai, į kuriuos galima atsakyti
tą pačią darbo dieną, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Tarnybos interesų.
Žodiniai prašymai neregistruojami. Į tokius prašymus turi būti atsakoma tą pačią darbo dieną. Jeigu
į žodžiu pateiktą prašymą negalima atsakyti tą pačią darbo dieną, asmeniui sudaroma galimybė
išdėstyti prašymą raštu.
Teikdamas prašymą garso nuotolinio perdavimo ir įrašymo priemonėmis asmuo ar jo
atstovas privalo prisistatyti, pasakyti savo vardą, pavardę (pavadinimą), nurodyti adresą arba kitus
kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti. Asmuo apie prašymo turinio fiksavimą garso nuotolinio
perdavimo ir įrašymo priemonėmis yra informuojamas automatiniu būdu. Asmeniui sutinkant,
pradedamas garso įrašymas, kurio metu asmuo privalo aiškiai išdėstyti prašymo turinį. Prašymas
žodžiu registruojamas darbuotojui užpildant pažymą apie priimtus dokumentus (Tvarkos aprašo 1
arba 2 priedas) ir saugomas kartu su garso įrašu.
Prašymas, pateiktas žodžiu, panaudojant garso nuotolinio perdavimo ir įrašymo priemones
prašymo turinį fiksuojant ir saugant, nagrinėjamas kaip prašymas, pateiktas raštu.
14. Prašymas žodžiu gali būti pateikiamas prašymą teikiančiajam asmeniui ar jo atstovui ir
jį aptarnaujančiam darbuotojui suprantama kalba. Jeigu asmuo nemoka valstybinės kalbos, o
atitinkamame Tarnybos struktūriniame padalinyje nėra darbuotojo, suprantančio kalbą, kuria asmuo
kreipiasi, arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai reikšti savo minčių, jam
kreipiantis žodžiu į Tarnybą turi dalyvauti asmuo, gebantis išversti prašymą į valstybinę kalbą
(vertėjas). Vertėją pakviečia asmuo, kuris kreipiasi į Tarnybą, savo iniciatyva.
15. Jeigu prašymą žodžiu teikiančio asmens ar jo atstovo elgesys yra neadekvatus arba turi
akivaizdžių nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo ar administracinio nusižengimo (toliau – teisės
pažeidimai) požymių, darbuotojas turi teisę tokio asmens neaptarnauti ir privalo nedelsdamas
pranešti apie šio asmens elgesį tiesioginiam vadovui, jo nesant – jį pavaduojančiam darbuotojui.
Darbuotojo tiesioginio vadovo sprendimu, suderintu su Tarnybos direktoriumi, apie asmens elgesį,
turintį teisės pažeidimų požymių, gali būti pranešama kompetentingoms institucijoms.
16. Asmens ar jo atstovo pageidavimu jo priėmimas Tarnyboje ir tiesioginis prašymo ar
skundo išdėstymas gali būti derinamas iš anksto raštu, telefonu ar kitomis elektroninėmis
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priemonėmis. Pasikeitus nurodytam priėmimo laikui ar vietai, asmuo turi būti iš anksto apie tai
įspėtas.
III SKYRIUS
BENDRIEJI PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ REIKALAVIMAI
17. (2021 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1P-106-(1.3 E.) redakcija nuo 2021 m. gegužės 14
d.)
Tarnyboje prašymai nagrinėjami vadovaujantis asmens duomenų apsaugos reikalavimais,
pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Viešojo
administravimo

įstatyme

įtvirtintais

įstatymo

viršenybės,

objektyvumo,

proporcingumo,

nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo, vieno
langelio, lygiateisiškumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus, naujovių ir atvirumo
permainoms ir išsamumo principais, o asmenims dokumentai teikiami – Lietuvos Respublikos
teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatytais
dokumentų išsamumo, dokumentų tikslumo, teisėtumo, objektyvumo, pagalbos, dokumentų
prieinamumo, abipusio naudojimo ir nediskriminavimo principais.
18. Asmenų skundai dėl Tarnybos veiksmų, neveikimo ar administracinių sprendimų
nagrinėjami ir į juos atsakoma Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo
skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos žemės reformos
įstatymo 18 straipsnio numatytais atvejais – Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės
tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklėmis, patvirtintomis 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“.
18¹. (2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1P-108-(1.3.) redakcija nuo 2019 m. balandžio
9 d.)
Asmenų prašymai dėl asmenų duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Tarnyboje
nagrinėjami ir į juos atsakoma Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Nacionalinėje žemės
tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių nustatyta tvarka.
19. Asmenų prašymai ir skundai raštu turi būti:
19.1. parašyti valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų
paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka; pateikti prašymo vertimo į
valstybinę kalbą nereikalaujama Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytais atvejais; išskyrus atvejus,
kai vadovaujantis tarptautinės teisės aktais į Tarnybą raštu kreipiasi užsienio valstybės institucija ar
tarptautinė organizacija;
19.2. parašyti įskaitomai;

9
19.3. asmens pasirašyti.
Prašyme ar skunde raštu turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta
(jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis
asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą. Jeigu
prašyme ar skunde nenurodytas adresas, kuriuo asmuo pageidauja gauti atsakymą, jis teikiamas
pagal kitus prašyme ar skunde nurodytus asmens kontaktinius duomenis, išskyrus atvejus, kai
prašyme ar skunde jokių kitų asmens kontaktinių duomenų nenurodyta.
20. (2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1P-108-(1.3.) redakcija nuo 2019 m. balandžio
9 d.)
Prašymą ir skundą pasirašo asmuo arba jo atstovas. Kai atstovaujamo asmens vardu į
Tarnybą kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme, skunde turi pasirašyti, nurodyti savo vardą,
pavardę, gyvenamąją vietą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu
kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiamasi
juridinio asmens vardu) ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo patvirtintą kopiją.
Atstovaujamo asmens vardu pateiktas prašymas, skundas turi atitikti šio Tvarkos aprašo 19.1 ir 19.2
papunkčių reikalavimus.
21. Kai prašymą, skundą Tarnybai pateikia asmens atstovas, kurio atstovavimą
patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti patvirtintas vadovaujantis
Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir
tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“.
22. Nevalstybine kalba (išskyrus Tvarkos aprašo 19.1 papunktyje numatytą išimtį) ir (ar)
neįskaitomai, taip pat nesilaikant Tvarkos aprašo 20 ir 21 punktuose nustatytų reikalavimų parašyti
prašymai, skundai per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo ir pridedamų dokumentų gavimo
Tarnyboje grąžinami asmeniui, pateikusiam prašymą ar skundą, ar jo atstovui, nurodant tokio
prašymo ar skundo grąžinimo priežastis ir siūlant pasidaryti vertimą į valstybinę kalbą ar ištaisyti
nustatytus trūkumus.
23. (2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1P-108-(1.3.) redakcija nuo 2019 m. balandžio
9 d.)
Asmuo, pateikęs prašymą, turi teisę gauti informaciją ir dokumentus Teisės gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme numatyta tvarka. Prašyme dėl
informacijos ir dokumentų teikimo turi būti tiksliai nurodytas duomenų naudojimo tikslas, duomenų
teikimo bei gavimo teisinis pagrindas, prašomų pateikti duomenų apimtis.
24. Asmenų prašymai ir skundai raštu, atsiųsti Tarnybai elektroninėmis priemonėmis, turi
būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir
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patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios
leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
25. Elektroniniu būdu pateiktas prašymas ar skundas turi būti parengtas taip, kad Tarnybos
darbuotojai galėtų:
25.1. atpažinti elektroninio dokumento formatą;
25.2. atidaryti ir apdoroti jį dokumentų valdymo sistemos ar kitomis Tarnybos
naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis;
25.3. atpažinti prašymo, skundo turinį;
25.4. identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą ar skundą pateikusį asmenį.

IV SKYRIUS
PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ REGISTRAVIMAS,
JŲ PERDAVIMAS NAGRINĖTI
26. (2021 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1P-106-(1.3 E.) redakcija nuo 2021 m. gegužės 14
d.)
Rašytiniai prašymai, skundai, pateikti tiesiogiai, atsiųsti paštu, E. pristatymo sistema, per
pasiuntinį, gauti asmenį aptarnaujant vieno langelio principu ar atsiųsti elektroninėmis
priemonėmis, turi būti užregistruoti dokumentų valdymo sistemoje šio Tvarkos aprašo 5.5 ir 6.4
papunkčiuose nurodytuose registruose jų gavimo dieną.
27. (2021 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1P-106-(1.3 E.) nuo 2021 m. gegužės 14 d. neteko
galios)
28. Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus darbuotojai per E. pristatymo
sistemą dokumentų valdymo sistemoje gautus asmenų prašymus ir skundus, priklausančius
Tarnybos teritorinių padalinių kompetencijai, nedelsdami perduoda registruoti atitinkamo Tarnybos
teritorinio padalinio darbuotojams, atsakingiems už dokumentų registravimą.
29. Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus darbuotojai Tarnybos
centriniame padalinyje gautus ir užregistruotus prašymus ir skundus perduoda darbuotojui pagal
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbo reglamentą, patvirtintą
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d.
įsakymu Nr. 1P-(1.3)-86 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbo
reglamento patvirtinimo“ (toliau – Tarnybos darbo reglamentas), įgaliotam pasirašyti atsakymus į
prašymus ar skundus. Rezoliucijos dokumentų valdymo sistemoje užrašomos ir prašymai ar skundai
perduodami nagrinėti atsakingiems asmenims Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos dokumentų valdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-309 „Dėl
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos dokumentų valdymo tvarkos aprašo
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patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Jei užregistruoti prašymai ar skundai priklauso Tarnybos teritorinio
padalinio kompetencijai, per 3 darbo dienas gautas prašymas, skundas struktūrinio padalinio raštu
išsiunčiamas į Tarnybos teritorinį padalinį.
30. Tarnybos teritorinio padalinio darbuotojai Tarnybos teritoriniame padalinyje gautus ir
užregistruotus prašymus ir skundus perduoda padalinio vadovui, kuris, užrašęs rezoliuciją
dokumentų valdymo sistemoje, paskiria juos nagrinėti atsakingiems asmenims. Jei prašymai ir
skundai priklauso Tarnybos centrinio padalinio ar kito Tarnybos teritorinio padalinio kompetencijai,
per 3 darbo dienas gautas prašymas, skundas struktūrinio padalinio raštu išsiunčiamas į Tarnybos
centrinį padalinį ar kitą Tarnybos teritorinį padalinį.
31. Asmenų prašymai ir skundai nagrinėjami pagal Tarnybos kompetenciją. Tarnyba,
gavusi nagrinėti prašymą ar skundą, kurio nėra įgaliota spręsti, persiunčia jį kompetentingai
institucijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo dienos. Prašymo ar
skundo persiuntimo rašte turi būti paaiškinama prašymo ar skundo persiuntimo priežastis, rašto
kopija siunčiama prašymą ar skundą pateikusiam asmeniui. Jeigu nėra kito viešojo administravimo
subjekto, kuriam Tarnyba galėtų perduoti prašymą ar skundą nagrinėti pagal kompetenciją, Tarnyba
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui,
paaiškindama jo prašymo nenagrinėjimo priežastis.
32. Jeigu asmuo kreipiasi dėl konkretaus dokumento, kuriuo disponuoja kita institucija,
asmens prašymas persiunčiamas šiai institucijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo
gavimo Tarnyboje dienos ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuojamas
asmuo. Jeigu asmuo kreipėsi žodžiu, Tarnyba nedelsdama turi informuoti asmenį ir nurodyti
institucijos, į kurią asmuo turėtų kreiptis dėl dokumentų, kontaktinius duomenis.
33. Prašymai, kuriuose yra informacijos, susijusios su ypatingais asmens duomenimis
(rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse
sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, asmens teistumu), persiunčiami nagrinėti kitoms
institucijoms tik gavus asmens rašytinį sutikimą. Tarnyba per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo
kreipiasi į asmenį, prašydama per nustatytą terminą pateikti šį sutikimą. Kai per Tarnybos nustatytą
terminą toks sutikimas negaunamas, prašymas grąžinamas asmeniui, nurodoma grąžinimo priežastis
(Tvarkos aprašo 3 ir 4 priedai). Šiame punkte nustatytas 5 darbo dienų prašymo persiuntimo
terminas skaičiuojamas nuo asmens rašytinio sutikimo persiųsti prašymą gavimo Tarnyboje dienos.
Tuo atveju, kai institucija, galinti išspręsti pateiktus klausimus, nežinoma, prašymas grąžinamas
asmeniui, nurodant grąžinimo priežastį (Tvarkos aprašo 3 ir 4 priedai). Tvarkos aprašo 31 punkte
nustatytas 5 darbo dienų prašymo persiuntimo terminas skaičiuojamas nuo asmens rašytinio
sutikimo persiųsti prašymą gavimo institucijoje.
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34. Jeigu asmens prašymui išnagrinėti būtina informacija ir dokumentai, kuriuos privalo
pateikti prašymą atsiuntęs asmuo ir kurių Tarnyba pati negali gauti, per 5 darbo dienas nuo prašymo
gavimo Tarnyba kreipiasi į asmenį raštu, prašydama pateikti šią informaciją ir dokumentus, ir
praneša, kad prašymo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikta prašymui išnagrinėti būtina
informacija ir dokumentai. Kai per Tarnybos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5
darbo dienos, prašymui išnagrinėti būtina informacija ir dokumentai negaunami, prašymas
nenagrinėjamas, per 3 darbo dienas nuo institucijos nustatyto termino suėjimo dienos dokumentų
originalai grąžinami asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis.
35. Jeigu Tarnyba, užregistravusi asmens prašymą ar skundą, nustato, kad prašymas
grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba prašymo turinys nekonkretus ir
nesuprantamas ir dėl to Tarnyba negali tokio prašymo išnagrinėti, asmens prašymo nagrinėjimas
nutraukiamas, prašymas grąžinamas asmeniui, nurodant grąžinimo priežastį.
36. Prašymai, pateikti nesilaikant Tvarkos aprašo 19.3 papunktyje, 20–21 punktuose
nustatytų reikalavimų, nenagrinėjami, jeigu Tarnybos direktorius, Tarnybos direktoriaus
pavaduotojas ar Tarnybos teritorinio padalinio vadovas, kuriems Tarnybos darbo reglamentu
suteikta teisė pasirašyti atsakymus į prašymus, nenusprendžia kitaip. Per 5 darbo dienas nuo
prašymo užregistravimo Tarnyboje dienos asmeniui išsiunčiama informacija apie prašymo
nenagrinėjimo priežastis. Jeigu prašyme nenurodytas adresas, kuriuo asmuo pageidauja gauti
atsakymą, informacija apie prašymo nenagrinėjimo priežastis teikiama pagal kitus prašyme
nurodytus asmens kontaktinius duomenis.
37. (2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1P-108-(1.3.) redakcija nuo 2019 m. balandžio 9
d.)
Jei prašymai pateikti elektroninėmis priemonėmis nesilaikant Tvarkos aprašo 24 punkte ir
25.1–25.3 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, asmuo per 2 darbo dienas nuo prašymo
užregistravimo Tarnyboje dienos informuojamas, kad prašymas nebus nagrinėjamas ir nurodomos
nenagrinėjimo priežastys.
38. Prašymai, pateikti elektroniniu būdu nesilaikant Tvarkos aprašo 25.4 papunktyje
nustatyto reikalavimo, nenagrinėjami, jeigu Tarnybos direktorius, Tarnybos direktoriaus
pavaduotojas ar Tarnybos teritorinio padalinio vadovas, kuriems Tarnybos darbo reglamento
nustatyta tvarka suteikta teisė pasirašyti atsakymus į prašymus, nenusprendžia kitaip.

V SKYRIUS
PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS
39. Tarnyboje gauti prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris
kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti
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išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo Tarnyboje dienos. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs
su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu, jei asmuo prašo pateikti didelės apimties ar specialiai
adaptuotų, apdorotų ar kitaip perdirbtų dokumentų, taip pat kitais atvejais, dėl kurių atsakymo
pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų, Tarnybos direktorius, Tarnybos
direktoriaus pavaduotojas ar Tarnybos teritorinio padalinio vadovas turi teisę pratęsti šį terminą dar
iki 20 darbo dienų ir per 2 darbo dienas apie tai pranešti asmeniui, nurodant prašymo nagrinėjimo
termino pratęsimo priežastis.
40. Darbuotojas, kuriam pavesta nagrinėti prašymą, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms
iki šio Tvarkos aprašo 39 punkte nustatyto termino pabaigos parengia nustatytos formos raštą
(Tvarkos aprašo 5 ir 6 priedai), kuriuo asmeniui pranešama apie prašymo nagrinėjimo termino
pratęsimą, jo priežastis, prašymo išnagrinėjimo bei sprendimo priėmimo terminus.
41. Asmens prašymo, adresuoto vienai institucijai, kai prašyme nurodyti klausimai
priskiriami kelių institucijų kompetencijai, nagrinėjimą organizuoja ir į jį atsako prašymą gavusi
institucija. Prašymą gavusi institucija, nustačiusi, kad prašyme nurodyti klausimai priskiriami ir kitų
institucijų kompetencijai, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos
persiunčia jo kopiją kitoms institucijoms, su kurių kompetencija susijęs prašymo nagrinėjimas.
Kitos institucijos, su kurių kompetencija susijęs prašymo nagrinėjimas, ne vėliau kaip per 10 darbo
dienų nuo prašymo gavimo jų institucijoje dienos pagal kompetenciją atsako prašymą persiuntusiai
institucijai. Prašymo nagrinėjimą organizuojanti institucija, gavusi iš kitų institucijų, su kurių
kompetencija susijęs prašymo nagrinėjimas, nuomones, pateikia asmeniui apibendrintą atsakymą,
pridėdama iš institucijų gautų raštų kopijas.
42. Prašymą, kuris yra adresuotas kelioms institucijoms, kai prašyme nurodyti klausimai
priskiriami kelių institucijų kompetencijai, nagrinėja kiekviena jį gavusi institucija pagal savo
kompetenciją ir asmeniui į jį atsako, pridėdama atsakymo kopijas kitoms tą patį prašymą
nagrinėjančioms institucijoms.
43. Prašymai, su kuriais tas pats asmuo kreipiasi į Tarnybą tuo pačiu klausimu, kurį
Tarnyba jau išnagrinėjo ir pateikė atsakymą, arba jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu
sprendimą yra priėmęs kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas, pakartotinai
nenagrinėjami, jeigu nenurodomi nauji faktiniai duomenys, sudarantys prašymo pagrindą, ar
nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti
Tarnybos ar kito viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą. Kai pakartotinis prašymas
nenagrinėjamas, Tarnyba per 5 darbo dienas nuo pakartotinio prašymo gavimo Tarnyboje praneša
asmeniui, kodėl jo prašymas nenagrinėjamas, ir nurodo šio sprendimo apskundimo tvarką (Tvarkos
aprašo 3 ir 4 priedai).
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44. Jeigu asmens prašymo ir (ar) prie jo pridedamų dokumentų turinyje yra teisės
pažeidimo požymių, Tarnyba per 5 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo persiunčia tokio prašymo
kopiją ir prie jo pridedamų dokumentų kopijas institucijoms, kompetentingoms tirti šiuos teisės
pažeidimus (toliau – kompetentinga institucija). Tais atvejais, kai tolesniam prašymo nagrinėjimui
būtinas kompetentingos institucijos atsakymas, prašymo nagrinėjimas Tarnybos direktoriaus,
direktoriaus pavaduotojo ar Teritorinio padalinio vadovo sprendimu gali būti sustabdytas iki
atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą ar administracinio nusižengimo bylos teiseną arba iki bus
baigta baudžiamoji byla ar administracinio nusižengimo bylos teisena. Apie tokio prašymo
nagrinėjimo sustabdymą Tarnyba ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo
dienos raštu praneša prašymą pateikusiam asmeniui ar jo atstovui.
45. Nagrinėjantis prašymą darbuotojas pats nusišalina nuo prašymo nagrinėjimo arba turi
būti nušalintas Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo ar Tarnybos teritorinio
padalinio vadovo sprendimu, jeigu atsiranda Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
25 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. Atsiradus minėtoms aplinkybėms, darbuotojas, gavęs
pavedimą nagrinėti prašymą, pats turi pranešti Tarnybos direktoriui, Tarybos direktoriaus
pavaduotojui ar Tarnybos teritorinio padalinio vadovui apie galimą viešųjų ir privačių interesų
konfliktą ir jo priežastis. Sprendimą dėl Tarnybos direktoriaus nusišalinimo nuo prašymo
nagrinėjimo priima jis pats arba jį į pareigas paskyręs Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras.
46. Šiame Tvarkos apraše apibrėžtus prašymų nagrinėjimo terminus kontroliuoja
struktūrinio padalinio, kuriam pavesta nagrinėti prašymą, vadovas.

VI SKYRIUS
ATSAKYMŲ Į PRAŠYMUS PARENGIMAS, IŠSIUTIMAS ASMENIUI,
ATSAKYMŲ APSKUNDIMAS
47. Į prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas arba
tokiu būdu, kuris buvo nurodytas prašyme. Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine
kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija,
kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija. Atsakymas, siunčiamas elektroninėmis
priemonėmis, turi būti pasirašytas Tarnybos vadovo arba jo įgalioto Tarnybos darbuotojo
kvalifikuotu elektroniniu parašu, išskyrus atvejus, kai atsakoma į tokius asmenų prašymus, į
kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti
nedelsiant.
48. Atsakymas į prašymą vizuojamas, pasirašomas ir išsiunčiamas vadovaujantis
Tarnybos darbo reglamentu.
49. Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį:
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49.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą,
jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą
administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;
49.2. (2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1P-108-(1.3.) redakcija nuo 2019 m. balandžio
9 d.)
į prašymą pateikti Tarnybos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją
Teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo bei Duomenų
subjekto teisių įgyvendinimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių,
kai prašymą teikia duomenų subjektas, dėl jo teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka arba nurodomos
atsisakymo tai padaryti priežastys;
49.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, sprendimą ar nustatyta tvarka
kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikšta Tarnybos valia, – atsakoma pateikiant
atitinkamo dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;
49.4. į kitus prašymus – atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti
priežastys.
50. Atsakymas į prašymą turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės
aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos, turi būti nurodyta išsami
atsakymų apskundimo tvarka pagal teisės aktų reikalavimus, kad be papildomos informacijos
(įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų) ir laiko sąnaudų asmeniui, nepriklausomai nuo jo
išsilavinimo, amžiaus, būtų visiškai aišku, kokiai institucijai (institucijos pavadinimas, adresas) ir
per kokį terminą (nurodant, ar terminas skaičiuojamas nuo atsakymo priėmimo ar nuo gavimo
dienos) gali būti paduotas skundas.
51. (2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1P-108-(1.3.) redakcija nuo 2019 m. balandžio
9 d.)
Parengtą ir pasirašytą atsakymą į prašymą asmeniui ar jo atstovui Dokumentų valdymo ir
asmenų aptarnavimo skyriaus arba Tarnybos teritorinio padalinio darbuotojas turi išsiųsti jo
pasirašymo arba kitą darbo dieną prašyme nurodytu adresu registruotu arba paprastu laišku,
dokumentų valdymo sistemos priemonėmis, elektroniniu paštu, per E. pristatymo sistemą,
elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą arba įteikti asmeniškai.
52. (2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1P-108-(1.3.) redakcija nuo 2019 m. balandžio
9 d.)
Spausdintine forma parengti atsakymai, kuriuose yra privačios informacijos, asmeniui
siunčiami tik registruota pašto siunta. Elektronine forma parengti atsakymai, pasirašyti Tarnybos
vadovo arba jo įgalioto Tarnybos darbuotojo kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiami per E.
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pristatymo sistemą, elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą arba
elektroniniu paštu.
53. Tarnyba, pati pastebėjusi ar gavusi pagrįstą asmens kreipimąsi dėl atsakyme į prašymą
ar skundą esančių spausdinimo, skaičiavimo ar faktinių duomenų klaidų, ne vėliau kaip per 2 darbo
dienas nuo klaidos paaiškėjimo arba asmens kreipimosi dienos jas ištaiso ir pateikia asmeniui
ištaisytą atsakymą arba nurodo, kodėl klaidos nebuvo taisomos.
54. Asmuo, nesutinkantis su institucijos atsakymu į jo prašymą, arba tuo atveju, jeigu per
nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, turi teisę paduoti skundą
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė
procedūra“ ir Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka
Administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka administraciniam teismui. Dėl darbuotojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip
pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti
skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių
įstatymo nustatyta tvarka.
55. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą,
informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba Tarnybos siunčiamame pranešime
apie asmens prašymo nenagrinėjimo priežastis nurodoma tiksli tokio atsakymo apskundimo tvarka
ir institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai), taip
pat terminas (-ai), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. Persiunčiant prašymą ar skundą
nagrinėti kitai kompetentingai institucijai ir informuojant apie tai asmenį ar jo atstovą, pranešime
asmeniui minėta apskundimo tvarka nebenurodoma.
VII SKYRIUS
ASMENŲ APTARNAVIMAS ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS IR
ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS, PATEIKTUS TARNYBOS INTERNETO
SVETAINĖJE BEI ELEKTRONINIU PAŠTU, TEIKIMAS
56. Tarnybos darbuotojų, aptarnaujančių asmenis elektroninėmis priemonėmis, uždavinys
– suteikti asmens prašomą informaciją, susijusią su jam rūpimo klausimo išnagrinėjimu.
Darbuotojas turi mokėti trumpai ir suprantamai:
56.1. paaiškinti, ar Tarnyba kompetentinga nagrinėti prašymą ar skundą asmeniui rūpimu
klausimu;
56.2. paaiškinti galimus dokumentų pateikimo būdus ir tai, kokius dokumentus reikėtų
pateikti, kad prašymas ar skundas būtų išnagrinėtas;
56.3. nurodyti instituciją (jos adresą ir elektroninių ryšių kontaktus), į kurią asmuo turėtų
kreiptis, jeigu Tarnyba nekompetentinga nagrinėti jo prašymo ar skundo;
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56.4. (2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1P-108-(1.3.) redakcija nuo 2019 m. balandžio
9 d.)
pateikti kitą asmens pageidaujamą informaciją, kuria disponuoja Tarnyba ir kurią asmuo
turi teisę gauti Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo
nustatyta tvarka, nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių ir laisvių.;
56.5. (2021 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1P-106-(1.3 E.) redakcija nuo 2021 m. gegužės
14 d.)
atsižvelgiant į asmens pateiktus klausimus, pasiūlyti užpildyti Asmenų aptarnavimo
kokybės vertinimo anketą (Tvarkos aprašo 7 priedas).
57. Jeigu elektroninėmis priemonėmis žodžiu aptarnaujamas asmuo įžeidinėja jį
aptarnaujantį darbuotoją, jam grasina arba asmens elgesys kelia pagrįstų įtarimų, kad asmuo yra
apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų, ir dėl to asmens
neįmanoma tinkamai aptarnauti, darbuotojas įspėja tokį asmenį, kad pokalbis gali būti nutrauktas, ir
prireikus nutraukia pokalbį.
58. (2021 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1P-106-(1.3 E.) redakcija nuo 2021 m. gegužės 14
d.)
Aptarnaudamas asmenį elektroninėmis priemonėmis, darbuotojas turi laikytis Asmenų
aptarnavimo standarte, patvirtintame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-35 „Dėl Asmenų aptarnavimo
Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos standarto patvirtinimo“ (toliau –
Standartas), ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų etikos ir
elgesio taisyklėse, patvirtintose Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1P-8-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos darbuotojų etikos ir elgesio taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Etikos
taisyklės), nustatytų reikalavimų.
59. (2021 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1P-106-(1.3 E.) redakcija nuo 2021 m. gegužės 14
d.)
Tarnybos centriniame padalinyje asmenis telefonais (Nr. 8 706 86 666 ir Nr. 8 706 85 087)
aptarnauja Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus darbuotojas, Tarnybos teritorinių
padalinių asmenų aptarnavimo telefonų numeriai nurodyti Tarnybos interneto svetainėje
www.nzt.lt.
59¹. (2021 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1P-106-(1.3 E.) redakcija nuo 2021 m. gegužės 14
d.)
Kai Tarnyboje yra gautas skundas ar prašymas dėl Tarnybos darbuotojo netinkamo
aptarnavimo telefonu, atliekamas aptarnavimo telefonu vertinimas, kai vertinama, ar telefoninis
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pokalbis atitinka Standartą ir Etikos taisykles. Vertinimą atlieka ir teisę perklausyti įrašytus
pokalbius pagal kompetenciją turi darbuotojai, kuriems pavesta nagrinėti skundą.
59². (2021 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1P-106-(1.3 E.) redakcija nuo 2021 m. gegužės 14
d.)
Atsakingas darbuotojas, kuriam pavesta nagrinėti skundą, dėl telefoninio pokalbio garso
įrašo pateikimo kreipiasi į Tarnybos Bendrųjų reikalų departamento Informacinių technologijų
skyrių elektroniniu paštu pagalba@nzt.lt, temoje nurodant „Telefonas“ ir įvardijant, kokiu tikslu ir
koks garso įrašas yra reikalingas (nurodoma telefoninio pokalbio data, jei įmanoma ir laikas,
telefono numeris, iš kurio buvo skambinta), pvz.: Informuoju, kad Nacionalinėje žemės tarnyboje
yra gautas 2021 m. gegužės 5 d. skundas (registracijos Nr. 1GS-123), kuriame skundžiamasi
netinkamu Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojo suteiktu aptarnavimu telefonu. Siekdamas (-a)
tinkamai išnagrinėti man paskirtą skundą, prašau pateikti 2021 m. balandžio 27 d. telefoninio
pokalbio garso įrašą, kai skambinta iš tel. 8 615 00 000 Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojui
tel. 8 706 00 000. Tarnybos Bendrųjų reikalų departamento Informacinių technologijų skyrius
elektroniniu paštu pateikia reikiamą (-us) telefoninio (-ių) pokalbio (-ių) įrašo (-ų) kopiją (-as).“
60. Interneto svetainėje www.nzt.lt ir oficialiu Tarnybos el. paštu gautus paklausimus
Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus vedėjas arba jo paskirtas darbuotojas per 1
darbo dieną nuo jų gavimo paskiria jų vykdytojams:
60.1. Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus darbuotojų kompetenciją
atitinkančius paklausimus – Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus darbuotojams;
60.2. paklausimus, į kuriuos atsakyti nepakanka Dokumentų valdymo ir asmenų
aptarnavimo skyriaus darbuotojų kompetencijos, – atitinkamo Tarnybos struktūrinio padalinio
vadovams, kurie juos perduoda tiesioginiams vykdytojams;
60.3. jeigu paklausimas apima keletą skirtingų temų, užduotis priskiriama atitinkamų
Tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojams, kurie atsako tik už atsakymo į dalį paklausimo
parengimą. Galutinį apibendrintą atsakymą asmeniui pateikia Dokumentų valdymo ir asmenų
aptarnavimo skyrius.
61. Paklausimai nenagrinėjami ir apie tai informuojamas siuntėjas, jeigu paklausimo
turinys yra nekonkretus ar neturi prasmės, grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais
faktais, įžeidžiantis ar turintis teisės pažeidimo požymių.
62. Tarnybos struktūrinių padalinių vadovai tiesiogiai atsako už tai, kad į jų padaliniams
elektroninėmis priemonėmis pateiktus atsakyti paklausimus atsakymai asmenims būtų pateikti kuo
skubiau (ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų gavimo Tarnyboje dienos).
63. (2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1P-108-(1.3.) redakcija nuo 2019 m. balandžio
9 d.)

19
Asmenims teikiamuose atsakymuose į paklausimus, gautus interneto svetainėje www.nzt.lt
ir el. paštu:
63.1. atsižvelgiant į klausimo pobūdį, turi būti šios struktūrinės dalys:
63.1.1. padėka už pateiktą klausimą, pvz., dėkojame už klausimą, kurį pateikėte interneto
svetainėje www.nzt.lt;
63.1.2. aiškus ir tikslus atsakymas į pateiktą paklausimą, nuorodos į reikiamus teisės aktus;
63.1.3. pabaigoje turi būti nurodoma, kad atsakyme teikiama tik bendro pobūdžio
informacija, pvz.: Atkreiptinas dėmesys, kad šiame laiške pateikiama informacija yra tik bendro
pobūdžio, tačiau jei Jūs norite gauti konkretų atsakymą į Jums rūpimus klausimus, galite
pakartotinai teikti prašymą Nacionalinei žemės tarnybai raštu (tiesiogiai atvykus, atsiuntus paštu,
per E. pristatymo sistemą, elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą ar per
pasiuntinį) arba pasirašytą elektroniniu parašu elektroniniu būdu Nacionalinės žemės tarnybos
elektroninio pašto adresu nzt@nzt.lt, prašyme nurodant konkrečias aplinkybes ir faktus bei prie
prašymo pridedant reikalingus dokumentus.
63.1.4. (2021 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1P-106-(1.3 E.) redakcija nuo 2021 m. gegužės
14 d.)
pabaigoje turi būti pasiūlyta užpildyti Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketą,
pvz.: Siekdami užtikrinti gerą administravimą ir kokybišką asmenų aptarnavimą, norėtume sužinoti
Jūsų nuomonę apie asmenų aptarnavimo kokybę. Maloniai prašome užpildyti šią anketą
(pridedama)
63.2. turi būti ištrinama asmens atsiųsta informacija (elektroninio laiško turinys).
64. Tais atvejais, kai asmenys interneto svetainėje www.nzt.lt prašo pateikti asmeninio
pobūdžio informaciją, ji neteikiama ir apie tai turi būti informuojamas asmuo, taip pat nurodant,
kokiu būdu reikėtų kreiptis norint gauti konkrečią su atitinkamu asmeniu susijusią informaciją.

VIII SKYRIUS
ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR APTARNAVIMO KOKYBĖS
VERTINIMAS
65. Tarnybos direktorius privalo užtikrinti asmenims galimybę anonimiškai pareikšti
nuomonę apie prašymų nagrinėjimą ir aptarnavimo kokybę, siekdamas nustatyti:
65.1. kaip jie vertina aptarnavimo operatyvumą, gautos informacijos aiškumą;
65.2. kaip jie vertina kilusių klausimų sprendimo operatyvumą, Tarnybos priimtų
sprendimų aiškumą;
65.3. kaip jie vertina aptarnavimą Tarnyboje bei su juo bendravusio darbuotojo
mandagumą ir paslaugumą;
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65.4. ar jiems patogus Tarnyboje nustatytas asmenų aptarnavimo laikas;
65.5. į kurį Tarnybos struktūrinį padalinį buvo kreiptasi, kokiu klausimu ir kokiu būdu;
65.6. kitus institucijai rūpimus klausimus, susijusius su asmenų aptarnavimu.
66. (2021 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1P-106 -(1.3 E.) redakcija nuo 2021 m. gegužės 14
d.)
Apklausą dėl prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės organizuoja Dokumentų
valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrius, suteikdamas galimybę į Tarnybą atvykusiems asmenims
anonimiškai užpildyti Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketas, pateikiamas gerai
matomose asmenų aptarnavimo vietose ir Tarnybos interneto svetainėje, taip pat siunčiant nuorodą
elektroniniu paštu. Už galimybės užpildyti anketas Tarnybos teritoriniuose padaliniuose suteikimą
atsakingi Tarnybos teritorinių padalinių vadovai. Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo
skyriaus vedėjas Tarnybos centriniame padalinyje asmenų aptarnavimo vietose užpildytas anketas
kas mėnesį išima iš dėžučių, atspausdina elektronine forma užpildytas anketas, taip pat koordinuoja
Tarnybos teritoriniuose padaliniuose užpildytų anketų surinkimą.
67. Apklausos duomenys naudojami asmenų prašymų nagrinėjimui ir jų aptarnavimui
institucijoje gerinti. Tarnybos struktūrinių padalinių vadovai, iš Dokumentų valdymo ir asmenų
aptarnavimo skyriaus vedėjo gavę Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketoje nurodytą
asmens pastabą ir (ar) pasiūlymą, per 5 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja Dokumentų
valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus vedėją, kokių veiksmų bus imtasi ir iki kada planuojama
juos atlikti. Esant nemotyvuotai, neįgyvendinamai, prieštaraujančiai teisės aktams asmens pastabai
ir (ar) pasiūlymui, per 5 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja apie neįgyvendinimo faktą,
nurodant to priežastis.
68. Tarnybos struktūrinių padalinių vadovai, įgyvendinę asmens pastabą ir (ar) pasiūlymą,
per 5 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo
skyriaus vedėją, kokių veiksmų buvo imtasi, įgyvendinimo datą ir įgyvendinimo faktą: „įgyvendinta
iš dalies“, „įgyvendinta“, „neįgyvendinta“. Jei uždavinys įgyvendintas keičiant atitinkamą teisės
aktą ar dokumentą, prideda to teisės akto ar dokumento kopiją arba nuorodą į pakeistą dokumentą
dokumentų valdymo sistemoje.
69. Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrius nuolat fiksuoja, kokių veiksmų
buvo imtasi, kad būtų įgyvendinta asmens pateikta pastaba ir (ar) pasiūlymas, įgyvendinimo data,
įgyvendinimo faktas („įgyvendinta iš dalies“, „įgyvendinta“, „neįgyvendinta“).
70. Praėjusių metų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo kokybės vertinimo
rezultatai ne vėliau kaip iki kitų metų pirmojo mėnesio pabaigos pateikiami Tarnybos direktoriui ir
paskelbiami Tarnybos interneto svetainėje ir vidiniame Tarnybos tinkle.
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71. Už šio Tvarkos aprašo pažeidimus darbuotojams gali būti taikomos tarnybinės
(drausminės) nuobaudos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
___________________________

