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Vilnius
Eil.
Pavadinimas
Aprašymo turinys
Nr.
1. Administracinės paslaugos kodas APŽT.11
2. Administracinės paslaugos versija 9 (2004-12-28; 2011-06-10; 2011-11-28; 2012-12-27;
2014-08-22; 2015-07-20; 2018-05-17; 2019-10-22)
3. Administracinės paslaugos
Kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo
pavadinimas
dokumentus išdavimas
4. Administracinės paslaugos
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
aprašymas
(toliau – Tarnyba), atsižvelgdama į asmenų, pageidaujančių
gauti kvalifikacijos pažymėjimus (toliau – asmuo), pateiktus
prašymus ir prie jų pridėtus dokumentus (gautus paštu,
elektroniniu paštu (pasirašytus elektroniniu parašu),
įteiktus asmenims atvykus į Tarnybą, taip pat prisijungus
prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt)),
išduoda kvalifikacijos pažymėjimus žemėtvarkos planavimo
dokumentams rengti (toliau – kvalifikacijos pažymėjimas (ai)).
Atsakymas į asmens prašymą gali būti pateiktas išsiunčiant
paštu arba elektroniniu būdu.
Kvalifikacijos pažymėjimai išduodami neterminuotam laikui
Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje
nurodytiems asmenims, atitinkantiems šiuos kvalifikacijos
reikalavimus:
1. Kvalifikacijos pažymėjimai rengti žemėtvarkos schemas
išduodami asmenims, atitinkantiems Lietuvos Respublikos
žemės įstatymo 41 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytus
reikalavimus.
2. Kvalifikacijos pažymėjimai rengti kaimo plėtros
žemėtvarkos projektus, žemės sklypų formavimo ir
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

5.

Administracinės paslaugos
gavėjai

6.

Administracinės paslaugos
teikimo būdas

Funkcija, kurią vykdant teikiama
administracinė paslauga
8. Administracinės paslaugos
suteikimas
9. Administracinės paslaugos
rezultatas
10. Teisės aktai, reglamentuojantys
administracinės paslaugos
teikimą
7.

Aprašymo turinys
pertvarkymo projektus, žemės paėmimo visuomenės
poreikiams projektus ir žemės konsolidacijos projektus
išduodami asmenims, atitinkantiems Lietuvos Respublikos
žemės įstatymo 41 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytus
kvalifikacijos reikalavimus.
3. Kvalifikacijos pažymėjimai žemės reformos žemėtvarkos
projektams rengti išduodami asmenims, atitinkantiems
Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 16 straipsnio
5 dalyje nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.
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
Paslauga teikiama atlygintinai
□ Paslauga teikiama neatlygintinai
Kvalifikacijos pažymėjimas rengti žemėtvarkos planavimo
dokumentą (-us).
1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.CC10C5274343).
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0BDFFD850A66
3. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.075D49C59279).
4. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.91F3BE482534).
5. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.41CD8BF53D8D).
6. Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo
dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo,
galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo
ir profesinių žinių patikrinimo testo organizavimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio
14 d. nutarimu Nr. 1290 ,,Dėl Kvalifikacijos pažymėjimų
žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo,
galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

11. Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys

12. Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Aprašymo turinys
galiojimo panaikinimo ir profesinių žinių patikrinimo testo
organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės)
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.BF6A5FF38616).
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio
15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės
rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo
ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/6b28f7b0878311e4a98a9f2247652cf4).
8. Asmenų,
pageidaujančių
gauti
kvalifikacijos
pažymėjimus žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti,
profesinių žinių patikrinimo egzamino organizavimo tvarka,
patvirtinta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymu
Nr. 1P-461-(1.3.) „Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti
kvalifikacijos pažymėjimus žemėtvarkos planavimo
dokumentams rengti, profesinių žinių patikrinimo egzamino
organizavimo tvarkos patvirtinimo“
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/520162f0c78111e69dec860c1f4a5372).
9. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 3 d. įsakymas
Nr. 1P-387-(1.3.) „Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų
rengėjų kvalifikacijos tobulinimo kursų programos
patvirtinimo“
(http://www.nzt.lt/action.php?ru=JZmIV7E4V8&downl_doc
_id=1022&m_doc;
http://www.nzt.lt/action.php?ru=JZmIV7E4V8&doc_file=
doc1022_0).
Prašymas išduoti kvalifikacijos pažymėjimą (-us)
pateikiamas pagal Tarnybos parengtą prašymo formą
(Aprašymo 3 priedas) arba laisvos formos (toliau –
Prašymas).
Tarnybai pateikiamas pasirašytas asmens Prašymas,
kuriame nurodomas asmens vardas, pavardė, kokios rūšies
arba kokių rūšių žemėtvarkos planavimo dokumentus
asmuo pageidauja rengti, taip pat kita kontaktinė
informacija pasiteirauti (telefono numeris, gyvenamosios
vietos ir darbo vietos adresas, elektroninio pašto adresas).
Asmuo kartu su Prašymu pateikia šiuos Taisyklių 14 punkte
išvardytus dokumentus:
1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumento kopiją,
išskyrus tuos atvejus, kai prašymą ir dokumentus
elektroninėmis priemonėmis pateikia elektroninės
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

13. Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi gauti Tarnyba (prašymą,
skundą nagrinėjantis darbuotojas)

14. Duomenys apie susijusius su
paslauga veiksmus ir nuorodos į
inicijavimo formas

Aprašymo turinys
bankininkystės arba elektroninio parašo sistemos
naudotojai, atlikę asmens tapatybės nustatymo procedūrą
šioje sistemoje.
2. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.
Pastaba. Jeigu prašymą pasirašo asmens atstovas, turi būti
pridedamas įgaliojimas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.
Jeigu šie su prašymu pridedami dokumentai yra išduoti ne
valstybine kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą.
Su Prašymo nagrinėjimu susijusi informacija, kuria
disponuoja Tarnyba, dokumentai, pateikti Tarnybai ir
esantys kitų institucijų ar valstybės registruose:
1. Kvalifikacijos
pažymėjimų
rengti
žemėtvarkos
planavimo dokumentus registre
(http://www.nzt.lt/popup2.php?item_id=706).
2. Lietuvos Respublikos gyventojų registre
(http://www.registrucentras.lt/gr/).
3. Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre
(DAKPR)
(https://www.dakpr.smm.lt/aikos2-dakpr/index.xhtml).
Asmeniui suteikiama galimybė iš Tarnybos interneto
svetainės www.nzt.lt atsisiųsti prašymo formą.
Tarnyba ne vėliau kaip kitą dieną nuo sprendimo išduoti
kvalifikacijos pažymėjimą priėmimo elektroniniu paštu
apie tai praneša asmeniui ir nurodo, kad jis turi sumokėti
valstybės rinkliavą.
Kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas skaitmenine
forma, įregistravus jį Registre.
Asmens pageidavimu Tarnyba išduoda pažymą, kuria
patvirtinama, kad jam išduotas kvalifikacijos pažymėjimas.
Pažymoje nurodomas kvalifikacijos pažymėjimo numeris,
išdavimo data ir išdavimo pagrindas. Asmens prašymu taip
pat gali būti išduodamas patvirtinimas apie įrašymą į Registrą.

Pareiškėjams suteikiama galimybė Tarnybos interneto
svetainės
www.nzt.lt
atsisiųsti
prašymo
formas
(http://www.nzt.lt/go.php/lit/Pazymejimu-idavimas).
15. Išorinis administracinės paslaugos www.epaslaugos.lt
suteikimo adresas
16. Pastabos
Ši administracinė paslauga yra galutinė.
Išduoti kvalifikacijos pažymėjimai registruojami Registre,
kuris pildomas elektronine forma, ir skelbiami Tarnybos
interneto svetainės www.nzt.lt skiltyje „Paslaugos“ →
„Informacijos
rinkmenos“,
pasirenkant
nuorodą
„Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir
geodezininkų žinybinis registras“
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

(http://www.nzt.lt/popup2.php?item_id=3810).
Kvalifikacijos pažymėjimas, žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengėjas, kvalifikacijos pažymėjimo išdavimas.
Administracinės paslaugos
Žemės tvarkymo ir administravimo departamento
teikėjas
Žemės tvarkymo skyriaus vyriausiosios specialistės
Eglė Černiauskienė, tel. 8 706 851 56, el. paštas
Egle.Cerniauskiene@nzt.lt, ir Eglė Pletkienė, tel. 8 706 851
45, el. paštas Egle.Pletkiene@nzt.lt.
Tarnybos Žemės tvarkymo ir administravimo departamento
Žemės tvarkymo skyriaus vedėja Daiva Mikalauskienė, tel. 8
70 68 51 34, el. paštas Daiva.Mikalauskiene@nzt.lt.
Atlygintinai teikiamos
Už išduotą kvalifikacijos pažymėjimą mokama ne paslaugos
administracinės paslaugos
teikimo vietoje.
duomenys
Už kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą imama 17 Eur dydžio
valstybės rinkliava, nustatyta Konkrečių valstybės rinkliavos
dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių
valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos
mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.614
papunktyje.
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas: „Swedbank“, AB
Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas (mokėjimo paskirtis) 5797.
Administracinės paslaugos grupė  Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektas
 Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas
Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo įvykiai, kuriems
 Norint gauti leidimą / licenciją
priskiriama administracinė
 Norint gauti pažymą
paslauga
 Kita
Administracinės paslaugos
Kvalifikacijos pažymėjimai išduodami arba motyvuotai
suteikimo trukmė
atsisakoma juos išduoti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo
visų dokumentų kvalifikacijos pažymėjimui gauti pateikimo
dienos. Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą išduoti
kvalifikacijos pažymėjimą kartu su visais jam išduoti
reikalingais dokumentais neatsakoma per nustatytą terminą,
laikoma, kad toks pažymėjimas yra išduotas.
Asmuo, pateikęs ne visus Taisyklių 14 punkte nurodytus
dokumentus, turi per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo
pateikti
trūkstamus
dokumentus.
Jų
nepateikus
per nurodytą terminą, Tarnyba per 5 darbo dienas nuo
trūkstamų dokumentų pateikimo termino pabaigos priima
sprendimą nutraukti prašymo nagrinėjimą, apie tai praneša
asmeniui ir nurodo prašymo nagrinėjimo nutraukimo teisinį
pagrindą, taip pat grąžina asmeniui prašymą ir pateiktus

17. Raktažodžiai
18.

19.

20.

21.

22.

Aprašymo turinys
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Eil.
Nr.

23.

24.
25.
26.
27.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

dokumentus. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai
užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, 30
darbo dienų terminas skaičiuojamas nuo paskutinio reikiamo
dokumento gavimo Tarnyboje.
Administracinės paslaugos
Lietuvos administracinių ginčų komisijai (adresas –
teikėjo veiksmų (neveikimo)
Vilniaus g. 27, Vilnius); Vilniaus apygardos
apskundimo tvarka
administraciniam teismui (adresas – Žygimantų g. 2,
Vilnius) per vieną mėnesį nuo atsakymo gavimo dienos.
Elektroninė paslauga
Elektroninės paslaugos trumpas
Kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo
pavadinimas
dokumentus išdavimas
Elektroninės paslaugos nuoroda
www.epaslaugos.lt
Elektroninės paslaugos brandos
(III) dvipusės sąveikos lygis.
lygis
Elektroninės paslaugos teikimo
Asmenys, pageidaujantys gauti atitinkamos rūšies
proceso aprašymas
kvalifikacijos pažymėjimą (-us), pateikia prašymą išduoti
kvalifikacijos pažymėjimą (-us) elektroniniu būdu per
informacinę sistemą.
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų
(www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų
prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones,
kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto
elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės
kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose
valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus,
pasirenka Tarnybos teikiamą paslaugą „Kvalifikacijos
pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus
išdavimas“ ir pateikia užpildytą Prašymą: informacinėje
sistemoje užpildo visus privalomus laukus ir prideda
Taisyklių 14 punkte nurodytus dokumentus.
2. Tarnybos struktūrinis padalinys, atsakingas už
kvalifikacijos pažymėjimų išdavimą, išnagrinėjęs Prašymą
bei įvertinęs informaciją, kuria disponuoja Tarnyba, teikia
Tarnybos direktoriui sprendimo išduoti kvalifikacijos
pažymėjimą projektą arba sprendimo atsisakyti išduoti
kvalifikacijos pažymėjimą projektą (jeigu asmuo neatitinka
Žemės įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje ir (ar) Žemės reformos
įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatytų kvalifikacijos
reikalavimų), arba informuoja asmenį per Elektroninių
valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) informacinę sistemą
dėl trūkstamų dokumentų pateikimo.
Tarnybos
direktorius
priima sprendimą išduoti
kvalifikacijos pažymėjimą arba sprendimą neišduoti
kvalifikacijos pažymėjimo.
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Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

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
33. Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

3. Tarnybos struktūrinis padalinys, atsakingas už
kvalifikacijos pažymėjimų išdavimą, per Elektroninių
valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) informacinę sistemą
informuoja asmenį apie Tarnybos direktoriaus priimtą
sprendimą.
4. Asmuo, kuriam buvo išduotas kvalifikacijos
pažymėjimas,
per
Elektroninių
valdžios
vartų
(www.epaslaugos.lt) informacinę sistemą sumoka
valstybės rinkliavą už išduotą kvalifikacijos pažymėjimą.
Paslaugos suteikimo trukmė 30
Dienų tipas
Darbo dienos
Komentaras
Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai
arba neteisingai užpildyti
dokumentai arba pateikti
neteisingi duomenys, 30 darbo
dienų terminas skaičiuojamas
nuo paskutinio reikiamo
dokumento gavimo Tarnyboje
dienos.
Paslaugos suteikimo kaina
17
Valiuta
Eurai
Trukmė
Taip
Asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų
(www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų
prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones,
kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto
elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės
kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose
valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus ir
pasirenka paslaugą „Kvalifikacijos pažymėjimų rengti
žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimas“.
Nėra.
Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų apskaitą,
registruojamas ir saugomas byloje 5.29 ,,Administracinių
paslaugų teikimo aprašymai ir jų registras 1AP“.

Žemės tvarkymo ir administravimo departamento
Žemės tvarkymo skyriaus vedėja

Daiva Mikalauskienė

